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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
lucrare

S3

Ieri au
Maxim
aflate

sosit in regiunea Ploiești tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Berghianu, Manea Mănescu, Gheorghe Stoica, pentru a vizita marile obiective industriale și agricole 
in construcție și pentru a discuta cu muncitorii, țăranii, intelectualii din regiune, cu activul de 
și de stat, despre stadiul Înfăptuirii prevederilor cincinalului, despre măsurile ce trebuiepartid

adoptate in continuare în vederea realizării mărețelor sarcini trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R.

Joi. 11 mai, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Maxim Ber- 
ghianu, Manea Mănescu și Gheor
ghe Stoica au sosit în regiunea Plo
iești pentru a se întîlni cu oamenii 
muncii, cu cadrele de partid și de 
stat, pentru a discuta probleme pri
vind îndeplinirea sarcinilor planu
lui cincinal în regiune.

însoritele plaiuri ale regiunii 
Ploiești, întinse din culmile de pia
tră ale Carpaților și pînă în cîm- 
pia mănoasă a Bărăganului, s-au 
învestmîntat în aceste zile de pri
măvară în strai de sărbătoare.

La orele 8 dimineața, trenul ofi
cial sosește la Tirgoviște, veche re
ședință domnească, glorioasa ceta
te de scaun a Basarabilor, leagăn 
de vitejie și veche slovă româneas
că — iar azi, în condițiile socia
lismului, important centru indus
trial și cultural al regiunii. Oas
peții sînt salutați de tovarășii Du
mitru Balalia, prim-secretar al Co
mitetului regional Ploiești alP.C.R., 
Nicolae Tăbîrcă, președintele sfa
tului popular regional, Constantin 
Motoroiu, prim-secretar al Comite
tului raional de partid Tirgoviște, 
Petre Staicu, președintele sfatului 
popular raional, și alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

Un unanim bun sosit Izbucnește 
din piepturile miilor de oameni ai 
muncii aflați în Piața gării. Răsu
nă urale și ovații, în timp ce, după 
vechiul obicei, li se oferă oaspe
ților, ca semn de dragoste și stimă, 
pîinea și sarea acestui pămînt.

Bucuria a îmbrăcat și aici vest- 
mîntul tradiției: zeci de tineri și 
tinere, în frumoase costume loca
le, dăruiesc conducătorilor de partid 

■și de stat coșuri cu mere de Voi- 
nești, marame iscusit brodate, bu
chete de flori. Petroliștii, metalur- 

■ giștii, miile de tîrgovișteni, de toa
te vîrstele, care au umplut Piața 

, gării îi salută pe oaspeți cu entu- 
ziasm, formînd un uriaș arc viu 
ce se încheie cu arcul de triumf, 
— simbol al porții vechii ce
tăți. Ca un omagiu al istoriei, un 
pîrcălab, însoțit de 30 de oșteni, a- 
duce oaspeților pe o pernă de ca
tifea, cheia cetății din argint ma-

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, zeci de mii de oameni, înșiruifi de-a lungul șoselelor, întîmpinâ cu flori și urale pe conducătorii de partid și de stat

siv, ce poartă în medalion vulturul 
Basarabilor, cu următoarea inscrip
ție: „Tirgoviște — reședință dom
nească — 1396—1714".

De la primele ore vizita capătă 
un viu caracter de lucru. Coloana 
de mașini se îndreaptă, în acla
mațiile locuitorilor, sub o ploaie 
de flori, spre uzinele de utilaj pe
trolier.

In mijlocul constructorilor

de mașini din Tirgoviște

In fața uzinei de utilaj petrolier 
se înalță o poartă formată din u- 
riașe automacarale, care 
panou purtînd salutul: 
venit, iubiți conducători 
și de stat, în uzina 
Oaspeții sînt salutați la 
colectivul de conducere 
prinderii în frunte cu 
general Gheorghe Tănăsoiu, de nu
meroși muncitori, tehnicieni și in
gineri. Este prezent Mihai Mari
nescu,' ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Pe platoul din fața întreprinde
rii se află două machete — a ora
șului și a întreprinderii. Amîndouă 
vorbesc despre transformarea Tîr- 
goviștei într-un important centru 
economic al țării. în fața machetei 
orașului, arh. Ion Mărășescu, di
rectorul Direcției de sistematizare, 
arhitectură și proiectări pentru 
construcții-Ploiești, înfățișează oas
peților perspectivele de dezvoltare 
ale acestui bătrîn și în același 
timp tînăr oraș. în Tirgoviște, tre
cutul și prezentul conviețuiesc, 
peisajul îmbinînd armonios arhi
tectura vechilor monumente cu cea 
modernă a construcțiilor de azi. 
în anii cincinalului, economia ora
șului va cunoaște un nou și pu
ternic avînt, datorită investițiilor 
de aproape 200 milioane lei ce se 
vor face în această perioadă. Re
zultatele politicii partidului se 
vădesc nu numai în avîntul econo
miei orașului, ci și în permanenta 
îmbunătățire a condițiilor de 
că și de viață ale populației, 
țurie stau, între altele, cele

susțin un 
„Bine ați 
de partid 
noastră", 
sosire de 
al între- 
directorul

mun-
Măr- 
peste

■mc'

de sezon urgentă
O veche zicală spune că „buruienile stau la masă cu pluga

rul". Intr-adevăr, dacă nu sînt distruse la timp ele extrag o mare 
parte din apa și substanțele nutritive din sol, dijmuind serios re
colta. în prezent, rezerva de apă din pămînt este mare, dar păs
trarea ei la rădăcina plantelor este condiționată de operativita
tea cu care se execută lucrările de întreținere, de calitatea aces
tora. Prașilele efectuate la timp reprezintă un cîștig de sute sau 
mii de kilograme de produse la iiecare hectar, ceea ce răsplătește 
din plin cheltuielile de muncă și materiale efectuate. Timpul favo
rabil, ploile alternînd cu zile călduroase, au favorizat o bună răsă
rire a plantelor semănate în această primăvară. Pentru a se asi
gura obținerea unor recolte mari este necesar ca, în aceste zile, 
să se treacă cu toate forțele la executarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Raidul-anchetă întreprins de către, corespondenții 
noștri în regiunile București și Oltenia urmărește tocmai modul cum 
se execută aceste lucrări.

BUCUREȘTI

1 300 apartamente construite în pe
rioada șesenalului, la care se vor 
adăuga încă 1 900 prevăzute a se 
construi pînă în 1970, dezvoltarea 
rețelei de învățămînt și a celei sa
nitare, noile amenajări de interes 
social-cultural.

Mulți tîrgovișteni lucrează în u- 
zina de utilaj petrolier, care con
stituie pivotul economiei orașului. 
Prezentînd macheta întreprinderii, 
directorul general dă explicații în 
legătură cu perspectivele ei de dez
voltare. Deși uzina numără peste 
100 de ani de existență, abia în 
anii noștri ea a căpătat o dezvoltare 
impetuoasă, profilîndu-se pe con
strucția de utilaje petroliere. în 
prezent, aici se produc instalații 
geologice de foraj pentru adîncimi 
de 300—1 200 metri, instalații de 
intervenție la sonde, diferite ar
mături industriale pentru această 
ramură, utilaje de ridicat și trans
portat, instalații pentru irigații. 
Uzina a fost completată mereu cu 
noi construcții, pe măsura cerințe
lor progresului tehnic; față de 
1949, producția ei este acum de 13 
ori mai mare. Produse 
prinderii sînt exportate 
ale lumii.

în actualul cincinal
uzinei va crește cu 70 la sută, spor 
ce va fi realizat îndeosebi pe seama 
creșterii în continuare a produc
tivității muncii și prin intrarea în 
funcțiune a noi capacități, pentru 
care s-au alocat încă 110 milioane 
lei.

ale între- 
în 14 țări

producția

Oaspeții sînt informați că în pri
mele 4 luni ale anului s-au exe
cutat circa 30 la sută din lucrările 
de 
an 
de 
10 
lă. 
teze principalele secții 
grea și montajul, prelucrat vane și 
mecanică ușoară.

O caldă atmosferă îi însoțește, pe 
oaspeți prin secțiile uzinei, unde 
muncitorii îi salută cu entuziasm, 
între conducătorii de partid și 
muncitori au loc discuții tovără
șești despre probleme de muncă 
și viață, despre stadiul actual 
de îndeplinire a sarcinilor de 
plan, despre răspunderea nemij
locită pe care o au pentru în
deplinirea angajamentelor luate.

Strungarii Grigore Savu și Ion 
Stănescu, frezoarea Aurica Dumi
trescu, precum și alții vin în în- 
tîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a -celorlalți conducă
tori de partid și de stat, raportîn- 
du-le îndeplinirea angajamentelor 
colectivului din care faa parte.

— Cum folosiți cele 8 ore de 
lucru 7 ; dar timpul de odihnă ? ; 
cît cîștigați 7 ; cum îndepliniți nor
mele 7 ; ce greutăți aveți 7 — îi în
treabă tovarășul Ceaușescu pe fre
zorul Chiva Gh. Ion și pe strungarii 
Nicolae Vancea și Gh. Turcu. între
bările prilejuiesc discuții deschise, 
în cadrul cărora muncitorii arată 
conducătorilor numeroase aspecte 
din viața uzinei și a lor personală.

Interesîndu-se de îndeplinirea 
planului producției vîndute și în
casate, barometru al activității e- 
conomice a întreprinderii, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer cere ex
plicații în legătură cu preocupările 
pentru organizarea științifică a 
producției, cu controlul financiar 
și statistic privind îndeplinirea zil
nică a sarcinilor de plan.

O expresie vie a rezultatelor a- 
cestui harnic și talentat colectiv 
sînt utilajele variate și de înalt 
randament aliniate la bancul de 
probă, într-o originală expoziție. 
Urmărind funcționarea lor, condu
cătorii de partid și de stat apre
ciază performanțele tehnice obți
nute și recomandă asimilarea în 
continuare a fabricației de pro-

investiții prevăzute pe întregul 
și că întreprinderea a realizat 
la începutul anului un plus de 
milioane lei la producția globa- 
Gazdele invită oaspeții să vizi- 

mecanica

duse la nivelul tehnicii celei mai 
înaintate. Caldele aprecieri ale 
conducătorilor de partid și de stat 
au fost consemnate în cartea de' o- 
noare și ele vor constitui un im
bold pentru colectivul întreprin
derii.

Adresîndu-se, la plecarea din u- 
zină, muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le urează noi succese în 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, prin organizarea științi
fică a procesului tehnologic, extin
derea mecanizării și automatizării 
și promovarea continuă a tehnicii 
celei mai avansate, prin întărirea 
disciplinei muncii. „Vă doresc să
nătate și bucurie, dumneavoastră și 
familiilor dumneavoastră".

în aclamațiile muncitorilor — 
preluate parcă de întregul oraș, 
de la ferestrele noilor blocuri, de-a 
lungul bulevardelor — coloana de

mașini se îndreaptă spre centrul 
orașului, unde are loc un însuflețit 
miting.

în tribună iau loc, alături de 
oaspeți, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, vechi 
militanți ai mișcării revoluționare, 
printre care Maria Dumitrache și 
Ion Chiug, precum și Eroul Muncii 
Socialiste, Dumitru Arjan.

Tov. Gheorghe Stan, prim-secre- 
tar al comitetului orășenesc de 
partid, dă glas urării strămoșești de 
bun venit, raportînd oaspeților des
pre realizările economice și social- 
culturale din Tirgoviște în anii cin
cinalului.

El ■ a arătat că rezultatele poli
ticii înțelepte a partidului se re
flectă în avîntul dezvoltării econo
mice a orașului, în permanenta îm
bunătățire a condițiilor de muncă 
și de viață ale populației, în lăr-

In regiunea București semănăturile 
de primăvară au răsărit și se dezvoltă 
bine. Dar nici buruienile nu stau pe 
loc. In multe locuri ele au luat-o îna
intea plantelor cultivate.

Ținînd seama de situația creată în 
urma ploilor, în cooperativele agri
cole din regiune s-a trecut din plin 
la întreținerea culturilor. De la bun 
început s-a văzut grija unor coopera
tori pentru asigurarea unor condiții 
bune de dezvoltare a plantelor.

în raionul Lehliu, lucrările se des
fășoară în ritm intens, dar este loc 
pentru mai bine. Cooperatorii din 
Fundulea au început o ofensivă pu
ternică împotriva buruienilor. Au ter
minat prima prașilă la cele 170 ha 
cultivate cu sfeclă de zahăr, au prășit 
mecanic 125 ha cu floarea-soarelui și 
lucrează cu sapa rotativă la cultura 
porumbului. în ritm intens se lucrea
ză, și la cooperativa agricolă din Bră- 
nești. Dar după cum afirmă Barbu 
Vișoiu, inginerul cooperativei, aici se 
cultivă suprafețe mari de legume și 
lucrările se suprapun cu cele care se 
execută în cîmp. De aceea aici este 
necesar un sprijin mai substanțial din 
partea mecanizatorilor. Mecanizatorii 
de la S.M.T. Hagiești au întîrziat cu 
punerea la punct a unor cultivatoare.

„Din practica anilor trecuți, a pre
cizat Ion Chițan, vicepreședinte al 
Consiliului agricol raional Lehliu, s-a 
desprins clar că producțiile depind în 
mare măsură de efectuarea la timp a 
tuturor lucrărilor agricole. Dar unii 
nu prea înțeleg acest lucru. în co
muna Sălcioara sînt două cooperative 
agricole : „23 August" și „Steagul 
Roșu". Prima execută la vreme lucră
rile și obține, an de an, rezultate mai 
bune decît a doua. Și în acest an 
există diferențe în efectuarea lucrări
lor agricole. în timp ce la cooperativa 
agricolă „23 August" s-a prășit aproa
pe în întregime floarea-soarelui, la 
„Steagul Roșu" această lucrare a în
tîrziat. Deci de pe acum se vede cine 
va obține producții mai mari".

Se întîmpină greutăți în executarea 
lucrărilor de întreținere și din cauză 
că unii mecanizatori nu au respectat 
indicațiile date de specialiști la se
mănat. Mecanizatorii de la S.M.T. 
Lehliu, care lucrează pe ogoarele 
cooperativei agricole din comuna 
Plevna, au semănat 150 ha 
rumb în teren nepregătit
punzător și la suprafață, mașinile 
nu au fost bine reglate. Aceasta a 
făcut ca o parte din lucrări să fie re
făcute, ceea ce îngreunează efectua
rea mecanizată a prășitului.

Plantele cultivate ca și buruienile 
avînd suficientă umiditate și căldură 
cresc repede. Se impune ca pesta tot 
consiliile agricole și uniunile coope
ratiste, conducerile de unități, să se 
preocupe de buna executare a lucră
rilor de întreținere.

OLTENIA
De la Consiliul agricol regional Olte

nia am aflat că buna organizare a se
mănatului a creat cooperativelor agri
cole și gospodăriilor de stat posibili
tatea să se termine la vreme această 
lucrare. Favorizate de condițiile cli
matice bune, culturile au răsărit, cresc 
repede, viguroase. Acum toată aten
ția este îndreptată spre întreținerea lor. 
Cele 23 S.M.T.-uri din regiune au con
tractat cu cooperativele agricole execu
tarea, cu sapa rotativă, a lucrărilor de 
întreținere pe 240 000 ha. De aseme
nea, ele vor executa pe această supra
față două prașile mecanice. S-a stabilit 
ca în decurs de 10 zile să se termine o 
prașilă pe întreaga suprafață semănată

(Continuare în pag. a V-a)

El
cu po- 

cores-

IN TURCIA, 
CU DELEGAȚIA 

PARLAMENTARA
(Continuare în pag. a II-a)

în fața machetei, oaspeții analizează perspectivele de dezvoltare a orașului Tirgoviște (Continuare în pag. a Vl-a)

Paul Alexandru 
GEORGESCU

OS

La invitația Parlamentului 
Republicii Turcia, o delegație 
a Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, a făcut de curînd o 
vizită în această țară.

Nu am avut nevoie decît de 
două ore de zbor fără escală, 
pentru ca, lăsînd în urmă ver
dele holdelor românești, al
bastrul tremurător al bătrînu- 
lui Pont Euxin și relieful fră- 
mîntat, galben-roșcat, al podi
șului anatolic, să ajungem la 
Ankara, unde delegația parla
mentarilor români a fost pri
mită cu multă căldură. Pe ae
rodrom am întîlnit multe chi
puri cunoscute cu prilejul vi
zitei făcute anul trecut în Ro
mânia de delegația parlamen
tară turcă în frunte cu pre
ședintele Adunării Naționale, 
Ferruh Bozbeyli.

Pretutindeni oaspeții români 
au fost înconjurați de o caldă 
ospitalitate și de sentimentele 
de prietenie și stimă pe care 
poporul turc le nutrește față de 
România și poporul român.
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(Urmare din pag. I) 
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girea bazei materiale a învățămîn- 
tului și culturii. După ce s-a refe
rit la activitatea desfășurată de oa
menii muncii din Tîrgoviște pentru 
a înfăptui sarcinile trasate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966 privind mobilizarea tu
turor rezervelor de sporire a efi
cienței economice a întreprinderi
lor, perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, reducerea con

sumurilor specifice, întărirea disci
plinei muncii, vorbitorul a expri
mat mulțumiri conducătorilor de 
partid și de stat pentru indica
țiile prețioase date cu prilejul vizi
tei la Uzina de utilaj petrolier, 
precum și angajamentul de a nu 
precupeți nici un efort pentru tra
ducerea lor în viață.

Luînd cuvîntul, tov. Gh. Dumitru, 
membru de partid din 1932, 
și-a exprimat bucuria pentru vizi
ta conducătorilor de partid și de 
stat în orașul Tîrgoviște, unde miș
carea muncitorească are o veche 
tradiție, continuată astăzi prin' ho- 
tărîreă și avîntul cu care oamenii 
muncii înfăptuiesc politica partidu
lui. Este încă vie în amintirea 
noastră, a membrilor de partid din 
ilegalitate, a spus vorbitorul, lupta 
dusă de muncitorii de la Arsenalul 
armatei, de la rafinăriile din jurul 
Tîrgoviștei, de petroliștii din schele 
și de minerii de la Șotînga împotri
va exploatării capitaliste, împotri
va dictaturii militaro-fasciste. Evo- 
cînd trecutul de luptă al muncito
rimii tîrgoviștene, îmi este deose
bit de plăcut să amintesc aici de

Folosirea cu maximum de ran

dament a timpului de lucru și 

utilajelor—condiție a creșterii 

veniturilor oamenilor muncii

A luat apoi cuvîntul, în aplau
zele celor prezenți, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, care a 
spus:

Dragi tovarăși,
Am ținut să începem vizita pe 

care o facem în.regiunea Ploiești 
cu străvechiul oraș. Tîrgoviște care 
reamintește importante pagini din 
trecutul de luptă al poporului nos
tru pentru neatîrnare, pentru for
marea statului național român. Cu 
acest prilej, doresc să vă adresez 
dv., tuturor locuitorilor orașului și 
raionului Tîrgoviște, un salut căl
duros din partea Comitetului Cen
tral al partidului și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România 1

Orașul dv. este vechi. El a cu
noscut o dezvoltare multilaterală 
și în trecut, dar mai cu seamă în 
anii socialismului cînd a devenit 
un puternic centru industrial al 
României. Aici, în orașul și raio
nul dv., s-a creat o ihdustrie de 
utilaj petrolier care aduce o con
tribuție de seamă la realizarea 
programului de dezvoltare a eco
nomiei noastre naționale ; totodată 
realizați produse electrotehnice, a- 
veți petrol, cărbune, resurse ener
getice, materiale de construcție și 
altele. De asemenea, agricultura 
raionului dv., — îndeosebi pomi
cultura și creșterea animalelor — 
Se bucură de tradiții și are actual
mente o pondere însemnată și 
perspective bune în dezvoltarea e- 
conomică a raionului. Putem spu
ne, tovarăși, că oamenii muncii 
din orașul și raionul dv., prin 
munca lor entuziastă, aduc o con
tribuție însemnată la înfăptuirea 
programului stabilit de Congresul 
al IX-lea al partidului, de înflorire 
continuă a României socialiste, 
pentru ridicarea bunăstării între
gului popor român. Felicit din toa
tă inima pe toți oamenii muncii 
din orașul și raionul Tîrgoviște 
pentru rezultatele obținute_pînă a- 
cum în munca închinată propășirii 
patriei noastre 1

în viitorii ani și' dv., lâ fel ca 
toți oamenii muncii din țara 
noastră, aveți de înfăptuit sarcini 
mari. Pentru dezvoltarea întreprin
derilor existente și construcția u- 
nor noi întreprinderi urmează» a se 
investi încă 340 milioane lei : de 
asemenea, agricultura va cunoaște 
o dezvoltare importantă. Desigur, 
toate acestea, cer serioase eforturi 
din partea tuturor celor ce mun
cesc din oraș și raion.

Am vizitat — a spus în conti
nuare tovarășul Nicolae Ceaușescu 
■— uzina de utilaj petrplier. Este o 
întreprindere ale cărei baze au fost 
puse în trecut — nu de mult, ea a 
împlinit 100 de ani de la înființare. 
Aceasta înseamnă că aici avem 
muncitori cu vechi tradiții de mun
că și de luptă — și de aceea și re
zultatele obținute acum sînt bune. 
E îmbucurător că se produc o se
rie de utilaje la un nivel tehnic 
care poate concura cu al multor 
produse similare de pe piața mon
dială. Nu s-ar putea însă spune că 
nu mai este cîte ceva de făcut ca 
această uzină să lucreze și mai 
bine, să producă utilaje și mai 
bune. Chiar directorul întreprin
derii ne spunea, -în timpul vizitei, 
că unele pioduse sînt întrucîtva ră
mase în urmă față de cele realizate 
actualmente în alte . țări europene. 

contribuția adusă la această lupți 
de iubitul și stimatul nostru tova
răș Nicolae Ceaușescu, care venea 
deseori la noi în acei ani de cruntă 
asuprire. Cea mai mare bucurie a 
noastră, a vechilor militanți ai 
mișcării muncitorești, este că am 
ajuns să trăim vremurile frumoase 
de azi într-o Românie socialistă, 
liberă și independentă, gu un partid 
comunist puternic care conduce 
neabătut poporul nostru pe un 
drum de victorii, de progres și bu
năstare. Mulțumim din inimă parti
dului pentru tot ce a realizat în 
frumoasa noastră țară, pentru viața 
nouă, liberă pe care o asigură po
porului, pentru grija și atenția cu 
care înconjoară pe vechii militanți 
ai mișcării muncitorești. Țin să 
asigur conducerea partidului, pe 
dv. personal, stimate tovarășe 
Ceaușescu, că noi cei care am ajuns 
astăzi o vîrstă înaintată vom con
tinua pînă la sfîrșitul vieții să fim 
ostași disciplinați și credincioși ai 
gloriosului nostru partid, să slujim 
cu abnegație și pasiune revoluțio
nară măreața cauză a înfloririi pa
triei și poporului român, a socia
lismului și comunismului.

în numele intelectualilor din oraș 
a rostit un cuvînt de salut prof. 
Radu Gîoglovan, care a relevat 
eforturile depuse de partid pentru 
ridicarea culturală a poporului 
nostru, exprimînd totodată hotărî- 
rea învățătorilor și profesorilor de 
a-și dărui întreaga putere de mun
că operei de educare a tinerei ge
nerații în spiritul dragostei față de 
patrie și partid.

De aceea primul lucru eare ar tre-» 
bui reținut, ca preocupare esen
țială pentru întregul colectiv de 
muncitori și ingineri al uzinei, este 
ca toate produsele să fie executate 
cel puțin la nivelul produselor si
milare din Europa. Aceasta consti
tuie una din condițiile hotărîtoare 
pentru ca industria noastră să poa
tă răspunde atît necesităților eco
nomiei noastre naționale, cît și ce
rințelor exportului. Iată de ce par
tidul nostru, guvernul pun ca o 
problemă de onoare pentru toți 
muncitorii, deci și pentru colecti
vul de muncitori și de ingineri din 
Tîrgoviște, să facă totul pentru a 
da produse de bună calitate, la ni
vel tehnic mondial. Noi, tovarăși, 
sîntem convinși că aveți capacita
tea necesară și veți rezolva în scurt 
timp această sarcină.

Desigur, trebuie să se acorde mal 
multă atenție bunei organizări a 
muncii și a producției, pentru a se 
crea condiții ca cele 8 ore de 
muncă să fie folosite la maximum, 
pentru ca să obținem o producție 
mai mare cu utilajele și spațiile de 
producție existente, pentru a eco
nomisi investiții necesare în alte 
domenii de activitate. Vorbitorul a 
arătat că în prezent, așa cum a 
relatat și directorul întreprinderii, 
în uzină se mai manifestă neajun
suri în problema disciplinei în 
muncă și a folosirii integrale a tim
pului de lucru ; prin întîrzieri, pre
lungiri ale pauzelor, plecarea mai 
devreme etc. se pierd minute pre
țioase care, totalizate în medie 
lunară și anuală, reprezintă iro
siri de timp destul de mari și, 
deci, pagube de producție. Iată de 
ce Comitetul Centra] al partidului 
și guvernul consideră că trebuie 
luate toate măsurile pentru ca cele 
8 ore de lucru să fie efectiv folo
site. Cu cît vom folosi mai bine 
timpul de lucru, utilajele și cele
lalte mijloace de care dispunem, 
cu cît vom produce mai mult, mai 
bine și mai ieftin, cu atît vom crea 
condiții pentru creșterea mai ra
pidă a veniturilor muncitorilor, ță
ranilor, ale întregului nostru popor!

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Orașul dv. a 
fost timp de aproape 300 de ani ce
tatea de scaun a Țării Românești, 
— unul din orașele care a avut un 
rol important în dezvoltarea scri
sului românesc, în formarea limbii 
și literaturii române. Aici au t.răit 
voevozii Mircea cel Bătrîn, Vlad 
Țepeș, Mihai Viteazul, Neagoe Ba- 
sarab, Matei Basarab și alții, care, 
după cum știți, au dus bătălii ne
numărate pentru păstrarea neatâr
nării Țării Românești. Deși au tre
buit să fie date multe jertfe, Țara 
Românească, ca și Moldova, nu au 
fost îngenuncheate. Noi, comu
niștii, care sîntem continuatorii ce
lor mai bune tradiții de luptă ale 
poporului român, aducem omagiul 
nostru acelora care, în acele tim
puri grele, au știut să țină sus stea
gul luptei de neatîrnare, pentru in
dependența țării, pentru formarea 
națiunii noastre, a poporului noș
tri; !

La Tîrgoviște s-au realizat pri
mele tipărituri românești, care au 
avut un rol important în dezvol
tarea limbii noastre. Astăzi ur
mează să se inaugureze în acest 
oraș Muzeul tiparului și al căr
ții vechi românești. Este un simbol

și totodată o recunoaștere a rolului 
însemnat pe care l-au jucat în via
ța poporului nostru tipăriturile rea
lizate la Tîrgoviște. De asemenea, 
aici au trăit și și-au desfășurat ac
tivitatea mulți patrioți, figuri lu
minoase ale culturii noastre, ca fra
ții Văcărești, Heliade Rădulescu, 
Grigore Alexandrescu, Vasile Cîrlo- 
va, Al. Brătescu-Voinești și alții, 
care au participat, în diferite pe
rioade, la lupta pentru progres so
cial, pentru eliberarea națională, au 
cîntat în operele lor dragostea față 
de țară, gloria vitejească și vitejia 
strămoșilor, au contribuit la forma
rea limbii și ridicarea literaturii ro
mâne, au adus o contribuție în
semnată la dezvoltarea națiunii 
noastre.

Fiind unul din primele centre 
unde s-a dezvoltat industria în Ro
mânia, Tîrgoviște a cunoscut și o 
veche mișcare socialistă și mun
citorească, a dat mulți luptători 
pentru cauza socialismului, pen
tru independența și ' suverani
tatea țării. Am ascultat aici 
pe unul din tovarășii care a acti
vat în rîndurile Partidului Comu
nist Român în perioada ilegalității 
— și trebuie să spunem că aici 
partidul nostru a avut în acea pe
rioadă o organizație destul de pu
ternică și care a activat cu bune 
rezultate. Am cunoscut pe unii 
comuniști, pe unii militanți de- 
mocrați, care au activat aici 
și trebuie să spun că păs
trez o amintire plăcută despre fe
lul în care ei și-au desfășurat ac
tivitatea. Comuniștii din Tîrgoviște 
pot să fie mîndri că organizația 
lor de partid are rădăcini vechi și 
a adus o contribuție însemnată la 
lupta Partidului Comunist Ro
mân pentru eliberarea națio
nală și socială, pentru con
strucția socialismului în România. 
Aș putea spune că în viața orașu
lui dv. se îmbină în mod armonios

Tiparnițele tîrgoviștene — 
lăcașuri de plămădire a limbii 

și scrisului românesc

„...Creșterea limbii românești ș-a 
patriei cinstire" — aceste emoțio
nante cuvinte ale lui Ienăchi- 
ță Văcărescu, poet și patriot 
luminat, ctitor al poeziei noas
tre, au avut la Tîrgoviște strălu
ciți predecesori care, prin osîrdla 
lor de cărturari, au adus o valoroa
să contribuție la formarea limbii .li
terare și a conștiinței naționale a 
poporului român.

Introducînd printre primii în 
Europa invenția lui Gytenberg, 
voievozii și bărbații noștri lumi
nați au rîvnit să facă dintru în
ceput din arta tiparului un in
strument de răspîndire a cuvîn- 

•tului și a scrisului în toate ținu
turile locuite de români. Cetatea 
Tîrgoviște a devenit de timpuriu 
unul dintre eele mai importante 
centre ale culturii românești.

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat a prilejuit inaugurarea 
la Tîrgoviște a unui muzeu unic 
în țară — al tiparului și al cărții 
vechi românești.

O veche casă tîrgovișteană, um
brită de castani, este sediul noului 
muzeu. Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu taie panglica inaugurală. Simul
tan, de sub arhaicul teasc mînuit 
de un meșter, tipograf, au ieșit noile 
file tipărite special cu filigranul 
vechi al Tîrgoviștei.

Prof, emerit Nicolae Simache, 
directorul Muzeului regional de is
torie, îi conduce pe oaspeți prin 
sălile acestui nou așezămînt de 
cultură, care oferă vizitatorului o 

lupta din trecutul îndepărtat pen
tru neatârnarea țării, procesul de 
formare a limbii și națiunii româ
ne, lupta revoluționară a clasei 
muncitoare, sub conducerea comu
niștilor. Această îmbinare dă și mai 
multă forță organizației de partid, 
dovedește practic că într-adevăr 
partidul comunist continuă cele mai 
bune tradiții de muncă și de luptă 
ale înaintașilor, este hotărît să 
facă totul pentru mersul înainte 
spre o viață demnă, civilizată a na
țiunii noastre socialiste I

Muncind pentru edificarea so
cialismului în România, noi ne a- 
ducem totodată contribuția la în
tărirea întregului sistem mondial 
socialist, la cauza socialismului .și 
păcii . în lume. Cu cît mai pu
ternică este fiecare • țară so
cialistă, cu atît-măi puternică este 
influența socialismului asupra în
tregului mers al omenirii. Sîn
tem hotărîți ca și în viitor să 
facem totul pentru a putea spuneu 
iată, România își face datoria atît 
prin munca poporului în propria 
țară, obținînd succese din ce în 
ce mai mari în dezvoltarea econo
mică și ridicarea bunăstării popu
lației, cît și în rîndul țărilor socia
liste, aducindu-și contribuția la 
victoria cauzei socialismului în 
lume, la unitatea tuturor forțelor 
care luptă împotriva imperialismu
lui, pentru eliberarea națională și 
socială.

în încheiere doresc să vă urez 
din toată inima noi și noi succese 
în activitatea av. Sîntem convinși 
că locuitorii orașului și raionului 
Tîrgoviște, alături de întregul po
por, își vor aduce contribuția la 
realizarea și depășirea sarcinilor 
puse de Congresul al IX-lea al 
partidului I

în repetate rînduri, cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
fost subliniată cu aplauze și pu
ternice urale.

imagine sintetică a dezvoltării în 
veacuri a culturii noastre scrise. La 
loc de cinste, în vitrine, se află 
tipăriturile lui Macarie și Coresi, 

Aspect de la mitingul din Tîrgoviște

ale lui Dimitrie Liubavici și Antim 
Ivireanu, sau cele scoase de sub 
teascuri la îndemnul lui Șerban 
Cantacuzino și Constantin Brîn- 
coveanu, Vasile Lupu și Matei Ba
sarab, ale căror portrete domină 
sala centrală. Muzeul urmărește 
prin exponatele sale „creșterea 
limbii și a scrisului românesc", 
veac după veac, începînd cu o 
fotocopie după scrisoarea boie
rului ' Neacșu către brașoveni, 
pînă la operele marilor scriitori ai 
revoluției de la 1848, care își au 
obîrșia la Tîrgoviște. Apreciind 
importanța culturală a noii institu
ții, conducătorii de partid și de stat 
au scris și semnat în cartea de 
onoare :

„Participînd la inaugurarea Mu
zeului. tiparului și cărții vechi ro
mânești, aducem prinosul nostru de 
recunoștință celor care au făcut ca 
de aici, din vechea cetate de scaun 
a Tîrgoviștei, să pornească spre 
Țara Românească, Transilvania și 

■ Moldova, încă de la începutul se
colului al XVI-lea, primele tipări
turi românești, punîndu-se astfel 
bazele unitare ale limbii noastre 
literare".

Un prelung ecou de buciume și 
trîmbițe se revarsă pe toată Valea 
Ialomiței și Dîmboviței cînd con
ducătorii de partid și de stat sosesc 
la Cetatea de scaun a Tîrgoviștei. 
La poartă și pe zidurile Curții 
Domnești fac de strajă peste 400 
de oșteni în straie de epocă, ce sa
lută venirea conducătorilor Româ
niei socialiste la aceste falnice 
vestigii ale trecutului nostru.

Un alai de personaje istorice, 
dregători și curteni, îi introduc pe 
oaspeți în incinta de glorie a lui 
Mircea cel Bătrîn, Vlad Țepeș și 
Mihai Viteazul, viteji voievozi care 
s-au ridicat în apărarea libertății 
și neatârnării Țării Românești. Arh. 
Cristian Moisescu, șeful lucrărilor 
de restaurare a acestui monument, 
prezintă oaspeților istoria Curții de 
la Tîrgoviște, așezată aici încă din 
vremea lui Mircea cel Bătrîn, în
tărită cu turnul Chindia de către 
Vlad Țepeș, împrejmuită cu zid 
zdravăn de voievodul Petru Cercel, 
împodobită cu noi zidiri de Vodă 
Matei Basarab.

Oaspeții sînt conduși apoi sub 
bolțile marelui palat domnesc, unde 
s-a organizat un bogat muzeu. în 
prezența conducătorilor de partid 
și de stat a avut loc inaugurarea 
festivă a complexului muzeistic 
Curtea Domnească din Tîrgoviște. 

în actul de constituire, scris cu 
slovă veche românească pe un per
gament, se arată că prin înființa
rea muzeului se adaugă încă o filă 
la cronica acestei vechi curți dom- 

pești, simbol de libertate seump 
românilor, monument care evocă 
momente glorioase ale istoriei na
ționale.

Exemplul luminos al marilor 

înaintași — puternic izvor de 

educație patriotică

Oaspeții poposesc în Biserica 
Domnească apreciind calitatea lu
crărilor de restaurare, ca și podoa
bele de artă expuse • în vitrine.

Orele 11,30. Lăsînd la dreapta 
Valea Voievozilor, coloana de ma
șini urcă acum serpentinele repezi 
ce duc spre Mînăstirea Dealu. 
Vechea ctitorie a lui Radu cel Mare 
domină de aproape cinci secole va
lea Ialomiței, stârnind admirație 
prin eleganța stilului său arhitec
tonic, prin broderia în piatră ce-i 
îmbracă zidurile. Sub portalul ve
chii mînăstiri, conducătorii Româ
niei socialiste sînt salutați de 
Justinian Marina, patriarhul bise
ricii ortodoxe române. El urează 
oaspeților bun sosit în „casa lui 
Radu șei Mare", acest ctitor de 
seamă al culturii românești, voie
vodul care a introdus cel dintâi 
tiparul la noi.

Adresîndu-se oaspeților, patriar
hul Justinian Marina a spus, între 
altele : „Biserica noastră se bucură 
azi de ridicarea poporului, de în
tărirea lui, de prosperitatea lui. Vă 
încredințăm că Biserica noastră este 
alături de popor și de dumneavoas
tră, conducătorii lui, în asigurarea 
unității naționale, în acțiunea de 
cultivare a sentimentului cetățenesc 
și patriotic. întîmpinîndu-vă cu a- 
ceste sentimente, vă spunem 
din toată inima: Bine ați venit 
sănătoși în acest așezămînt care ne 
grăiește peste veacuri despre tre
cutul glorios și sacru al strămoșilor 
noștri și vă urăm ca, luminați de 
patriotismul fierbinte al marilor 
noștri înaintași, să conduceți scum
pa noastră patrie, spre .realizări tot 
mai strălucite, ca să ne putem 
bucura cu toții, în pace, de propă
șirea și fericirea vrednicului nostru 
popor".

Mînăstirea Dealu păstrează, 
printre cele mai scumpe relicve ale 
trecutului nostru de fală, rămăși
țele celui ce a unit pentru întîia 
oară, sub un singur sceptru, toate 
pămînturile românești —■ marele 
voievod Mihai Viteazul. Vizitând 
lăcașul Mînăstirii Dealu, conducă
torii de partid și de stat au depus 
o coroană de flori și o coroană 
executată din bronz pe placa de 
marmură care marchează locul 
unde se află capul lui Mihai Vi

V 

Lupta comuniștilor pentru în

florirea României — înalta con

tinuare a tradițiilor glorioase 
ale poporului

în aclamațiile și uralele localnici
lor, oaspeții intră în Moreni tre- 
cînd pe sub o poartă care mar
chează intrarea în oraș.

în centrul- orașului, conducăto
rii de partid și de stat sînt întâm
pinați de Gheorghe Rusan, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid Cîmpina, Vasile Frățilă, pre
ședintele sfatului popular raional, 
Constantin Oprescu, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Mo
reni. A fost prezent Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului.

Conducătorii de partid și de stat 
au scris apoi cuvinte de caldei 
apreciere în cartea de onoare a 
noului muzeu.

teazul. Pe coroană și pe cunună 
sînt înscrise cuvintele: „Primului 
întregitor de patrie — glorie 
nemuritoare. Din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român".

în cartea de onoare a acestui 
lăcaș oaspeții au scris :

„Cu un sentiment de adincă ve
nerație am vizitat muzeul „Mînăs
tirea Dealu", păstrător al unor pa
gini eroice din zbuciumata istorie a 
poporului român și din lupta sa 
pentru libertate și unitate naționa
lă, mărturie a vremurilor glorioa
se în care Mihai Viteazul a reușit 
pentru prima dată să înfăptuiască 
visul de întregire a patriei. Cinsti
rea memoriei glorioșilor noștri îna
intași constituie un puternic mij
loc de educare patriotică a făuri
torilor României socialiste. Felici
tăm colectivul muzeului pentru gri
ja ce o dovedește în păstrarea a- 
cestor valoroase vestigii ale trecu
tului de luptă al poporului nos
tru".

Se străbate drumul spre Moreni, 
străjuit de o parte și de alta de 
mii de cetățeni din comuna Răs- 
vad, din centrul muncitoresc Gura 
Ocniței. Sub numeroase arcuri, 
împodobite cu flori și cetină, lo
cuitorii din aceste părți fac o entu
ziastă primire conducătorilor d; 
partid și de stat. Se aud urale pu
ternice, ovații în cinstea Comitetu
lui Centra] al partidului și a gu
vernului. Mulțimea oferă flori, 
grupuri de artiști amatori încing 
dansuri, rapsozi populari interpre
tează melodii din frunză și din di
ferite instrumente tradiționale. Din 
fața sondelor, de-o parte și d.e alta 
a șoselei,, petroliștii salută pe con
ducătorii de partid și de stat.

Din mașina deschisă, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer răspund cu căldură acla
mațiilor mulțimii.

O scurtă oprire se face la ieșirea 
din Gura Ocniței, unde lucrătoare 
ale cooperativei meșteșugărești din 
Pietroșița prezintă frumoasele co
voare cu motive muntenești. Inte- 
resîndu-se de felul cum este orga
nizată munca cooperatorilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu le urează 
noi realizări în activitatea lor.

Mii de petroliști împreună cu fa
miliile lor fac oaspeților o entuzias
tă primire.în timp ce oaspeții urcă 
la tribună răsună îndelungi acla
mații și urale în cinstea patriei și 
partidului. în cuvîntul lor, Gheor
ghe Rusan și Alexandru Ignat, 
muncitor petrolist, exprimă hotărî- 
rea locuitorilor de pe aceste me
leaguri de a munci cu întreaga 
putere pentru îndeplinirea sarcini
lor cincinalului, afirmă totala lor

(Continuare în pag. a IlI-a)
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adeziune la înțeleaptă politică in
ternă și internațională a partidului 
și statului.

In aplauzele puternice ale celor 
prezenți ia apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU care, 
transmițînd un călduros salut din 
partea C.C. al partidului și guver
nului. a spus :

Este pentru noi o deosebită plă
cere de a ne întîlni cu locuitorii 
orașului Moreni, cu petroliștii, cu- 
noscuți prin vechile lor tradiții re
voluționare din această parte a re
giunii Ploiești. Pentru mine, care 
am lucrat aci în 1935 — în condi
țiile ilegalității ca activist al Uniu
nii Tineretului Comunist — sînt 
un izvor de puternice impresii re
venirea după 32 de ani și prilejul 
oferit de a vedea transformările pe
trecute aici în perioada construcției 
socialiste. Tot ceea ce s-a realizat 
dovedește puterea de creație a clasei 
noastre muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a întregului nostru 
popor care, sub conducerea parti
dului, ridică țara noastră spre culmi 
din ce în ce mai minunate, spre o 
viață mai fericită.

Morenii sînt unul din vechile 
centre petroliere ale României. Aici, 
pe timpuri, exista un număr mare 
de societăți capitaliste străine. Oa
menii muncii de pe aceste melea
guri cu multe bogății au simțit din 
greu exploatarea capitalului român 
și a monopolurilor imperialiste. 
Cei mai vîrstnici își amintesc 
de aceste timpuri și își amin
tesc și de lupta dusă de munci
tori împotriva asupririi capitaliste. 
Aceste vremuri au apus pentru tot
deauna, astăzi poporul român în 
frunte cu clasa muncitoare este stă- 
pînul tuturor bogățiilor românești 
pe care le folosește spre binele său, 
pentru bunăstarea tuturor.

Sînt cunoscute luptele duse de 
oamenii muncii din Moreni în a- 
nii 1932—33, participarea lor ac
tivă la insurecția armată din 
august 1944, contribuția lor în
semnată la lichidarea fortificațiilor 
.hitleriste din această zonă. Sînt mo
mente demne de vechile tradiții de 
.aptă pentru eliberarea națională 
și socială ale oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri — și totodată, 
o dovadă a devotamentului lor pen
tru cauza socialismului, a hotărîrii 
neabătute cu care urmează liniași 
indicațiile partidului nostru comu
nist, călăuza sigură a poporului 
spre o viață tot mai fericită 1

Multe s-au realizat la dv. în anii 
construcției socialiste, și îndeosebi 
în ultimii 6 ani. In cadrul actua
lului cincinal sînt prevăzute, de 
asemenea, noi investiții pentru dez
voltarea raionului, inclusiv a ora
șului Moreni.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind rezultatele 
obținute de muncitorii petroliști din 
Moreni, a subliniat că esen
țialul este sporirea eficienței eco
nomice a forajului, în așa fel în- 
cît fiecare metru forat să ducă la 
descoperirea de noi rezerve. Nu
mai așa metrii forați în plus vor fi 
utili din punct de vedere economic. 
Aceasta presupune ca specialiștii 
Voștri să se ocupe mai bine, cu 
mai multă atenție de alegerea lo
cului unde să se foreze, ca cer
cetarea științifică geologică să fie 
mult mai eficientă. Cu deosebire 
în foraj se cere multă pricepere 
pentru ca tot ce facem să dea re
zultate.

Noi știm, a spus în încheiere se
cretarul general al C.C. al partidu
lui, că petroliștii sînt oameni de 
nădejde, care pot face minuni în 
muncă. Și sîntem convinși că veți 
obține rezultate și mai bune. Vă 
dorim din toată inima ca efortu
rile dv. să fie cît mai rodnice în 
serviciul patriei, al poporului nos
tru, încît dv., cei din Moreni, să 
aduceți o contribuție cît mai im
portantă la înfăptuirea programu
lui stabilit de Congresul al IX-lea, 
la înflorirea națiunii noastre so
cialiste, la făurirea bunăstării po
porului români

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost în repetate rînduri 
subliniată cu aplauze, ovații și 
urale.

Are loc apoi un moment emoțio
nant: tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi este înmînat de către Vasile Con- 
drea, membru de partid din ilegali
tate, steagul petroliștilor din Mo
reni, foști membri ai vechiului 
Partid Socialist. Pe purpura mătăsii 
sînt înscrise cu litere de aur che
mările care au însuflețit în anii 
1918—1920 pe muncitorii sondori 
de aici în lupta împotriva patro
nilor capitaliști, pentru o viață mai 
bună : „Nici muncă fără pîine, nici 
pîine fără muncă", „Prin unire și 
luptă, la dezrobire".

Simbol al luptei petroliștilor 
pentru libertate, democrație și so
cialism — a spus vorbitorul — acest 
steag este astăzi pentru noi un 
mijloc de a ne exprima atașamen
tul nemărginit, recunoștința pro
fundă și dragostea fierbinte față 
de partidul comunist și față de în
cercata sa conducere marxist-leni- 
nistă. Vă dorim din adîncul inimi
lor noastre să trăi ți- ani mulți pen
tru fericirea poporului și vă asi
gurăm că vom lupta - și de aici 
înainte ca ostăși credincioși, disci
plinați, sub gloriosul steag al par
tidului comuniștilor, pentru conti
nua înflorire a scumpei noastre pa
trii, România socialistă.

în cuvîntul său de mulțumire, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus : Considerăm acest dar ca un 

simbol și în același timp ca o obli
gație de a ține sus steagul luptei 
pentru independența națională, 
pentru făurirea comunismului în 
România. Simbol al luptei clasei 
muncitoare, steagul roșu consti
tuie astăzi, alături de steagul tri
color, simbolul unității naționale, 
simbolul luptei pentru făurirea so
cialismului și comunismului în Ro
mânia. Organizînd victoriile po
porului român, partidul nostru mi-

„Ne vom consacra întreaga 

pricepere și putere de muncă 

îndeplinirii hotăririlor Congre

sului partidului"

Alături .de petroliștii care se în- 
șiruie de-a lungul șoselei ce duce 
spre Cîmpina se află sute de mi
neri de la Filipeștii de Pădure, o- 
peratori chimiști de la Fabrica de 

Un moment emoționant i tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este înmînat steagul petroliștilor din Moreni, foști 
membri ai vechiului Partid Socialist

anvelope „Victoria'‘-Florești, țărani 
cooperatori din Dițești și din alte 
sate, copii ieșiți în fața școlilor, 
care flutură eșarfe și stegulețe, 
urînd oaspeților „bun sosit" în Va
lea Prahovei.

Intrarea în orașul Cîmpina e 
străjuită de siluetele noilor blocuri 
cu zece etaje din microraionul I. 
Macaralele-turn au devenit și aici 
simbolice port-drapele.

Colectivele din uzinele și între
prinderile Cîmpinei se mîndresc 
cu realizările din primul trimestru 
al anului, în care au îndeplinit 
planul de producție la toate sorti
mentele și au dat peste plan im
portante cantități de produse; ei 
s-au angajat să reducă în acest 
an consumul de metal cu 578 tone 
față de normele de consum în vi
goare și să pună în valoare noi 
rezerve de reducere a cheltuielilor 
de producție.

...Este ora 14. In aclamațiile 
miilor de oameni, conducătorii de 
partid și de stat coboară din ma
șini în fața unui splendid covor 
de flori, adevărat colț de grădină 
răsărit în mijlocul șoselei. Oaspe
ții sînt întîmpinați de Tiberiu 
Varga, prim-secretar al comitetu
lui orășenesc de partid, și Melinte 
Moldoveanu, președintele sfatului 
popular orășenesc. Un grup de 
muncitori ilegaliști, printre care 
Anton Banciu, membru de partid 
din ziua de 8 mai 1921, oferă con
ducătorilor de partid și de stat 
tradiționala pîine și sare.

Are loc un scurt miting. 
Adresînd oaspeților cuvinte . calde 
de salut din partea oamenilor 
muncii din Cîmpina, tov. Tiberiu 
Varga, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Cîmpina, a 
arătat că aceștia continuă tradi
țiile lor revoluționare, înfăptuind 
cu elan sarcinile ce le revin din 
mărețul program al înfloririi Ro
mâniei socialiste, elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului. Ei 
sînt hotărîți să depună eforturi 
susținute pentru îndeplinirea hotă- 
rîrilor Plenarei din decembrie 
1966 a Comitetului Central al par
tidului privind mai buna valorifi
care a rezervelor de creștere a 
producției și productivității muncii, 
de reducere a consumurilor speci
fice și a cheltuielilor de producție, 
de îmbunătățire a calității produ
selor.

Ing. Gheorghe Aldea, directorul 
Institutului de cercetări foraj ex
tracție din Cîmpina, exprimînd 
profunda recunoștință a specialiști
lor institutului față de partid pen
tru măsurile luate în vederea dez- 

litează neobosit pentru dezvol
tarea solidarității Internaționaliste 
cu oamenii muncii de pretutindeni 
în lupta pentru socialism, pentru 
pace în întreaga lume.

La sfîrșitul mitingului, conducă
torii de partid și de stat împreună 
cu muncitorii petroliști, cu nu
meroși activiști din ilegalitate și 
alți cetățeni ai orașului se prind în- 
tr-o horă, înconjurați cu căldură de 
mulțimea din piață.

voltării activității de cercetare 
științifică, a asigurat Comitetul 
Central al partidului, personal pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
aceștia vor consacra întreaga pri

cepere șl putere de muncă ridicării 
continue a nivelului cercetărilor, a- 
plicării în practică a rezultatelor 
acestora, contribuind la prosperita
tea patriei socialiste.

Adresîndu-se oaspeților, tov. 
Gheorghe Rădulescu, membru de 
partid din ilegalitate, a spus : Vă 
rog să-mi permiteți ca, în numele 
vechilor militanți ai mișcării mun
citorești din Cîmpina, să vă adresez

Prin succesele noastre în con

struirea noii orinduiri sociale, 

ne aducem contribuția la vic

toria cauzei socialismului și 

păcii in lume

In aplauzele puternice ale celor 
prezenți a luat apoi cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUSESCU. 
Transmițînd salutul Comitetului 
Central al partidului și al guvernu
lui Republicii Socialiste România și 
mulțumind pentru cuvintele calde 
care au exprimat sentimentele oa
menilor muncii din Cîmpina față 
de partid, conducătorul încercat'al 
poporului nostru pe calea progre
sului și prosperității, secreta
rul general al C.C. al P.C.R. 
a spus: In aceste manifestări 
la adresa partidului și guver
nului, noi vedem expresia încrede
rii nestrămutate a dv., ca și a în
tregului nostru popor, în politica 
Partidului Comunist Român, a u- 
nității și hotărîrii de a înfăptui 
neabătut această politică.

Orașul și raionul Cîmpina sînt 
cunoscute ca un vechi centru mun
citoresc al României. Aci s-a înfiin
țat încă în 1886 o mare schelă pe
trolieră, iar în 1897 prima rafinărie 
din România, care era considerată 
printre dele mai mari din Europa. 
Astăzi Cîmpina și raionul Cîmpina 
aduc o contribuție însemnată în 
produeția petrolieră și în construc
ția de utilaj petrolier. Producția 
globală a raionului și orașului Cîm
pina depășește pe total 2 miliarde 

cu toată căldura tradiționala urare 
de bine ați venit și să vă exprim 
marea bucurie pe care o trăim cu 
toții, știindu-vă astăzi în mijlocul 
nostru. Muncitorii cîmpineni au 
creat primul sindicat al muncitori
lor petroliști, unul dintre cele mai 
vechi sindicate din țară, s-au soli
darizat cu țăranii răsculați în sîn- 
gerosul an 1907 și au participat 
activ, sub conducerea partidului, la 
lupta pentru eliberare socială și 
națională.

Zidurile sumbre ale Doftanei nu 
i-au intimidat pe muncitorii din 
Cîmpina ci i-au unit și mai mult, 
călindu-i în lupta revoluționară 
condusă de partid. Ca vechi mili
tant al mișcării muncitorești sînt 
mîndru de minunatele realizări ob
ținute pe tărîm economic și social- 
cultural de poporul nostru sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului Co
munist Român. Apreciez în mod 
deosebit, printre numeroasele mă
suri luate de partid pentru creș
terea nivelului de trai al poporului 
nostru, noua lege a pensiilor, care 
asigură oamenilor muncii o bătrîne- 
țe liniștită și lipsită de griji. Măre
țele realizări din patria noastră, 
prestigiul internațional crescînd al 
României socialiste sînt rezultatul 
politicii marxist-leniniste a parti
dului, politică în care își găsesc în

truchipare năzuințele cele mai în
flăcărate ale poporului nostru. Ca 
vechi și devotat militant al parti
dului, vă asigur că și de acum îna
inte voi contribui cît îmi vor per
mite puterile, alături de toți oame
nii muncii, la înfăptuirea mărețe
lor idealuri ale partidului, în scopul 
ridicării patriei noastre pe cele mai 
înalte culmi ale civilizației și pro
gresului.

și jumătate, ceea ce înseamnă o 
producție bună și ilustrează apor
tul pe care dv., muncitorii din ora
șul și raionul Cîmpina, îl aduceți la 
înfăptuirea ' programului de indus
trializare și de înflorire a Româ
niei socialiste. O dată cu creșterea 
producției și avîntul economiei s-au 
dezvoltat învățămîntul, cultura, 
știința, s-a ridicat nivelul de viață 
al oamenilor muncii.

Referindu-se la cele spuse de 
conducătorul Institutului de cerce
tări pentru foraj, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcua subliniat că este îmbu
curător faptul că cercetările acestui 
tînăr institut sînt apreciate în.țară 
și străinătate. Aceasta însă impune 
lucrătorilor Institutului, oame
nilor de știință, obligații și 
mai mari. Avem încă mul
te de făcut în ce' privește dez
voltarea activității de cercetare 
științifică în foraj — și sîntem con
vinși că cei ce lucrează în acest 
institut, împreună cu toți specia
liștii și muncitorii din industria pe
trolieră, nu-și vor precupeți efor
turile pentru a obține rezultate și 
mai bune, care să ducă la dezvol
tarea tot mai puternică a industriei 
petroliere din România.

In cincinalul în care ne aflăm, 
în orașul și raionul dv. se vor in

vesti peste 600 milioane lei pentru 
dezvoltarea industriei. Ne expri
măm încrederea că oamenii muncii 
vor depune toate străduințele pen
tru a folosi mijloacele financiare 
și materiale cu cît mai mare grijă, 
pentru a obține cu aceste mijloace 
rezultate cît mai bune în dezvolta
rea industriei petroliere și a con
strucției de utilaje, spre a spori 
bogățiile materiale ale patriei, a o 
face mai puternică, a contribui la 
creșterea nivelului de viață al în
tregului nostru popor.

In continuare, secretarul general 
al C.C. al partidului a subliniat că 
la Cîmpina au existat încă cu 
zeci și zeci de ani în urmă sindi
cate muncitorești, au lucrat acti
viști socialiști și apoi comuniști. 
Este cunoscută participarea mun
citorilor din Cîmpina la marile 
lupte de clasă din anii 1932—1933, 
care au făcut ca Valea Prahovei 
și, totodată, Cîmpina să se înscrie 
ca centre de bază ale mișcării re
voluționare din România.

Ca unul care am stat cîțiva ani 
în Doftana, îmi amintesc de spri
jinul pe care noi, deținuții comu
niști, l-am simțit întotdeauna din 
partea muncitorilor și cetățenilor 
din Cîmpina, așa cum l-am simțit 
din partea întregii clase munci
toare și a tuturor forțelor demo
cratice, progresiste din România. 
Sprijinul dv. ne-a ajutat să înfrîn- 
gem regimul de teroare instaurat 
de burghezie în închisoare, a con
stituit un imbold în munca și 
lupta- noastră pentru a ține sus 
steagul luptei revoluționare, pen
tru a învăța și a ne pregăti spre a 
putea să servim mai bine intere
sele clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, ale întregului nos
tru popor, cauza libertății și inde
pendenței naționale.

Aș dori să folosesc acest prilej 
ca, în numele foștilor deținuți po
litici, să vă exprim mulțumiri pen
tru ajutorul pe care ni l-ați acor
dat în acele momente grele !

In istoria luptei revoluționare, a 
luptei pentru libertate națională, va 
rămîne pentru totdeauna înscrisă 
participarea oamenilor muncii din 
Cîmpina, alături de toți oamenii 
muncii din Valea Prahovei, la în
făptuirea actului istoric de la 23 
August, la înfrîngerea unităților 
militare ale Germaniei hitleriste, 
la eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Desigur, tova
răși, rezultatele pe care le-am ob
ținut în anii construcției socialiste 
sînt mari. Dar mai avem încă multe 
de făcut pentru a putea spune că 
țara noastră a ajuns în rîndul țări
lor înaintate din punctul de vedere 
al dezvoltării industriei, agricultu
rii, științei și culturii. Sîntem pe 
un drum bun ; Congresul al IX-lea 
al partidului a trasat un măreț 
program, rezultatele de pînă acum 
sînt minunate și dovedesc că avem 
toate posibilitățile, nu numai de a 
îndeplini, dar chiar și de a depăși 
sarcinile trasate. La toate acestea 
v-ați adus și dv. contribuția — și 
sîntem convinși că o veți aduce și 
în viitor. Activitatea dv., împreună 
cu a întregului nostru popor, va 
face ca România să fie în 1970 și 
mai bogată, și mai puternică, și 
mai înfloritoare !

Tot ceea ce realizăm este menit 
să asigure poporului român o 
viață din ce în ce mai îmbelșugată; 
totodată aceste realizări constituie 
o contribuție la cauza generală a 
socialismului și păcii în întreaga 
lume. Prin munca noastră, prin 
victoriile noastre dovedim că so
cialismul este singura cale care a- 
sigură libertatea, bunăstarea și fe
ricirea popoarelor !

Vii aplauze și ovații au punctat, 
în repetate rînduri, cuvîntul tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Următorul popas în Cîmpina are 
loa la Casa memorială Nicolae Gri- 
gorescu, unde marele pictor a trăit 
și a creat în ultimii ani ai vieții. 
In atelierul pictorului, tovarășii

Vizitînd Casa memorială Nicolae Grigorescu din Cîmpina

Popas la vechea Cetate de scaun a Tîrgoviștei

Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți conducători se 
opresc în fața penultimei sale 
pînze, rămasă neterminată pe șe
valet.

La plecare, conducătorii de partid 
și de stat au consemnat în cartea 
de onoare:

„Am pășit cu o adîncă emoție pra
gul casei în care a trăit și creat 
marele pictor al peisajului și su
fletului românesc — Nicolae Gri- 
gorescu. întreaga sa creație, izvo- 
rîtă din viața și lupta plină de ero
ism a poporului nostru pentru li
bertate și independență națională, 
este o expresie de înaltă valoare 
artistică a gîndirii și sensibilității 
poporului nostru, durînd peste 
veacuri mărturia unor adinei sen
timente de dragoste de țară și de 
popor, servind ca un luminos 
exemplu noilor generații de artiști.

Felicităm pe organizatorii muzeu
lui pentru strădaniile de a păstra 
și de a face cunoscute cit mai larg 
aceste nepieritoare valori ale artei 
românești".

Din lumea de culori și forme a 
pictorului, oaspeții pășesc apoi în 
universul de gînduri și idei al sa
vantului filolog și al scriitorului 
Bogdan Petriceicu Hașdeu, vizitînd 
muzeul, aflat în casa construită 
după planurile scriitorului. Ei ur- 
măresa viața și creația sa, ilustrate 
prin numeroase manuscrise, cărți, 
ziare și reviste ale vremii, dintre 
care unele au fost editate de 
Hașdeu.

In paginile cărții de impresii 
oaspeții au scris : „Am poposit în 
castelul care adăpostește muzeul 
memorial „B. P. Hașdeu" pentru a 
omagia una dintre cele mai com
plexe personalități ale culturii ro
mânești. Filolog și folclorist, isto
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rie, poet șl dramaturg, cărturar de 
o vastă erudiție, Bogdan Petriceicu 
Hașdeu a ilustrat cu cinste toate 
aceste domenii, aducînd o prețioa
să contribuție la îmbogățirea pa
trimoniului național".

La Bănești, în drum spre orașul 
de reședință al regiunii, conducă
torii de partid și de stat au făcut 
un popas omagial pe locul unde 
în 1913 s-a frînt zborul legendar al 
temerarului „maistoraș" Aurel 
Vlaicu, simbol al curajului și iscu
sinței poporului nostru. O compa
nie militară cu fanfară prezintă 
onorul. Sînt intonate Imnul de Stat 
și Imnul Eroilor. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer 
și ceilalți conducători de partid și 
de stat depun o coroană de flori. 
In acest timp, o escadrilă de avioa
ne cu reacție întregește solemni-* 
tatea momentului, săgetînd văzdu
hul în semn de cald omagiu adus 
de cutezătorii piloți ai aviației 
noastre precursorului ce a dat fai
mă aripilor românești.

Maiorul loan Suciu, pilot clasa 
I pe avioane supersonice, oferă în 
dar tovarășului Nicolae Ceaușescu 
macheta primului avion construit 
de Aurel Vlaicu.

Adresîndu-se celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a spus : 
„Urez aviatorilor ca în activitatea 
lor să fie înflăcărați de exemplul 
lui Aurel Vlaicu și să ducă mai 
departe gloria aviației românești".

După încheierea festivității, în 
după amiaza zilei, oaspeții se în
dreaptă spre Ploiești.

Mircea IONESCU 
Paul DIACONESCU 
Victor BIRLADEANU 
Mircea MOARCAȘ
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PROFESIA
unei catedre de muzeogra
fie la Universitatea din 
București, în cadrul căreia 
să fie organizate cursuri 
pentru principalele proble
me ale muzeografiei. Aceas
tă catedră ar putea avea 
o secție universitară — la 
care prelegerile de muzeo
grafie ar fi însoțite de se
minarii și lucrări practice 
în cadrul marilor muzee — 
și o secție post-universitară 
pentru muzeografi deja în
cadrați, care să le înles
nească o pregătire supe
rioară".

A fost extinsă considera
bil mișcarea artistică de a- 
matori, dar nu există în
drumători specializați.

te din eficiență pentru că 
se desfășoară la un nivel 
teoretic și practic scăzut. 
Ar putea aduce o contribu
ție mai mare la îmbogăți
rea cunoștințelor bibliote
carilor,. directorilor de că
mine culturale și ale altor 
activiști, seminariile regio
nale și raionale care se or
ganizează în prezent. Din 
păcate, acestea. în loc să 
aprofundeze, pe baza unor 
studii, referate, diferite as
pecte ale activității cultu
rale de masă, pornind de la 
necesitățile din raionul sau 
regiunea respectivă, aceste 
seminarii degenerează ade
sea în niște ședințe de in
formări cifrice, de trans-

ACTIVIST CULTURAL

teatre

operetă :

Bulan-
de Comedie :
— 20.
„Lucia Sturdza 
din Bd. Schitu Măgu
li : D-ALE CARNAVA-

RĂZVAN
Studio) : 

19,30.
OPINIA

• Teatrul de operă și balet: 
GIANNI SCHICCHI — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : 
ȚARA SURÎSULUI - 19,30.
® Teatrul Național „I. L._ Cara- 
giale" (sala Comedia) : 
ȘI VIDRA — 19,30, (sala 
DOMNII GLEMBAY — 
® Teatrul 
PUBLICĂ 
O Teatru] 
dra" (sala 
reanu nr.

LULUI — 20, (sala din str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A) : CANDIDA - 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : DINCOLO DE ZARE — 
19,30, (sala Studio) : SCAUNELE — 
20.
• Teatrul „Barbu Delavraricea" : 
VINOVAȚI FĂRĂ VINĂ — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR - 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : TIGRIȘORUL PE
TRE — 10; 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase" (sala Savoy) : PARADA RE
VISTEI — 19,30. (sala Victoria) : 
COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
© Circul de stat : VARIAȚIUNI DE 
CIRC — 19,30.

18,00 — Pentru cei mici : A.B.C. — De ce ?
18,20 — Pentru tineretul școlar : George Coșbuc.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,30 — Studioul muzical : „Și dacă ramuri bat în geam’ — Emisiune 

muzical-coregrafică inspirată din versurile lui Mihai Emmescu. 
20,00 — Săptămîna.
20,45 — Avanpremieră.
21,00 — Film artistic : „Arșița" — o producție a studiourilor din Re

publica Populară Bulgaria.
22,15 — Interpreți celebri : Mario del Monaco.
22,50 — Telejurnalul de noapte.

g
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DE SPECIALITATE

Una din năzuințele milenare ale 
omului a fost aceea de a-și făuri 
aripi. Acest vis s-a înfăptuit de-a 
lungul a secole de încercări, de 
înfrîngeri și izbînzi. Astăzi, pe dru
murile aeriene ale lumii călătoresc 
milioane de pasageri. Extraordina
ra dezvoltare a traficului aerian, a 
telecomunicațiilor, a televiziunii 
pune în fața specialiștilor din do
meniul mecanicii, aeronauticii șl 
astronauticii o serie de probleme 
de palpitant interes. Aceste proble
me au constituit obiectul discuției 
cu reputatul savant francez prof, 
dr. Maurice Roy — autor al unor 
remarcabile lucrări de aerotermo- 
dinamică — care ne prezintă în 
cele ce urmează o imagine a ceea 
ce ar putea fi mîine transportul 
aerian, terestru și maritim.

FANTASTICUL DE IERI
realități Savanful francez, prof. dr. Maurice ROY, 

membru al Academiei de Științe din Franța, președin
tele Comitetului International pentru cercetări aerospa- 
țiale (C.O.S.P.A.R.) ne dezvăluie o nouă fațetă a secolului 

vitezei

în rețeaua bibliotecilor, 
căminelor culturale, clubu
rilor, caselor de cultură, 
muzeelor, caselor creației 
populare lucrează un mare 
număr de activiști cultu
rali. Competenta lor pro
fesională are un rol hotă- 
rîtor în conceperea și des
fășurarea la un înalt nivel 
calitativ a activității aces
tor instituții. în decursul 
anilor s-au format cadre 
cu o bună experiență în 
organizarea muncii cultu
ral-educative. Participan
ts la ancheta noastră au 
subliniat însă că pregătirea 
teoretică și practică a mul
tor cadre este redusă în 
raport cu cerințele actuale. 
După aprecierea tov. Flo
rian Banc, consultant în 
Consiliul așezămintelor cul
turale, peste 27 la sută din
tre bibliotecarii de la biblio
tecile regionale, raionale și 
orășenești si circa 25 
sută dintre metodișt.ii 
selor de cultură nu au 
diile cerute efectiv de 
turile pe care le ocupă. în 
regiunea Suceava, ne co
munică tov. Gh. Pintilescu, 
secretarul comitetului 
cultură și 
660 de cadre 
cîte 7 sau 4 
tare : dintre 
dețin funcții 
artistică, bibliotecari, li
brari. profesori la școala 
populară de artă, directori 
de cămine culturale. Nici 
unul dintre instructorii ca
selor de cultură din regiu
nea Ploiești, ne spune tov. 
Al. Bădulescu. secretar al 
comitetului de cultură si 
artă, nu este regizor, ma
estru de balet sau dirijor 
de cor, deși ei trebuie să 
pregătească spectacole la 
sediul acestor instituții, să 
îndrume calificat mișcarea 
artistică de amatori 
sate.

Această situație 
în evidență o serie 
fectiuni în pregătirea 
recrutarea cadrelor pentru 
instituțiile culturale de 
masă.

Ia 
ca- 

stu- 
pos-

de 
artă, lucrează 
care au doar 
clase elemen- 
acestea multe 
de specialitate 

bibliotecari.

de la

scoate 
de de

și

Gh. Popescu, consultant la 
Consiliul Așezămintelor Cul
turale, cere pentru unele 
posturi cinci ani de studii ; 
deci acestea pot fi ocupate 
de acei absolvenți ai filo
logiei care în ultimul an 
participă la cursul faculta
tiv de biblioteconomie și, 
practic, nu pot avea cunoș
tințe de specialitate mai 
substanțiale decît cei care 
fac trei ani la secția de- bi
blioteconomie de la Insti
tutul pedagogic. Ce-i drept 
aceștia din urmă își pot 
continua studiile pînă la 
cinci ani la o facultate u- 
manistică din cadrul Uni
versității. La sfîrșit primesc 
însă o diplomă care nu-i 
mai consideră specialiști în 
biblioteconomie, ci profe
sori, deschizîndu-le calea 
către învătămînt. Ne-ar tre
bui deci o secție (cu și fără 
frecventă) de bibliotecono
mie de cinci ani care să 
scoată bibliotecari califi
cați. Tot după actuala le
gislație, o serie de funcții în 
biblioteci nu pot fi ocupate 
decît cu o vechime de trei 
ani. deși multi dintre cei 
care le dețin acum nu au 
calificarea absolvenților 
secției de biblioteconomie 
de trei ani. Și apoi posturi
le în biblioteci sînt deja 
ocupate. A fost o adevăra
tă problemă ca să-i plasăm 
anul trecut pe cei 47 de ab
solvenți din prima promoție 
a secției de bibliotecono
mie. S-au găsit cîteva locuri 
în bibliotecile din rețeaua 
așezămintelor culturale, dar 
nici unul Ia sindicate și co
operație ; la cele cîteva mii 
de biblioteci ale învăță
mântului nu a fost decît un 
singur loc, în timp ce în 
fiecare dintre aceste rețele 
există o mulțime de oameni 
necalificați. iar actuala le
gislație nu înlesnește pro
movarea cadrelor califi
cate".

„Ceea ce se face acum pen
tru pregătirea acestora prin 
centrul de perfecționare a 
cadrelor. organizat de 
C.S.C.A., nu acoperă nevoi
le de met.odiști calificați în 
diferitele genuri ale artei, 
arată tov. Nicolae Nistor, 
directorul Casei Centrale a 
Creației Populare. Mari 
greutăți avem, de exemplu, 
din lipsa coregrafilor ; la 
casele regionale ale creației 
populare aceste posturi sînt 
ocupate în mare parte de 
oameni necalificați. Prin 
crearea unor secții pedago
gice la cele două licee de 
coregrafie din București și 
Cluj, am putea pregăti co
regrafi care să lucreze apoi 
ca metodiști la casele de 
cultură, cluburi, casele re
gionale ale creației popu
lare, ca profesori la școlile 
populare de artă. Tn acest 
sens s-au și făcut propu
neri la Ministerul învătă
mîntului".

„ROADELE" FOR

MALISMULUI

LA CE DUC IM

UNDE Șl CUM
PROVIZAȚIILE

SÎNT PREGĂTIT!

BIBLIOTECARII

Să ne referim la situația 
lucrătorilor din biblioteci. 
Ei formează cea mai mare 
parte a activiștilor cultu
rali. Dar... „Nu avem de 
unde lua bibliotecari califi
cați. Trebuie să-i pregă
tim... după ce i-am înca
drat", ne spune tov. Con
stantin Gîlea, directorul Bi
bliotecii regionale Iași.

Din anul 1951 la noi 
au funcționat consecutiv 
școli medii tehnice cu sec
ții de bibliotecari și activiști 
culturali, școli. tehnice de 
activiști culturali cu două 
secții, o facultate de biblio
teconomie în cadrul Uni
versității din București, 
pentru ca acum să existe 
doar o secție de biblioteco
nomie în cadrul Institutului 
pedagogic. De altfel, păre
rile exprimate de numeroși 
participant! la ancheta 
noastră arată că această 
secție ar trebui restructura
tă substanțial pentru a sa
tisface cerințele care se 
pun azi în biblioteconomie. 
Dr. docent Dan Simonescu, 
șeful colectivului didactic 
de la secția de biblioteco
nomie, ne spune că „s-au 
și făcut diferite propuneri 
de către Institutul pedago
gic în legătură cu învăță- 
mîntul biblioteconomie, 
propuneri care stau la Mi
nisterul învățămîntului, la 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă. Recent s-au 
purtat din nou discuții des
pre profilul acestei secții
— conceput acum, pentru 
nevoile bibliotecilor publice
— sugerîndu-se ca după ce 
au absolvit 3 ani. cei care 
vor să urmeze mai departe 
încă doi ani să se poată 
specializa ca documentariști 
în științe umanistice, tehno
logice. ale naturii — pentru 
bibliotecile științifice, de
partamentale".

Ori cît ar părea de ciu
dat, absolvenții secției în 
discuție, adică singurii bi
bliotecari calificați, nu-și 
pot ocupa... posturile de bi
bliotecari. „Actuala legisla
ție de încadrare, arată tov.

Așa cum nu poți fi pro
fesor fără să ai cunoștințe 
de specialitate într-un do
meniu anumit, tot așa nu 
poți fi bibliotecar, muzeo
graf... activist cultural fără 
o pregătire corespunzătoa
re. Totuși pentru multe spe
cialități nu există nici o 
formă de calificare. „Neîn- 
țelegîndu-se că una este să 
fii arheolog, istoric, natu
ralist și alta este să lucrezi 
într-un muzeu, și în con
secință neexistînd nici un 
sistem de pregătire a mu
zeografilor, aceștia sînt a- 
trași dintre absolvenții fa
cultăților de istorie, biolo
gie, filologie, arte plastice 
sau dintre profesorii 
învățămîntul 
generală. Cînd 
gul muzeului, 
majoritate nu 
preocupările specifice 
cestei instituții, arată 
Lucian Roșu, redactor 
al Revistei muzeelor. Tre
buie să treacă minimum 
doi ani pînă ce noul anga
jat să învețe de 
mai vechi" ce și 
buie să lucreze.

Dar nici în

din 
de cultură 
pășesc pra- 
marea 
cunosc

la „cei 
cum tre-

asemenea 
condiții nu se pot asigura 
muzeelor cadrele necesare, 
„în 1965 am solicitat 50 de 
absolvenți din învătămînt, 
în diferite specialități, pen
tru a fi încadrați în mu
zee, și ni s-au aprobat doar 
5, arată tovarășul Vasile 
lacob, secretar al Consi
liului muzeelor. Anul tre
cut am solicitat 45 și n-am 
primit nimic. Anul acesta 
ni se cer pentru regiunea 
Oltenia 12 muzeografi, pen
tru regiunea Cluj 16 ; 
vem numeroase cereri 
din celelalte regiuni, 
se întrevăd 
tați de

„S-a 
mărate 
sitatea 
forme 
stat, care să pregătească lu
crători calificați pentru mu
zee. fără ca pînă în prezent 
să se găsească o rezolvare 
din partea C.S.C.A. și a Mi
nisterului 
arată tov. Lucian Roșu. în 
țări cu o rețea de muzee 
mai restrînsă decît la noi, 
s-au creat de mult catedre 
și institute de muzeografie. 
Si la noi s-ar putea asigura 
calificarea viitorilor lucră
tori în muzee, prin crearea

a- 
$i 

Nu 
însă posibili- 

a le satisface".
vorbit de nenu- 
ori despre nece- 
organizării unor 

de învătămînt de

învătămîntului,

Nu există o formă mai a- 
decvată de pregătire a in
structorilor voluntari ai 
formațiilor de amatori decît 
secțiile externe ale școlilor 
populare de artă. Dar mo
dul în care sînt re
crutați acești instructori 
face ca eficienta acestor 
secții să fie extrem de 
mică. „Dacă avem în vede
re că anual sînt prevăzut! 
să treacă prin aceste cursuri 
periodice aproape 3 000 de 
instructori — dirijori, re
gizori pentru teatre și bri
găzi artistice de agitație, 
coregrafi — apoi, de cînd 
funcționează aceste școli, ar 
fi trebuit să avem un mare 
număr de instructori școla
rizați, ne spune tov. Nico
lae Nistor. De obicei însă, 
aceștia sînt planificați la 
cursuri din birou. Or, case
le regionale ale creației 
populare ar trebui să-i cu
noască perfect pe viitorii 
cursanti. să-i aleagă pe cei 
mai talentați. pe cei care 
vor putea lucra, după ter
minarea cursurilor, o pe
rioadă îndelungată cu for
mațiile dintr-un anumit Ioc. 
Lipsind preocuparea pen
tru cunoașterea concretă a 
candidaților — pe care-i 
înscriem din oficiu — se în- 
tîmplă ca 
unde anul 
tr-o sută 
planificați, n-au venit decît 
55. De altfel. în fiecare re
giune secțiile externe „au 
pierdut pe drum". în de
cursul anilor, sute de 
cursanti".

Unele forme de perfecțio
nare își pierd în mare par-

la Craiova, 
acesta, din- 
de cursant!

mitere a unor sarcini cu
rente.

Efectul unor asemenea 
încercări de perfecționare 
este redus și din cauza fluc
tuației cadrelor de activiști 
culturali.

Nu sînt rare cazurile cînd 
absolvenții de liceu se în
cadrează bibliotecari în aș
teptarea unei noi sesiuni de 
examene la facultăți, cînd 
profesori de la sate vin să 
lucreze la case de cultură 
sau muzee pentru ca apoi 
să-și găsească la centru un 
post în învățămînt unde, se 
pare, au condiții de muncă 
și remunerație mai avanta
joase. De aci și o mare 
fluctuație a cadrelor la in
stituțiile culturale de masă. 
Toy. Florian Banc arată că 
la numeroase case de cultu
ră cum sînt cele din Călă
rași. Răcari, Zalău, Slobo
zia. Titu. directorii s-au 
schimbat de 4—5 ori în ul
timii 3 ani. iar tov. Gh. 
Pintilescu ne spune că în 
regiunea Suceava, din tota
lul de 2 180 de cadre, 44 la 
sută au vechime între 1 și 
5 ani, iar 21 la sută sub un 
an. Ceea ce înseamnă că 
multi activiști culturali nici 
nu apucă să se familiari
zeze cu ceea ce ar trebui să 
facă și au și dispărut.

Există greutăți mari în 
încadrarea posturilor de di
rectori de cămine culturale 
cu oameni calificați care să 
aibă cel puțin suficiente cu
noștințe de cultură genera
lă. „Marea majoritate a 
posturilor de directori de 
cămine culturale, care erau 
acordate pînă în 1962 pentru 
toate reședințele de comu
ne, au fost transformate în 
mici indemnizații acordate 
prin cumul unor profesori 
care au norma de bază în 
învătămînt. arată tov. Flo
rian Banc. Considerentele 
care au condus atunci la o 
asemenea măsură ar trebui 
reconsiderate astăzi, deoa
rece ele se reflectă negativ 
în organizarea activității 
căminelor culturale'1.

Recent. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a 
inițiat unele măsuri menite 
să înlăture o serie dintre 
deficientele existente în 
modul de organizare, a per
fecționării cadrelor. Re
considerarea. sub toate as
pectele. de către Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă și Ministerul Invătă- 
mîntului. a problemelor 
privind recrutarea, pregăti
rea și perfecționarea cadre
lor necesare instituțiilor I 
culturale de masă este o I 
condiție esențială pentru ri- , 
dicarea activității acestora 
la nivelul calitativ al cerin- I 
țelor actuale.

— In calitate de specialist 
în științele aeronatitice, ce ne 
puteți spune despre perspecti
vele navigației aeriene moder
ne ?

— în ciuda scăderii generale a 
entuziasmului pe care ar trebui 
să-1 inspire tineretului de astăzi — 
așa cum a făcut să vibreze tine
retul anilor 1900—1930 —, aviația 
este departe de a-și fi încheiat 
spectaculoasa sa evoluție. în ulti
mul timp, se remarcă un interes tot 
mai crescînd față de problemele 
aeronauticii și în special față de 
aviația comercială. Se estimează 
că în mai puțin de zece ani, 
transportul aerian va deveni de 100 
de ori mai important ca astăzi. A- 
vioanele supersonice pentru pasa
geri, adevărate „exprese aeriene" 
care vor zbura cu o viteză pînă la 
3 000 km/oră vor cunoaște o splen
didă afirmare.

După era supersonică, avioanele 
comerciale vor intra în curînd în 
cea hipersonică. Aparatul francez 
Griffon 02, propulsat de un turbo- 
statoreactor special este considerat 
încă de pe acum ca fiind prototipul 
unui asemenea avion hipersonic. 
încă înainte de sfîrșitul acestui se
col distanța Paris — New York, de 
pildă, va fi parcursă în 30 de mi
nute. Este vorba de proiectul unui 
avion (proiectul Pegasse) — de 
fapt un vehicul balistic de transport 
al pasagerilor cu viteze de pînă la 
28 000 km/oră și o capacitate de 
180 de locuri. O asemenea pers
pectivă, astăzi de domeniul fantas
ticului, va deveni mîine realitate, 
datorită progreselor înregistrate de 
mecanica fluidelor și ale ramuri
lor ei adiacente.

Specialiștii sînt de părere că în
tr-un deceniu, volumul traficului 
companiilor aeriene mondiale se 
va ridica la circa 695 miliarde pa- 
sageri-km. — adică în medie, 
peste 230 km de fiecare locuitor al 
planetei Un asemenea volum pre
supune și mijloace de transport 
adecvate : de pe acum se proiec
tează construcția unor gigantice 
„autobuze aeriene", avînd o capa
citate de 600 de pasageri. Se ridi
că, desigur, numeroase probleme 
— de confort, de asigurarea pre
siunii atmosferice, ca și probleme 
legate de construirea unor uriașe 
aeroporturi, de legătură a aces
tora cu centrele populate, de eli
minarea zgomotului motoarelor a- 
paratelor supersonice. încă de pe 
acum se fac cercetări în numeroa
se țări care au în vedere ateriza
rea marilor aeronave de pasageri 
pe orice vreme; se examinează și 
posibilitatea ca securitatea călă
torilor să fie realizată în proporție 
de sută la sută. La rîndul lor, elec- 
troniștii propun echiparea aerona
velor cu aparate ultramoderne de 
navigație autonomă care vor eli
mina serviciile de radio de pe sol, 
foarte costisitoare în cazul unor 
mari distanțe. Se studiază și posi
bilitatea ca marile avioane de pa
sageri să fie în legătură cu tur-

apropiate
ale navigației aerospațiale

nurlie de control prin intermediul 
unor sateliți.

Creșterea traficului aerian în a- 
devărate proporții geometrice de la 
an la an Impune o organizare per
fectă a circulației. încă de pe 
acum mai multe companii aviati
ce experimentează sisteme de re
zervare a locurilor cu ajutorul u- 
nor creiere electronice — calcula
toare construite special în acest 
scop.

Dar, progresul tehnico-științific 
va revoluționa în același timp și 
celelalte mijloace de transport ae
rian ; elicopterul, de pildă, își va 
mări și viteza și capacitatea ; vom 
asista la comercializarea acestui 
aparat de zbor, care va fi produs 
în serie, cu unul sau mai multe 
locuri. Echipate cu puternice turbi
ne cu gaze, de mare randament,

unul tren monorai, compus de pil
dă din trei vagoane a 120 de că
lători (trenurile succedîndu-se la 
un interval de 1,5 minute) este de 
circa 150 000 călători pe oră într-o 
direcție, fără ca posibilitățile de 
sporire să fie epuizate. în ce pri
vește viteza actuală a acestui tren 
pe distanțe mari, ea poate trece 
de 150 km/oră. Asemenea aerotre- 
nuri elimină în mare măsură zgo
motul și asigură o călătorie confor
tabilă.

Deosebit de spectaculoase se 
anunță „trotuarele-autobuz", care 
vor înlocui nu peste multe decenii 
trotuarele de astăzi ale marilor o- 
rașe. Ele vor fi construite pe prin
cipiul escalatoarelor, utilizate as
tăzi în stațiile de metro și marile 
magazine.

Și în ce privește navigația mari-

)
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© De la zborul supersonic la cel hiperso- 
nic © Aerobuze și trotuare-autobuz ® Te
leviziunea pe toate meridianele © Reactoarele 
individuale și zborul in Cosmos

elicopterele tind să ajungă mijlo
cul ideal de transport pe distanțe 
mici, favorizate fiind de capacita
tea de aterizare atît în regiuni ac
cidentate cît și în centre populate 
— și totodată, avînd multiple în
trebuințări, ca aerobuz pentru 
transportul turiștilor deasupra ma
rilor metropole ale lumii, macara 
zburătoare, cisternă pentru comba
terea incendiilor, supravegherea 
circulației, etc.

Curînd și vehiculele cu perne de 
aer, așa numitele „aeroglisoare" 
vor fi un element obișnuit în viața 
omului. Aceste vehicule, imaginate 
mai întîi ca ambarcațiuni acvatice 
vor evolua și deasupra solului. 
Principiul după care funcționează 
astfel de. vehicule amfibii este 
foarte simplu : cu ajutorul unor 
puternice motoare se creează o așa 
numită pătură sau pernă de aer în
tre vehicul și apă sau sol. înain
tarea vehiculului este asigurată de 
motoare cu elice, asemenea celor 
de avion. Zburînd la o mică dis
tantă de pămînt, ele vor prelungi 
utilizarea automobilelor de astăzi, 
acolo unde nu există drum.

Și aerotrenurile trebuie înscrise 
între mijloacele apropiate de trans
port uzual, cu viteze de 200—400- 
km/oră. Așa numitele trenuri aerie
ne monorai se Impun tot mai mult 
în lume, dat fiind multiplele lor a- 
vantaje. Capacitatea de transport a

timă, vom asista la crearea de 
vase, capabile să transporte mai 
multe mii de pasageri cu viteze 
superioare.

Aeronautica anului 1980 se va 
caracteriza prin dezvoltarea și 
perfecționarea vehiculelor-rachetă 
si extinderea zonelor de explorare 
a spațiului extraatmosferic.

— V-arn ruga, dacă este po
sibil, să aduceți unele concre
tizări în acest domeniu 1

— La 'ultimul congres internațio
nal de astronautică de la Madrid 
s-a vorbit mult de explorarea con
stelației Alpha, formată de un sis
tem de trei stele, aflate la o dis
tanță de 4,3 ani lumină de Pămînt. 
Numeroși specialiști sînt de pă
rere că două din aceste stele ar 
prezenta condiții asemănătoare 
celor de pe Pămînt. Cum va reuși 
omul să efectueze însă această 
explorare ? S-a discutat foarte 
mult asupra tuturor mijloacelor po
sibile. Cel mai indicat s-a dovedit 
a fi o oglindă uriașă, cu un dia
metru de 100 km, (realizată 
prezent în miniatură) destinată 
concentreze energia solară, 
ceastă oglindă va putea dirija 
fascicol de energie solară asupra 
unui sistem de recepție optică, 
plasat în coada unei rachete io
nice, care, în acest mod, ar căpăta 
o putere formidabilă. O asemenea
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• SPARTACUS — film pentru e- 
cran panoramic (ambele serii) : PA
TRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
• DOAMNA DE PE ȘINE : RE
PUBLICA : 20,30.
• JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop : REPUBLICA (com
pletare Istoria unui manuscris) — 
9,30; 11,45; 14,15; 16,45; GRIVIȚA 
(completare Fabrica de împachetat 
fum) — 9,30; 12; 15,45; 18; 20,30, 
FLAMURA (completare Vizita de
legației dc partid și guvernamentale 
a R. P. Bulgaria în Republica So
cialistă România) — 9: 11.45; 15; 
17,45; 20,30.
© ANGELICA ȘI REGELE — cine
mascop : LUCEAFĂRUL — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, STA
DIONUL DINAMO — 20, GRĂDI
NA DOINA — 19,45, GRĂDINA
FESTIVAL — 20.30, ARENELE LI
BERTĂȚII — 20.
• SUCCES, CHARLIE !: SALA 
PALATULUI (seria de bilete 1951
— orele 19,30), MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (completare 
Fabrica de împachetat fum), MO
DERN (completare Istoria unui ma
nuscris) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 
20,30.
o OMUL FĂRĂ PAȘAPORT : FES
TIVAL — 8.30; 11; 13,30; 16: 18,30; 
21.
• MOFTURI 1 900 — 9; TELEGRA
ME — 11,45; DOUĂ LOZURI — 
14,45 (la toate completările Vizita; 
Pojitică cu..
TRAL
• DUMINICĂ LA NEW YORK ; 
CINEMATECA — 10; 12; 14.
• COPIII LUI DON QUIJOTTE :
CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18.30; 20,45, la grădină — 20, AU
RORA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18;

20,30; la grădină — 20 (la ambele 
completarea Istoria unui manu
scris).
« PROGRAM PENTRU COPII:
DOINA — 9; 10.
• CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN:
DOINA — 11,30; 13,45; 16;
20,45, VOLGA — 9.30; 11,30;
16,30; 18,45; 21.
• DACII — cinemascop :
MINA — 9,15; 11,30; w,
16; 18,15; 20,30, ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE (completare Pro
blema) — 10; 16; 18,15; 20,30.
• SĂ TRĂIEȘTI, SĂ ÎMBĂTRÎ- 
NEȘTI ! — ORIZONT ȘTIINȚIFIC 
NR. 3/1967 — DUȘOA — PĂSĂRILE

18,30;
14,15;
LU-

13,45;

13,30; 16; 18,30; 20,45, la grădină — 
19,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, la ------
19,45, GLORIA — 
13,45; 16; 18,15; 20,30 
completarea Tinerețe.
versare a U.T.C.).
• RELAXEAZĂ-TE DRAGĂ!: FLO- 
REASCA (completare Hieroglifele 
pămîntului) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, BUCEGI (completare 
Proiecte) — 9; 11,15: 13,30; 16; 18.30; 
21, la grădină — 20.
• WINNETOU — cinemascop (am
bele serii) : GIULEȘTI - 15,30; 19.
• MONDO CANE — ambele serii: 
EXCELSIOR — 9,30; 13; 16,30; 20.

grădină — 
9; 11,15;

(la ambele 
A 45-a ani-

DRAGOSTEI TINEREȚE (A
45-A ANIVERSARE A U.T.C.) — DE 
ZIUA MAMEI: TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• LENIN ÎN POLONIA — cinema
scop : DRUMUL SĂRII — 16 ; 18 ; 
20.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI :
VICTORIA (completare 1 Mai 1967) 
— 9; 11,30; 13,45; 16, ARTA (com
pletare Tinerețe. A 45-a aniversare 
a U.T.C.) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,45; la grădină — 19,45.
e ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MARO- 
NA : VICTORIA (completare 1 Mai 
1967) — 18,15; 20,45, MIORIȚA (com
pletare Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Bulgaria 
în Republica Socialistă România) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• ROBII: TOMIS (completare Fa
brica de împachetat fum) — 9; 11,15;

• DRAGĂ BRIGITTE — cinema
scop : MUNCA (completare Cosmo- 
nauții) - 9,30; 11,30; PROGRESUL 
(completare Pe urmele lui 1907) — 
10,30; 15,30; GRĂDINA „PROGRE
SUL PARC" — 20.
• EVADARE ÎN TĂCERE: MUN
CA (completare Cosmonauții) — 17; 
19.
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE 
— cinemascop : FLACĂRA — 
9,45; 12,15.
0 MI-AM CUMPĂRAT UN TATĂ : 
FLACĂRA (completare Paliady) — 
17,15; 19,15.
O INSPECTORUL DE POLIȚIE : 
LIRA (completare Perspectiva în 
pictură) — 11; la grădină — 20.
0 BUCĂTĂREASA : LIRA (com
pletare Perspectiva în pictură)

• ZORBA GRECUL: GRĂDINA 
„EXPOZIȚIA" — 20.
O LUMEA MINUNATĂ A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop : BU- 
ZEȘTI -10; la grădină — 20.
0 TREIZECI ȘI TREI — cinema
scop : BUZEȘTI (completare Scri
soare din Germania) — 16,30; 18,30. 
e VIAȚA PARTICULARĂ - cine
mascop : COTROCENI (completare 
Imprudenții) — 14; 16,15.
0 DARCLfiE : COTROCENI (com
pletare Imprudenții) — 18,30; 20.45.
0 NU SÎNT DEMN DE TINE : UNI
REA — 10; 12; la grădină — 20.
O BUMERANGUL : UNIREA (com
pletare Petrol) — 18.
• NUME STRĂIN : PROGRESUL 
(completare Pe urmele lui 1907) — 
18; 20.
• UN FILM CU O FATĂ FERME
CĂTOARE : UNION (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Bulgaria în 
Republica Socialistă România) — 
15,30; 18; 20,30. CRÎNGAȘI (comple
tare De la atom la cristal) — 15,30; 
18; 20,15.
e GENTLEMANUL DIN COCODY
— cinemascop : DACIA (completare 
Orizont științific nr. 2/1967) 8,45— 
16,45 în continuare ; 18,45; 21.
® RIO CONCHOS — cinemascop : 
MOȘILOR (completare Acul) — 
15,30; 18; 20,30 la grădină - 19.45, 
PACEA - 11; 15,45: 18; 20,15.
e ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop : RAHOVA (completare 
Arsura) - 15; 17.45; 20,30.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LI
BERTY VAT.ANCE : FERENTARI
— 15.30- 18; 20,30.
© TUNELUL — cinemascop : COS
MOS (completare Nicolae Labiș) 
15,30; 18; 20.

rachetă ar putea fi echipată cu un 
puternic telescop. Datorită faptului 
că racheta ionică ar dispune de o 
energie și de o forță nelimitată, ea 
ar putea atinge o viteză egală cu 
sfertul vitezei luminii, îneît i-ar 
trebui 17 ani și 3 luni pentru a a- 
junge pe una din stelele constela
ției Alpha. Informațiile ar putea fi 
transmise pe Pămînt prin interme
diul unei raze laser care va tra
versa spațiul și va fi captată de 
o oglindă uriașă. Din punct de ve
dere teoretic, primul zbor de ex
plorare în această direcție ar pu
tea să aibă loc chiar înainte de 
1975.

O altă realizare în acest dome
niu care se anunță spectaculoasă 
privește construcția unor salelițl 
do distribuire a emisiunilor tele
viziunii în Europa și pe celelalte 
continente. Sistemul actual de 
„mondoviziune" este încă, practic, 
foarțe îngust și limitat. în cadrul 
acestui sistem se pot realiza doar 
schimburi de programe de la o 
țară la alta. „Vocea" (semnalele' 
sateliților care au recepționat pm 
gramul de televiziune este capta 
tă de obicei de stațiuni terestre 
care, la rîndul lor, retransmit apoi 
programele în sistemul național. în 
prezent, se fac cercetări pentru ca 
programele difuzate prin interme
diul unui satelit să fie recepționa
te direct de aparatele individuale. 
Perfecționarea mondoviziunii va 
presupune, desigur, soluționarea 
problemelor pe care le ridică di
versele sisteme naționale de tele
viziune în culori, care vor trebui 
aduse la un numitor comun. O altă 
problemă de rezolvat este aceea a 
sursei de energie a sateliților — 
care va trebui mult sporită pentru 
ca aceștia să funcționeze un timp 
cît mai îndelungat; o soluție pre
conizează producerea energiei ne
cesare retransmiterii imaginilor te
levizate cu ajutorul unui generator 
nuclear sau al unui generator so
lar, cum se prevăd a fi construite 
în următorii 2—3 ani. Dar sateliții 
de telecomunicații vor putea fi 
și în telefonie; cu ajutorul unui' £ 
semenea satelit vor putea fi rea
lizate simultan numeroase legături 
telefonice între Europa și America 
de Nord.

Un interes deosebit au provocat 
în cercurile specialiștilor experien
țele unor oameni de știință în pri
vința zborului „omului cu aripi". 
Aceste „aripi" nu sînt decît niște 
aparate de zbor, așa-numite reac
toare individuale, cu ajutorul că
rora omul poate zbura la mică dis
tanță de pămînt. Aparatul se fixea
ză de corp asemeni unui rucsac. 
Construcția nu este complicată: cî
teva tuburi extrem de fine fac le
gătura în interiorul reactorului cu 
un mic rezervor cu carburanți; o 
descărcare electrică vaporizează 
carburantul, îl ionizează, formînd 
plasmă. Concomitent, un curent tre- 
cînd prin niște electrozi de-a lun
gul traiectoriei de ejecție are 
drept efect accelerarea plas
mei și în consecință, împingerea 
înainte a vehiculului. Motorul a- 
cestui aparat nu cîntărește decît 
700 gr. putînd să funcționeze mai 
mulți ani numai cu 20 gr. de 
burant.

Aparatul permite omului 
zboare ca în vis : după ce ia 
tul, el poate străbate cerul 
nici o grijă Dacă la început 
roii" acestui zbor nu se ridicau 
decît la cîțiva centimetri deasu
pra solului, astăzi „pasagerii ae
rieni cu reactor" pot atinge vi
teza de 80 km/oră la o înălțime de 
........................ Cu 

lua 
din 

zburînd

car-

să 
star- 
făiă 
„e-

150—300 m deasupra solului, 
ajutorul unui buton, ei pot 
înălțime evitînd obstacolele 
cale, copacii, dealurile, 
printre munțj.

Desigur, pentru cititorul mai pu
țin avizat, și chiar pentru omul de 
știință de acum nu mulți ani, cele 
de mai sus poț —- respectiv pu
teau ii — considerate de dome
niul scrierilor fantastice. Dap dacă 
este să folosim acest termen, a- 
tunci lucrul cu adevărat fantastic 
este tocmai caracterul |or realist, 
faptul că este vorba nu de utopii, 
ci de proiecte și lucrări practice, 
cu caracter concret și cu perspec
tive de aplicare pe scară tot mai 
largă deloc îndepărtate. Podul 
strădaniilor celor ce activează pe 
acest tărîm va deveni tot mai pre
zent în viața omului.

Interviu realizai da?
George CUIBUȘ

)
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SOSIREA 
ADMINISTRATORULUI 

GENERAL
AL COMISARIATULUI 

PENTRU ENERGIA ATOMICĂ 
AL FRANȚEI

Joi seara a sosit în Capitală ad
ministratorul general al Comisaria
tului pentru energia atomică al 
Franței, Robert Hirsch, care va 
participa la deschiderea „Zilelor 
nucleare româno-franceze". Oaspe
tele a fost salutat, pe aeroportul 
Băneasa, de acad. Horia Hulubei, 
președintele Comitetului pentru 
energia nucleară, acad. Șerban Ți- 
țeica, vicepreședinte al Academiei,, 
membri ai conducerii Institutului 
de fizică atomică, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de știință. Au fost prezenți 
Philippe Richer, însărcinat cu afa
ceri ad interim al Franței la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

Joi dimineața a plecat spre Var
șovia o delegație militară în frunte 
cu ministrul forțelor armate 
Republicii Socialiste România, 
neral-colonel Ion Ioniță, care, 
invitația ministrului apărării 
ționale al Republicii Populare 
lone, mareșal al Poloniei

ale 
ge- 
la 

na- 
Po- 

Marian

Spychalski, va face o vizită prie
tenească în această țară.

La plecare au fost prezenți am
basadorul Poloniei și atașați mili
tari ai unor ambasade din Bucu
rești.

(Agerpres)

★ ★

O DELEGAȚIE 
A CAMEREI DE COMERȚ 

DIN MINNEAPOLIS 
A SOSIT ÎN CAPITALĂ

în Capitală a sosit joi seara. . O
delegație a Camerei de Comerț din 
Minneapolis (S.U.A.), condusă de 
dl. J. Patrick Kittler, care va face 
o vizită în țara noastră. La sosire, 
pe aeroportul Băneasa, delegația a 
fost salutată de funcționari su
periori ai Camerei de Comerț, pre
cum și de membri ai Ambasadei 
S.U.A. la București.

(Agerpres)

VARȘOVIA 11. — Coresponden
tul Agerpres Gh. Gheorghiță 
transmite : Joi a sosit la Varșovia 
delegația militară în frunte cu ge
neral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România.

La aeroport, delegația a fost în
tâmpinată de mareșalul Poloniei 
Marian Spychalski, ministrul apă
rării naționale al R. P. Polone, de 
Marian Naszkowski. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, gene
rali și ofițeri superiori.

Au fost de față ambasadorul 
României și atașați militari ai unor 
ambasade din Varșovia.

naționale al

română a de- 
la mormintul

Oaspeții au făcut apoi o vizită 
ministrului apărării 
R. P. Polone.

Delegația militară 
pus coroane de flori
eroului necunoscut, la placa come
morativă a eroilor armatei și la ci
mitirul soldaților sovietici.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
români au vizitat monumentele 
Varșoviei.

Apoi, la Ministerul Apărării Na
ționale al R. P. Polone, într-o at
mosferă prietenească, a avut loc o 
informare reciprocă pe probleme 
de ordin militar.

Plecarea delegației guvernamentale

Ieri în țară : vremea a fost 
frumoasă și călduroasă, eu cerul 
variabil, mai mult senin. Inno- 
rări mai accentuate s-au produs 
în Oltenia și regiunea subcarpa
tică a Munteniei, unde local s-au 
semnalat averse însoțite de des
cărcări electrice. Izolat, a plouat 
în Banat și regiunea de munte. 
Vintul a suflat potrivit, cu in
tensificări în estul tării, din sec
torul nordic. Temperatura aeru
lui la ora 14 era cuprinsă între 
16 grade la Mangalia și 24 de 
grade la Băilești și București. 
In București : vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins 24 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 13, 14 șî 15 mai. în țară : vre- 

în general frumoasă, cu cerul 
Variabil. înnorări mai accen
tuate se vor produce către sfîr- 
șitul intervalului în jumătatea 
de vest a țării, unde vor cădea 
ploi locale. In rest, averse izo
late. Vînt potrivit. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între 
5 și 15 grade, iar maximele în
tre 17 și 27 de grade. în Bucu
rești : vreme în general-frumoa
să, cu cerul variabil. Vînt slab. 
Temperatura ușor variabilă.

a Republicii Populare Bulgaria

Joi după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de Ninko Stefanov, președin
tele Comitetului pentru controlul 
de stat, care a participat la festi
vitățile prilejuite de cea de-a 90-a 
aniversare a cuceririi independen
ței de stat a țării noastre.

La plecare, delegația a fost salu
tată de Gheorghe Gaston Marin,

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Necula, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
București al P.C.R., Mihaj Bălă- 
nescu, ministrul poștelor și teleco
municațiilor, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și general-colonel Mihai Bur
că, adjunct al ministrului forțelor 
armate.

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei

delegației guvernamentale

a Uniunii Sovietice
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Medie orară excelentă

in a doua etapă
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Pe un 

timp călduros, cu vînt schimbător, bă- 
tînd mai mult din spate, a 2-a etapă a 
„Cursei Păcii" s-a desfășurat pe tra
seul Kutno—Poznan, într-un ritm acce
lerat care a dus la realizarea unei me
dii orare de peste 48 kilometri. La a- 
ceastă viteză record, pe distanța de 176 
kilometri, a contribuit și evadarea tim
purie a unui pluton de 7 cicliști con
dus de Manfred Dahne (R.D.G.), Ma- 
gera (Polonia), Pomimov (U.R.S.S.) și 
Tesselaar (Olanda). La un moment dat 
avansul fugarilor era de circa 3 minute 
și jumătate, dar plutonul urmăritor, în 
care au acjionat intens românii Cosma 
și Moiceanu, a redus diferența la nu
mai un minut. Sprintul final disputat 
între cei 7 evadați a revenit lui Man- 
Ired Dahne, urmat de Magera, Savcev, 
Pomimov.

Ion Cosma și Gabriel Moiceanu au 
sosit la 1’01" pe locurile 12 și, respec
tiv, 13. in același pluton cu ei se a- 
flau și ceilalți 4 cicliști români : frații 
Ștefan și Gheorghe Suciu, C. Grigore 
și Gh. Moldoveanu.

Noul lider al clasamentului este 
Dahne, secondat la 30 secunde de Ma
gera. Cosma se află pe locul 12, iar 
Moiceanu pe locul 13. Astăzi se desfă
șoară 
(134

etapa a 3-a Poznan—Bydgoszcz 
km).

A
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cîteva rînduri
TENIS

ÎN TURUL III AL CAMPIONATE
LOR INTERNATIONALE ALE ITA
LIEI, jucătorul român Ion Tiriac l-a 
învins cu 8—6, 6—1, 6—0 pe italianul 
Sergio Palmieri, iar Ilie Năstase a 
fost eliminat de australianul Martin 
Mulligan care a cîștigat cu 6—4, 
6—0, 6—3.

LA TURNEUL DIN BERLINUL 
OCCIDENTAL, românul Petre Măr- 
mureanu a debutat victorios învin- 
gîndu-1 cu 6—0, 6—2, 6—4 pe brazi
lianul Gentiel. Alte rezultate : Ulrich 
(Danemarca) — EIschenbroesch 
(R.F.G.) — 6—4, 6—1, 2—6, 5—7. 6—2 ; 
Buding (R.F.G.) — Unverdross
(R.F.G.) 6—4, 6—1, 2—6, 5—7, 6—2 ; 
(Australia) — Spannagel (R.F.G.) 
6—0, 6—4, 6—2 ; Carpenter (Canada) 
— Akbari (Iran) 4—6, 6—4, 6—0, 
6—6, 6—2.
FOTBAL

intematională
i

Emoție sportiva
Constantin CHIRIȚÂ

■Vizita delegației 
de partid 

și guvernamentale 
a U.R.S.S. in BulgariaHotărî tor a fost curajul de a 

gîndl altfel și de a înfățișa prima 
expresie a unei astfel de gîndiri : 
echipe și jocuri moderne. Exem
plele lui Dinamo și Rapid au fost 
preluate, așa cum era firesc, s-au 
ivit noi aderenți ai jocului modern, 
mereu mai mulți, înăuntru și în a- 
fară, și iată-ne astăzi în situația de 
a vorbi despre voleiul și handbalul 
european ca despre două sporturi 
spectaculoase, populare, sau pe cale 
de a deveni foarte populare, îmbo- 
gățindu-și rîndurile cu noi și noi 
promoții de tineri care oferă sigu
ranța supraviețuirii și progresului. 
Oricît ne-ar obliga modestia, nu pu
tem să nu ne lăsăm încercați și de 
un fior de mîndrie gîndindu-ne la 
toate acestea.

Titlurile înalte sau ideea supre
mației sînt fecunde și necesare în 
sport, dar veșnicia titlului sau veș- 

■ nicia supremației sînt absurde și 
contravin însăși noțiunii de sport. 
A pierde un titlu într-o întrecere 
sinceră, în fața unui adversar mai 
bun, face parte din convenția ne
scrisă prin care oricine pășește în 
sport. Cine nu înțelege acest lucru 
confundă sportul cu tirania. De 
bună seamă că nu putem scăpa de 
un sentiment de durere, sau de re
voltă, cînd știm sau cînd descope
rim că la baza unui eșec sportiv 
stau alte cauze decît cele firești, 
cum s-a întâmplat, de pildă, cu 
handbalul nostru la recentele cam
pionate mondiale.

Din fericire, în volei lucrurile 
stau altfel și recenta finală a „Cu
pei campionilor europeni" și situa
ția din campionatul intern asaltat 
de alte candidate la frumusețe (e 
vorba de Steaua și Politehnica Ga
lați) ne mențin optimismul. Pentru 
a doua oară, finala celor mai bune 
echipe de club din Europa s-a ju
cat între două echipe românești, și 
pentru a cincea oară „Cupa campio
nilor europeni" rămîne la Bucu
rești. Rapidul a cedat supremația, 
după o admirabilă luptă sportivă, 
unei echipe mai tinere, mai îndrăz
nețe, care a adăugat un plus de sub
tilitate, de rafinament, de noutate 
stilului impus voleiului modern de 
către feroviari. Și fiindcă Dinamo 
a învins prin echipă și prin stil — 
să ne amintim de perfecțiunea cu 
care au fost organizate loviturile 
scurte și blocajele — elogiul prin
cipal i-1 vom dedica antrenorului ei, 
Sebastian Mihăilescu, care a izbu
tit să descopere și să organizeze 
noutăți și surprize cînd nimeni nu 
mai credea că e posibil așa ceva. 
Așa cum era de așteptat a învins 
tinerețea, îndrăzneala tinereții, e- 
chipa care a preferat siguranței 
rutinei, riscurile fanteziei și inedi
tului, e drept pregătindu-se în acest 
scop cu voință și emoție de ba
lerini.

Marea finală de miercuri ne-a 
demonstrat că nimic nu s-a termi
nat în volei Dinamo a preluat șta
feta Rapidului, înscriindu-și pe ea 
semnătura proprie, originală, și a- 
ceastă frumoasă ștafetă românească 
nu e ascunsă, ci e ținută într-o 
mînă puternică, tânără, și dacă o 
altă mînă se va dovedi mai puter
nică, mai temerară, convenția ne
scrisă a sincerității și loialității 
sportive va duce ștafeta în această 
mînă, și așa mai departe, fără să 
lipsească însă vreodată emoții, du
reri, lacrimi, bucurii.

Voleiul are un loc aparte în ma
rea familie a sporturilor, poate că 
într-un fel sintetizează noțiunea și 
activitatea atât de frecventă și atât 
de populară în societatea contem
porană : sportul. Cu excepția 
atletismului, voleiul, datorită unor 
reguli de joc fericite, este sportul 
cel mai curat, cel mai pur. este 
sportul care asigură întrecerii din
tre forțe, energii și talente umane 
cel mai propice climat ; foarte, 
foarte rar poți susține că într-o 
întrecere voleibalist.ică nu a cîști
gat cel mai bun, cel mai bine pre
gătit, cel mai îndrăzneț și mai ta
lentat. O eroare sau chiar mai 
multe erori de arbitraj, care în aite 
ramuri sportive (ca să nu mai vor
bim de fotbal) pot fi hotărîtoare 
pentru rezultatul unei întreceri, în 
volei au un efect pasager, restrîns 
și depășirea lor este o simplă pro
blemă de nervi, de voință și tena
citate. Duritățile, violentele și 
multe alte gesturi nedemne, care 
în alte ramuri sportive infectează 
spectacolul, se întâlnesc foarte rar 
în volei ; și în ciuda fierberii, emo
ției, tensiunii, cheltuielii care e- 
xistă din plin într-o întrecere vo- 
leibalistică, respectul față de ad
versar și față de rezultat este, de 
regulă, exemplar. Iar dincolo de 
toate acestea, voleiul este un sport 
de echipă. Iată de ce, cu oarecare 
îndrăzneală, se poate spune că este 
un sport superior, că este cel mai 
curat și mai pur dintre toate jocu
rile sportive de echipă.

Poate că voleiul ar fi rămas la 
aceste caracteristici de bază fără 
apariția — la o anumită treaptă a 
dezvoltării sale — a școlii româ
nești. Școala românească a impri
mat în esență voleiului modern 
frumusețe, fantezie, elegantă, sur
priză, l-a situat, dacă se poate spu
ne așa, undeva între sport și artă. 
Este exact ceea ce s-a întâmplat și 
în handbalul redus, unde contribu
ția școlii românești este recunos
cută și în teorie și în practică. Cu 
singura deosebire că în vreme ce 
handbalul mondial a suferit în 
principal influenta echipei Dinamo, 
în volei echipa care a imprimat 
această nouă caracteristică a fost 
Rapidul.

Pînă la apariția acestor două e- 
chipe, atît în handbal cît și în vo
lei, jocul și întrecerile care-I re
prezentau erau de o rigurozitate a- 
proape clasică, înghețată, cu mari 
șanse de a se scleroza și de a-și 
pierde popularitatea. Dinamo în 
handbal și Rapid în volei au me
ritul de a se fi gîndit la moderni
zarea acestor sporturi, de a nu fi 
considerat stilul și nivelul la care 
se ajunsese drept definitive, eterne, 
infailibile. Cîțiva antrenori pasio
nați și îndrăzneți — și în primul 
rînd Gh. Petrescu în volei și Oprea 
Vlase în handbal — au privit dis
ciplinele cu fantezie, cu nerăbdare 
și nemulțumire artistică ; pasiunea 
și dăruirea lor au spart normele 
clasice, cu pretenție de eternitate, 
ale jocului, ducîndu-1 tot mai sigur 
spre un adevărat spectacol, în care 
forța și grația, rezistența și suple
țea, inteligenta și energia, surpriza, 
eleganta și ineditul se împletesc 
atît de armonic, în faze atît de fru
moase, încît fără să-ți dai seama 
te pomenești bisînd, așa cum se 
întîmplă după momente de înaltă 
trăire artistică.

SOFIA 11 (Agerpres). — La So
fia au început miercuri convorbi
rile oficiale dintre delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Bulgaria, în frunte 
cu Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, și delega
ția de partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, în frunte cu Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Prezidiul Adună
rii Populare și Consiliul de Mi
niștri al R. P. Bulgaria au oferit 
o recepție în cinstea delegației.

Joi, delegația de partid și gu
vernamentală sovietică, însoțită de 
Todor Jivkov, a vizitat Combinatul 
petrochimic din orașul Burgas și 
stațiunea balneară „Nisipurile de 
aur".

SI SOCIALISTEI
PARIS 11. — Corespondentul A- 

gerpres Georges Dascal transmi
te : Joi au început la Paris, la se
diul Federației Stângii Democrate 
și Socialiste, convorbirile dintre 
Partidul Comunist Francez și Fe
derație, potrivit înțelegerii stabi- 

, li te.
Delegația Partidului Comunist 

Francez este condusă de Waldeck 
Rochet, secretarul general al parti
dului. Delegația Federației Stîngii 
Democrate și Socialiste este prezi
dată de Franțois Mitterrand.

în prima zi a discuțiilor, Parti
dul Comunist Francez și Federația 
Stîngii Democrate și Socialiste au 
hotărît să prezinte o moțiune co
mună de cenzură, în legătură cu 
cererea guvernului de a i se a- 
corda depline puteri în domeniul 
economic. S-a hotărît, de aseme
nea, sprijinirea grevei naționale 
generale programată, de toate sin
dicatele, pentru 17 mai. In cursul 
convorbirilor va fi abordată și pro
blema elaborării unui program co
mun de guvernare a întregii stângi.

Comitetul executiv al Federației 
Stîngii Democrate și Socialiste a 
ales joi pe Franțois Mitterrand pre
ședinte al Biroului Politic al Fede
rației, noul organ de conducere a 
Federației între reuniunile comite
tului executiv.

IN SEMIFINALELE TURNEULUI 
DE FOTBAL U.E.F.A., echipa de ju
niori a U.R.S.S. a întrecut selecțio
nata Turciei cu 2—1 11—0) și s-a ca
lificat în finală, urmînd să întâlneas
că pe cîștigătoarea meciului Fran
ța—Anglia.

ECHIPELE DE TINERET ALE AN
GLIEI ȘI AUSTRIEI s-au întâlnit la 
Huli (Anglia). Gazdele au învins cu 
3—0.Au luat parte membrii delegației 

guvernamentale bulgare, 
de Ninko 
Comitetului 
stat.

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră a delegației guvernamentale a 
Uniunii Sovietice, condusă de L. F. 
Iliciov, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., joi la 
amiază ambasadorul Uniunii So
vietice la București, A. V. Basov, 
a oferit un dejun în saloanele am
basadei.

Au participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, ad- 
juncți ai ministrului și alte per
soane oficiale.

condusă
Stefanov, președintele 
pentru controlul de

★
dimineții, membrii de-

VOLEI

petrec 
stațiu- 

orga-

In cursul 
legației guvernamentale sovietice 
au vizitat Muzeul de Istorie a Par
tidului Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ-

p- rata de funcționare a u- 
nui aparat de radio sau a unui 
televizor este determinată de 
buna întreținere a aparatelor 
respective, de înlocuirea la 
vreme a pieselor uzate. De 
multe ori procurarea acestor 
piese a constituit o problemă 
pentru posesorii unor aseme
nea aparate.

Pentru a înlesni procurarea 
tuturor pieselor necesare în
treținerii și reparării aparate
lor de radio, televizoarelor, pi- 
c.upurilor și magnetofoanelor 
a fost înființat un magazin 
special — „Dioda" — în Bucu
rești, complexul comercial Ber- 
ceni Sud. Bucureștenii pot a- 
junge, la această adresă, cu 
autobuzele 41 sau 41 barat 
pînă la stația Aleea Nișei.

Posesorii unor asemenea a- 
parate care locuiesc în provin
cie pot primi piesele de schimb 
de care au nevoie prin ram- 
burs poștal, trimițind o carte 
poștală pe adresa: magazinul 
„Dioda", București, raionul N. 
Bălcescu, oficiul poștal 61.

Procurarea prin plată 
anticipată a 
în stațiunileI 
balneo-climaterice

Pentru cei care-și 
concediul de odihnă în 
nile balneo-climaterice, 
nele difuzării presei au inițiat 
un sistem de reținere a ziare
lor și revistelor cu plată anti
cipată. Astfel, cititorii aflați la 
odihnă sau tratament își pot 
procura cu ușurință publica
țiile dorite. Reținerea publica
țiilor se poate face la orice 
unitate de desfacere a presei 
(chioșc, magazin) din locali
tate.

întreținerea culturilor
9

(Urmare din pag. I)

mecanic. Datorită măsurilor luate au și 
început să se înregistreze unele rezul
tate bune. Prașila I la sfecla de zahăr 
s-a terminat, iar floarea-soarelui a fost 
prășită pe mai mult de 81 000 ha 
ain cele 41 700 ha.

Totuși aceste rezultate nu sînt pe mă
sura posibilităților. S-a constatat că 
în condiții de lucru aproape identice, 
rezultatele obținute sînt diferite. Iată 
care este situația în raioanele Calafat și 
Caracal. în timp ce în primul prașila 
I la sfecla de zahăr s-a terminat la 
5 mai, în al doilea s-a încheiat cu a- 
proape o săptămînă mai târziu. O di
ferență mare există și între raioanele 
Băilești și Corabia. Dacă cooperative
le agricole din Băilești sînt aproape 
pe terminate cu prașila la floarea- 
soarelui, cele din raionul Corabia au 
executat această lucrare doar pe 60 
la sută din suprafața cultivată. Spe
cialiștii consiliului agricol regional 
apreciază că aceste diferențe mari 
între raioane la lucrările de întreține
rea culturilor (deși terenul nu este 
prea îmburuienat) situează regiunea în

urma realizărilor obținute în aceeași 
perioadă a anului trecut.

Nesatisfăcător se desfășoară lucrările 
de întreținere a culturilor în gospodă
riile de stat. Pînă la 10 mai, în unită
țile din trusturile Caracal și Craiova 
s-a prășit doar 47 și respectiv 58 la 
sută din suprafețele cultivate cu floa- 
rea-soarelui. Rămase în urmă, față de 
posibilități, la întreținerea acestei 
culturi sînt și gospodăriile din cadrul 
trusturilor Băilești și Tr. Severin. Se 
afirmă că ploile din ultimele zile au 
dus la stagnarea lucrărilor. Dar și pe 
ogoarele cooperativelor agricole ve
cine cu pămînturile gospodăriilor de 
stat a plouat. Cum se face totuși că 
în cooperative s-a lucrat din plin, 
acestea fiind avansate cu prașilele ? 
Ritmul nesatisfăcător al lucrărilor de 
întreținere a culturilor în gospodării 
de stat se datorește lipsei de organi
zare a muncii și unor defecțiuni în 
folosirea mașinilor agricole.

în regiunea Oltenia există toate con
dițiile ca întreținerea culturilor să se 
desfășoare într-un ritm mai viu încît 
aceste lucrări să fie terminate la 
vreme.

ESI

(Agerpres)

ÎN FINALA TURNEULUI FEMI
NIN DE LA LIMA (Peru), se vor 
întîlni reprezentativele U.R.S.S. și 
Japoniei, care după trei zile se află 
în fruntea clasamentului, la egali
tate de puncte. Locurile 3—4 și le 
vor disputa echipele Perului și Bra
ziliei. Rezultate din ziua a treia : 
U.R.S.S. — Venezuela 3—O ; Japonia 
— Peru 3—0.
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Copiii foștilor iobagi
deslușesc tainele slovelor
...Giolol-Obod. La auzul 

motorului de automobil, 
copiii s-au repezit spre noi. 
Sînt foarte rare ocaziile ca 
străinii, cu excepția celor 
care se simt atrași de peisa
jul rustic, monoton și liniștit, 
să ajungă in această 
omenească situată la 
kilometri de Ispahan, 
curiozitatea fiilor de 
strînși în Jurul nostru, 
ful renunțării la joacă. Cei 
mai răsărifi urmează clasa a 
treia. Pe chipul lor parcă se 
citea mîndria de a fi fost cei 
dinții elevi 
comunale și 
copii de foști iobagi cu știin
ță de carte. Clădirea școlii, 
la cîțiva pași de noi, încă ne
zugrăvită, e opera contribu
ției colective a țăranilor, de- 
venifi de curînd posesori da 
pămînt prin împroprietărire. 
Are două încăperi, lntr-una 
învață clasele I și a treia, iar 
în cealaltă clasa a doua. în
vățătorii Mustafa și Khusani 
sînt încă adolescenți, deși u- 
niforma militară le conferă 
aerul maturizării, După ab
solvirea liceului din Ispahan, 
ei au făcut un curs scurt de 
pedagogie, iar satisfacerea 
stagiului militar constă în ac
tivitatea de învățători la Gio- 
fol-Obod. Ca mii de a[ți ti
neri militari răspîndiți în sa
tele țării, ei au venit aici în 
cadrul așa-numitei „Armate 
a științei" să învețe pe copii 
tainele slovelor. Părinții a- 
cestor copii profită și ei de 
prezența tinerilor învățători, 
care în timpul liber îi ajută 
să deslușească, măcar acum 
la o vîrstă înaintată, aceleași 
faine Setea de învățătură mi 
s-a părut a fi tot atît de pu
ternică în acest sat iranian 
ca șl setea de apă.

așezare 
zeci de 
De aici, 
săteni, 

cu pre-

ai primei școli 
tot cei dinții

în satele din Jurul Ispaha- 
nului — declara guvernato
rul regiunii, inginerul E. Par- 
sa — au fost construite în 
ultimii ani 84 de școli din 
fondurile statului și alte 9'1 
prin contribuția cetățenilor. 
Aproximativ o mie de tineri 
dascăli au fost repartizați în 
regiune.

... Abadan, orașul petroliș
tilor. Soarele își revarsă aici 
razele-i sclnteietoare în tot

ceasta este o experiență 
nouă și de aceea pe parcurs 
sînt de prevăzut îmbunătățiri 
în activitatea școlii.

După cîte ne-am putut da 
seama, învăfămînful profe
sional a căpătat în Iran o 
mare dezvoltare. Unul din 
centrele principale se află 
într-o suburbie din estul Te
heranului — Harmak, unde 
se formează sute de tehni
cieni specialiști. Elevii școlii

conjoară, întâlnești grupuri 
de studenfi cu cărjlle sau ca
ietele de notițe deschise sub 
becurile de neon. învață pen
tru examene. Așa e obiceiul.

Însemnări de călătorie 
din Iran

...Vizitarea Muzeului de an
tichități din capitala Iranului 
îmi prilejuiește o nouă cuno
ștință : studentul Mohsen Ete
madi în ultimul an la „Belle 
Arte", secția pictură.

Reproducea cu o migală 
de maestru stampe și desene 
datînd de 
cutînd cu 
zentant al 
dul zbura

multe secole. Dis- 
acest tînăr repre- 
artei iraniene, gîn- 
către acei anonimi

creatori de miniaturi și mo
dele de covoare, de cerami
că, de picturi murale care au 
împodobit palatele și mos- 
cheele Ispahanului, acei arti
zani iranieni care au răspîndil 
în întreaga lume laima mode
lării obiectelor de argint, ala
mă și cupru.

...lată doar cîteva crîmpee 
din vasta acțiune de școlari
zare care se desfășoară în 
Iran. Instruirea în școli de 
toate gradele și de diverse 
specialități a populației, în
deosebi a tineretului, consti
tuie o coordonată de prim 
ordin a politicii autorităților 
iraniene. Includerea acestei 
probleme în programul gu
vernamental de dezvoltare a 
țării, însoțită de măsuri con
crete, aplicate în ultimii ani, 
a declanșat cu forță de resort 
aspirațiile iranienilor spre lu
mina învățăturii. Convorbirile 
avute cu cadre de conducere 
din Ministerul Educației Na
ționale au scos în evidentă 
afenfia deosebită acordată li
chidării analfabetismului. In
vestirea unor fonduri impor
tante în construcții de școli, 
trimiterea a zeci de mii de

tineri intelectuali în mediul 
rural în cadrul „Armatei știin
ței" fac parte din campania 
pe scara întregii națiuni, care 
se va solda, în următorii ani, 
cu o reducere simțitoare a 
procentului încă înalt de ne
știutori de carte. Gazdele 
ne-au explicat că extinderea 
învăfămîntului de toate gra
dele, formarea intelectualită
ții, a specialiștilor pentru toa
te domeniile de activitate re
prezintă o preocupare pri
mordială a Iranului -modern, 
angajat pe calea progresului 
economiei și culturii. „Noi în
țelegem — mi s-a spus ia Mi
nisterul Educației Naționale — 
că fără o deplină utilizare a 
resurselor umane nu poate fi 
vorba de progres. Industriali
zarea țării pe care am în
ceput-o, ca și ridicarea pro
ductivității în agricultură, mo
dernizarea acesteia, reclamă 
cadre, tehnicieni și specialiști, 
oameni instruiți. Rezultanta a- 
cesfei interacțiuni o vor con
stitui progresul economic și 
social, înlăturarea rămînerii în 
urmă în dezvoltarea fării".

Nicolae POPOVICI

timpul anului. Jn cartierul 
muncitoresc Bawarda, o 
scurtă oprire la școala pro
fesională. 239 de elevi-uce- 
nici urmează, după absolvi
rea a 6 clase elementare, 
cursuri de calificare pentru 
diverse branșe ale activității 
petroliere. Anul trei, ultimul, 
este destinat, îndeosebi, spe
cializării. Programul de 6 ore 
zilnic este împărțit în mod e- 
gal pentru teorie, studiu în 
clasă și practică în atelier. 
Elevii-ucenici primesc o bur
să care crește în raport cu 
anul*de studiu. Școala a fost 
organizată de Compania na
țională a petrolului iranian 
— N.I.O.C. Companiei îi a- 
parfine clădirea cu sălile de 
cursuri, hangarul unde sînt 
instalate diferitele ateliere, 
ea trimite personalul didac
tic și de instruire tehnică. 
Prin grija departamentului 
social al N.I.O.C. sînt asigu
rate cărți, caiete și salopete 
de lucru. Interlocutorii Ira
nieni ne-au explicat că a-

de la Harmak dobindesc cu
noștințe de electricitate, con
strucție, sudură, construcție 
de mașini, lucru in lemn, la
minare metalică, topire și 
prelucrare a plumbului, tur
nătorie și fabricarea de tipa
re. Prima promoție de absol
venți vor încheia în curînd 
cursurile, luînd drumul Între
prinderilor industriale iranie
ne ; din rîndurile lor se vor 
recruta șefi de ateliere și su
praveghetori.

...Universitatea din Teheran. 
Un complex de clădiri moder
ne, ridicate cu cîțiva ani In 
urmă în partea de nord a ca
pitalei, pe bulevardul Șah 
Reza. Cînd intri pe poarta 
principală ai impresia că te 
afli intr-un imens parc. Doar 
numărul mare de tineri cu 
cartea în mină, unii învățînd 
cu voce tare, îfi reamintește 
de cel mai înalt for de învă- 
fămînt din Orientul mijlociu. 
Dacă cumva te prinde noap
tea prin parcul universității 
sau pe marile artere ce o în-

Â:

TEHERAN. Piafa Șah Reza din apropierea Universității
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VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ofensive ale 
forțelor patriotice
® Peste 2 000 de militari agresori scoși din lupta 
într-o sâptdmînâ
• Au fost extinse puterile lui Westmoreland

SAIGON 11 (Agerpres). — Miercuri, 
patrioții sud-vietnamezi au atacat 
cîteva unități ale armatei S.U.A. afla
te în regiunea Da Nang-ului. In 
timpul bătăliei, care a durat 9 ore, 
19 militari americani au fost uciși și 
alți 72 răniți, a anunțat un purtător 
de cuvînt american din Saigon.

Armata S.U.A. din Vietnamul de 
sud a înregistrat, în cursul săptămînii 
care s-a încheiat la 6 mai, pierderi 
care se cifrează la 2 040 morți, răniți 
și dispăruți, anunță agențiile de presă 
americane, citind sursele comanda
mentului american de la Saigon.

★
Tot miercuri, noul ambasador al 

S.U.A. la Saigon, Ellsworth Bunker,

a ținut o conferință de presă în 
cursul căreia a anunțat că gene
ralul Westmoreland, comandantul 
trupelor S.U.A. din Vietnamul de 
sud, a fost numit de către guver
nul de la Washington și șef al 
programului de „pacificare" a re
giunilor rurale sud-vietnameze. 
,,Pacificarea" constă în crearea de 
sate strategice, in evacuarea popu
lației rurale în lagăre de concen
trare, în luarea de ostatici din 
rîndurile țăranilor pentru a-i o- 
bliga să nu mai participe la războ
iul de eliberare dus de majoritatea 
populației sud-vietnameze împotri
va S.U.A. și a regimului 
de la Saigon.

marionetă

GRECIA VALUL REPRESIUNILOR
ANTIDEMOCRATICE

• Sentințe de condamnare Ia Salonic • Mandat de ares
tare împotriva lui Andreas Papandreu

ATENA 11 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Greciei, Kollias, a 
făcut cunoscut că pînă la elabo
rarea și intrarea în vigoare a noii 
constituții, puterea legislativă va fi 
exercitată de rege prin decrete, răs
punderea revenindu-i însă guver
nului care va emite „acte consti
tuționale" și ordonanțe cu putere 
de lege.

Tribunalul militar extraordinar 
de la Salonic a condamnat la în
chisoare pe diverse termene mai 
multe persoane.

A fost emis mandatul de ares
tare împotriva lui Andreas Papar- 
dreu, sub acuzația de „înaltă tră
dare".

★
„Guvernul olandez este îngrijorat de 

evenimentele din Grecia*, a declarat 
în faja Camerei Depufafilor Joseph 
Luns,, ministrul de externe al Olandei. 
El a făcut cunoscut că, după anunțarea 
loviturii de stat, guvernul olandez a luat 
legătura cu partenerii din N.A.T.O. în

vederea unei acțiuni comune. Țările 
N.A.T.O. însă, cu excepția Norvegiei 
și Danemarcei, n-au apreciat ca nece
sară o asemenea acțiune. „In conse
cință — a continuaf ministrul — guver
nul olandez consideră că este prefera
bil să se acționeze pe căi bilaterale 
în vederea restabilirii democrației par
lamentare în Grecia".

Luînd cuvîntul în parlamentul 
norvegian ministrul afacerilor ex
terne, John Lyng, a declarat că, ți- 
nînd seama de actuala situație din 
Grecia, guvernul examinează în 
prezent posibilitatea de a sista li
vrarea unui ultim lot de șase nave 
de coastă, care se construiesc la 
șantierele navale pentru forțele mi
litare navale grecești.

Sub lozincile „Jos dictatu
ra !“, „Trăiască democrația 
în capitala Ciprului a avut 
loc un mare miting organizat 
de Comitetul pentru restaura
rea democrației în Grecia.

(Urmare din pag. I)

BOMBA CU BILE

nu pro- 
materia- 
oamenii,

de

Oficialitățile americane 
au recunoscut acum în 
public că folosesc în Viet
nam bombe cti bile. Multă 
vreme au negat sau pur și 
simplu au ascuns opiniei 
publice că recurg la a- 
ceastă armă. O nouă 
„armă secretă". Dar era 
un secret ă la Policliinelle.

Am și eu pe masă o a- 
semenea bombă. Iat-o. E 
de mărimea unei portoca
le. Are aripi ce o ajută să 
zboare într-o anumită po
ziție de îndată ce e lansa
tă. Zboară pe verticală 
pină la cîțiva metri dea
supra pămîntului, apoi ex
plodează.

Bomba de pe masa mea 
n-a explodat. Aripile ei 
nu se deschiseseră, pentru 
că pilotul nu apucase să o 
lanseze. Avionul lui se 
prăbușise intr-o orezărie 
din satul Nam Tien, a- 
flat în apropierea orașului 
Phu To.

Bomba de pe masa mea 
are două însemne: 1) in
scripția „Bomb fragmen
tation : BLU-3/B LOT 
MA-90"; și 2) o pată de 
singe, ruginie, pe un fun
dal de culoarea holdei în 
pîrgă. Nu știu din al cui 
singe s-a prelins această 
picătură pe bombă. Mi-a 
dat-o ca amintire un ță
ran din sat. Avea o ladă 
plină. Le-a cules cu co
echipierii săi, pe cînd pli
vea orezul din jurul epa
vei fumegînde a avionu
lui. Bombele acestea n-au 
explodat. Dar zeci, poate 
sute de mii și-au deșertat 
conținutul peste satele și 
orașele Vietnamului.

Fiecare conține 270
bile de mărimea boabelor 
de grîu. Bomba cu bile 
nu provoacă distrugeri 
materiale. Ea nu poate 
străpunge un perete sau 
sparge un acoperiș. O sută 
de asemenea bombe n-ar 
putea opri un tren sau 
scoate din uz un pod. Bom
bele acestea sînt „antiper- 
soane". Ele pătrund în 
corpul omenesc și circulă 
de-a lungul venelor com- 
plicînd sau, adesea, făcînd 
chiar imposibile interven
țiile chirurgicale. Un orga
nism în care circulă ase
menea bile este scos din 
uz — pe o anumită pe
rioadă sau pentru totdeau
na : ostașul nu mai poate 
lupta, muncitorul sari ță
ranul nu mai poate munci.

Există diverse metode 
de folosire a bombelor cu 
bile. Cînd pe o pajiște din 
apropierea cătunului Am 
Ninh echipajul unui bom
bardier a zărit doi copii 
păzind un bivol, a aruncat 
asupra lor o singură bom
bă. Cei doi copii și-au 
pierdut vederea. Dar au 
fost deșertate cîteva lăzi 
de bombe asupra unei 
mulțimi de mai multe sute 
de oameni adunați în zi 
de tîrg, într-o piață din o- 
rașul Vinh. In sfîrșit, me
toda cea mai perfecționa
tă, vizînd o acțiune de am
ploare. a fost folosită vi
neri după-amiază asupra 
Hanoiului. Micile bombe 
cu bile au fost împache
tate în bombe obișnuite, 
de peste o tonă fiecare. 
Din 172 de bombe lansa
te asupra diferitelor punc
te ale orașului, 50 erau 
umplute cu „bomb frag
mentation". 30 de mii de 
asemenea mici bombe au 
țîșnit în toate părțile în 
urma exploziilor, iar din 
fiecare bombă 270 de ali
ce de oțel.

In cursul atacului de vi
neri după-amiază asupra

Hanoiului întreaga popu
lație se afla la muncă, în 
uzine, instituții, spitale, 
școli. Cineva a făcut un 
calcul: în cele 20 de minu
te cit a durat bestiala o- 
perație au fost împrăștia
te 8 milioane 100 de mii 
de bile. După bombarda
ment, ziariștii au văzut 
scene îngrozitoare. Au 
fost mutilați de bile me
dici, surprinși în labora
tor sau la masa de opera
ții ; învățători și copii a- 
flați în cursul lecțiilor ; ti
nere țărănci care se gă
seau la strînsul recoltei 
pe timpurile de legume 
de lingă oraș. Examenele 
radiologice au arătat că în 
multe cazuri bilele au pă
truns în creier sau în alte 
organe vitale.

Bomba cu bile 
voacă distrugeri 
le, nu doboară
cum cade prepelița vîna- 
tă cu alice. In planurile 
strategice are un rol spe
cific : să intimideze, să 
macine moralul, voința 
de luptă a populației viet
nameze.

Bomba cu bile este o 
armă relativ nouă. Ea a 
apărut . pe o anumită 
treaptă a escaladării răz
boiului de agresiune din 
Vietnam. Sălbaticele bom
bardamente de zi cu zi a- 
supra orașelor și satelor, 
miile și miile de rachete 
lansate asupra uzinelor, 
barajelor și digurilor, na- 
palmul și bombele cu fos
for nu au dus la rezulta
tele scontate de agresori. 
Poporul vietnamez nu s-a 
lăsat intimidat. Viguros și 
eroic, el și-a mobilizat for
țele, a dat o ripostă ener
gică.

Atunci a fost născocită 
bomba cu bile ca un mij
loc „mai perfecționat" de 
terorizare în masă. Agre
sorii urmăresc să atingă 
fiecare familie, fiecare co
lectiv de muncă, în spe
ranța că mutilarea celor a- 
propiați și dragi îi va de
termina pe ceilalți să în
genuncheze. Prin toate a- 
cestea agresorul speră să 
influențeze starea de spi
rit a populației, să o deter
mine să renunțe la lupta 
sa dreaptă, să accepte con
dițiile convenabile S.U.A. 
Este o optică deformată, 
tot atit de ruptă de reali
tate ca și întreaga aventu
ră vietnameză a Statelor 
Unite. Semănînd „bombe 
cu bile", agresorul culege 
furtuna mîniei și urii a- 
dînci a poporului vietna
mez, oprobriul opiniei pu
blice mondiale. La „Tri
bunalul Russell", bomba 
cu bile a fost înfierată ca 
un mijloc de război inu
man și odios. Nu o dată, 
în istoria războaielor, a- 
gresorii care simțeau că 
le fuge terenul de sub pi
cioare, își puneau speran
ța într-o „armă secretă", 
într-o „armă minune". 
Nici o astfel de armă nu 
a fost în stare să înfăp
tuiască „minunea" de a 
permite invadatorilor să-și 
atingă scopurile tind în
tâmpina riposta armei cu 
adevărat infailibile — vo
ința unui popor de a-și 
apăra glia, cuceririle, exis
tența.

Folosirea bombei cu 
bile este o expresie a ci
nismului, a batjocoririi 
moralei și conștiinței uma
ne. Ea nu poate fi decît 
sursa unor noi înfrîngeri 
politico-morale pentru a- 
gresori!

Al. CÂMPEANU

BRUXELLES. în piața bursei, o mare demonstrație populară sub lozincile : „Sa înceteze 
agresiunea din Vietnam", „Să fie curmată înarmarea atomică", „Jos N.A.T.O."
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Vizita delegației parla
mentare române a început 
cu un act omagial : depu
nerea unei coroane de 
Hori cu culorile țării la 
mausoleul marelui om de 
stat, Kemal Ataturk, înte
meietorul Turciei moder
ne. Sinteză armonioasă de 
măreție și simplitate, mo
numentul este așezat pe o 
colină care domină ora
șul, creat cu patru decenii 
în urmă, pe locuri aride și 
aspre, unde nu se aflau 
decît păstori de capre șl 
o veche așezare încreme
nită în afara vremii. An
kara de azi, cu un milion 
de locuitori, e un oraș 
modern, atribut pe care îl 
împrumută amploarea 
construcțiilor, arhitectura 
severă, înclinată spre mo
numental, a edificiilor pu
blice, seriozitatea și so
brietatea oamenilor.

Cele trei zile petrecute 
la Ankara au fost consa
crate în principal primiri
lor oficiale și convorbiri
lor cu personalitățile re
prezentative ale vieții po
litice, parlamentare, cul- 
tural-științifice din capita
la Turciei. Ele s-au carac
terizat printr-o atmosferă 
cordială, prin sublinierea 
importanței pe care am
bele părți o acordă rela
țiilor de bună vecinătate 
și înțelegere în această 
regiune geografică, prin 
dorința de a găsi noi for
me și modalități de dez
voltare a cooperării ro- 
mâno-turce.

Delegația Marii Adunări 
Naționale a dat o înaltă 
apreciere declarațiilor fă
cute de gazde cu privire 
la necesitatea și rodnicia 
prieteniei dintre România 
și Turcia. Președintele Re
publicii, Cevdet Sunay, a 
remarcat că în Turcia 
există o deosebită simpa
tie pentru poporul român. 
Primul ministru, Suleyman 
Demirel, a constatat cu sa
tisfacție că relațiile dintre 
țările noastre se allă pe 
drumul bun al încrederii 
și prieteniei, la adîncirea 
cărora o contribuție Im
portantă a adus-o vizita 
făcută anul trecut în Tur
cia de președintele Con-

siliului de Miniștri al Ro
mâniei, Ion Gheorghe 
Maurer. Aprecieri la fel 
de pozitive despre inten
sificarea schimburilor din
tre cele două țări în toa
te domeniile de activitate 
au fost exprimate, de a- 
semenea, de ministrul de 
externe, Ihsan Sabri Ca- 
glayangil. Cu prilejul a- 
cestor convorbiri, pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, 
și membrii delegației au 
înfățișat aspectele majore 
ale dezvoltării economice 
și culturale ale țării noas
tre și au expus poziția 
României în problemele 
fundamentale ale politicii 
externe.

întrevederile cu pre
ședintele Senatului, Sevkl

sească o nobilă expresie 
în cuvintele pe care le-a 
rostit președintele Ferruh 
Bozbeyli la dineul oferit • 
în cinstea delegației. „In 
timpul vizitei noastre de 
anul trecut în România — 
a spus președintele Med- 
jilisului — am avut prile
jul să constatăm eforturi
le depuse de poporul ro
mân și de conducătorii 
săi pe drumul dezvoltării 
economice și industriale. 
Aș vrea să exprim aici a- 
precierile noastre cu pri
vire la rezultatele poziti
ve obținute în această di
recție. Sîntem convinși că 
Turcia si România, două 
țări vecine, situate în a- 
ceeași regiune geografică 
vor avea mari foloase de 
pe urma statornicirii unor

Izmirul își afirmă ten
dințele moderne nu numai 
prin renumitul tîrg inter
național anual la cară 
participă și țara noastră, 
ci și prin proiectele unol 
mari întreprinderi indus
triale. O mare rafinărie va 
pune în valoare o nouă 
bogăție descoperită de 
curînd în subsolul Tur
ciei — petrolul.

Plecînd din Izmir și stră- 
bătînd un drum pitoresc 
de 400 km am avut prile
jul să cunoaștem nemijlo
cit priveliștile, așezările șl 
munca oamenilor din A- 
natolia vestică. Oaspeții 
români s-au oprit pentru 
o scurtă vizită în vechea 
capitală a imperiului oto
man, la Bursa „cea ver
de". In liniștea unei înse-
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® Cererea oficială 
de aderare a Angliei 
la Piața comună a 
fost depusă la Bru
xelles ® Tratatul de 
denuclearizare a A- 
mericii Latine a fost 
semnat de Brazilia 
© Companiile stră
ine obligate să plă
tească Kuweitului re
devențe restante

NOI PROPUNERI ALE R.D.G. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
Wilii Stoph, a adresat la 10 mai 
1967 o scrisoare cancelarului Re
publicii Federale a Germaniei, 
Kurt Georg Kiesinger. In scrisoa
re se fac propuneri privind trata
tive în vederea normalizării rela
țiilor dintre cele două state ger
mane, pe baza declarațiilor pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Walter Ulbricht,

Camera Comunelor a aprobat candidatura Angliei 
la Piața comună, cu 488 (4e voturi contra 62. Printre cei 62 de 
deputați care aus votat împotrivă se numără și 35 de laburiști. Peste 50 
de deputați laburiști s-au abținut de la vot. Deși premierul Wilson a 
obținut . o majoritate parlamentară de 426 de voturi din totalul de 629, 
ea a decepționat pe liderii laburiști care, după cum au arătat cercurile 
laburiste, contau pe un sprijin de cel puțin 500 de voturi. Datorită faptu
lui, că s-au abținut de la vot în Camera Comunelor atunci cînd s-a pus 
problema candidaturii Angliei la Piața comună, opt secretari parla
mentari au fost înlăturați din funcție, anunță A.F.P. citind surse auto
rizate. La cîteva ore după exprimarea votului, premierul Wilson a 
transmis Consiliului ministerial al C.E.E., la Bruxelles, o scrisoare cu- 
prinzînd cererea oficială de aderare a Angliei la Piața comună. în scri
sori similare, el a cerut totodată aderarea Angliei la celelalte două 
organizații comunitare vest-europene: Comunitatea Europeană a Cărbu
nelui și Oțelului (C.E.C.O.) și Euratom. Pe culoarele Camerei Comunelor 
se declară că acum se deschide un nou capitol — bătălia grea și plină 
de obstacole pe care o vor constitui negocierile cu C.E.E.

MANIFESTAȚIA STUDENȚI
LOR MADRILENI. Trei mii de 
studenți au asistat miercuri la 
„adunarea liberă" de la Faculta
tea de fizică a Universității din 
Madrid, închinată comemorării 
a 25 de ani de la moartea poe
tului progresist Miguel Hernan
dez, scrie agenția France Presse. 
Poetul a murit de tuberculoză 
la infirmeria închisorii din Ali
cante, unde fusese deținut pen
tru activitatea sa patriotică din 
timpul războiului civil. în a- 
celași timp 
de studenți 
protest față 
rectorat de 
cu scopul de a împiedica aduna
rea ce urma să se țină în me
moria lui Hernandez.

UN ACORD INTRE KUWEIT ȘI 
COMPANIILE PETROLIERE a fost 
încheiat după o dispută de doi ani. 
Prin acord, companiile străine sînt 
obligate să plătească statului ku- 
weitian suma de aproximativ 33 
milioane de lire sterline, cu titlu de 
redevențe restante datorate pentru 
anii 1964—1966.

la Sevilla un grup 
a depus o notă de 
de măsura luată de 
a închide cursurile

O DELEGAȚIE DE PARTID ȘI 
GUVERNAMENTALĂ DIN REPU
BLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ, 
CONDUSĂ DE WALTER UL- 
BRICHT, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G. și de Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane, 
va face o vizită în R. P. Ungară 
în luna mai. (A.D.N.).

Apel pentru greva generală din 
Franța. Cele Patru mari organizații sindicale 
din Franța — Confederația Generală a Muncii 
(C.G.T.), Confederația Franceză Democrată a 
Muncii (C.F.D.T.), Force Ouvriăre (F.O.) și Fe
derația Educației Naționale (F.E.N.) au dat pu
blicității apelul lor comun pentru greva generală 
națională de miercuri 17 mai, ziua deschiderii dez
baterilor în Adunarea Națională asupra cererii 
guvernului de a i se acorda puteri în domeniul 
economic. '

Brazilia a semnat tratatul de de- 
nuclearizare a Americii Latine. 
Reprezentantul permanent al Braziliei la 
O.N.U., ambasadorul Jose Sette Camara, a 
semnat, în capitala Mexicului, Tratatul pri
vind denuclearizarea Americii Latine. Ast
fel, Brazilia este cea de a 17-a țară latino- 
americană semnatară a acestui' tratat care 
prevede ca America Latină să devină prima 
zonă lipsită de arme nucleare. (Agerpres)

Întrevedere. Ministrul educației naționale 
Franței, Alain Peyrefitte, l-a primit joi peal . .

Miron Constantinescu, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, care conduce o delegație a Minis
terului învățămîntului aflată într-o vizită în 
Franța. In cursul întrevederii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor în domeniul învă
țămîntului între cele două țări.

CON Renumita ac
triță greacă Irena 
Papas, (între alte 
filme : 
Grecul*, 
ira") prezintă la 
cel de-al XX-lea 
Festival de la 
Cannes filmul lui 
care ea deți

ne- un rol principal, „Fiecă
ruia ce i se cuvine". De dafa a- 
ceasfa, preocuparea actriței nu 
este premiul, ci situația din patria 
ei. „Ceea ce s-a petrecut în Gre
cia — spune ea — este o lovitură 
de forță de tip fascist. îmi asum 
deplina responsabilitate a ceea ce 
spun. Știu că dacă m-aș întoarce 
la Atena; aș fi probabil arestată”.. 
Acum, în exil, înțelege să-și ser
vească patria. în holul Palatului 
festivalurilor este afișată o petiție 
în favoarea patriofilor greci întem
nițați. în josul ei, nume din cele 

.mai prestigioase ale lumii artistice. 
La sfîrșitul unui interviu, în locul 
obișnuitei formule : „Mersi pentru 
ceea ce veți scrie bine despre 
.mine", ea a spus : „Mersi pentru 
ceea ce veți scrie bine despre pa-

ȘTIINȚA 
FESTI-
VALULUI

în

„Zorba
„Elec-
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Atasagun, precum si cu 
președintele Adunării Na
ționale, Ferruh Bozbeyli, 
au avut loc în impozanta 
clădire a parlamentului, 
in a cărei frumusețe geo
metrică se integrează, cu 
gust și sobrietate, elemen
te artistice din trecut : 
sculpturi de inspirație hi- 
tită, havuz interior, mo
zaicuri și faianțe. Parla
mentarii români și turci 
au discutat despre orga
nizarea și activitatea ce
lor două adunări repre
zentative, despre noi for
me pe care le poate lua 
colaborarea dintre ele. 
Un acord unanim a întru
nit ideea, de proximă rea
lizare, a unor grupuri par
lamentare de prietenie — 
mijloc care și-a dovedit 
eficiența în cunoașterea 
reciprocă a activității par
lamentelor, în promova
rea schimburilor de infor
mații și publicații, organi
zarea contactelor perso
nale și schimbului de vi
zite.

în aceeași zi, delegația 
parlamentară română a 
vizitat bogata bibliotecă 
a Adunării Naționale și a 
asistat la o ședință a 
Medjilisului. Pătrunzînd în 
sala vastă și modernă, 
ne-a reținut privirile in
scripția aflată deasupra 
tribunei : „EGEMENLIK
KAYITSIZ SARTSIZ MIL- 
LETINDlR* (Poporul e ne
condiționat stăpîn pe 
soarta sa). Cuvîntul de 
salut al vicepreședintelui 
care conducea ședința și 
aplauzele deputaților turci 
au vădit încă o dată cor
dialitatea sentimentelor 
nutrite de membrii Adu
nării Naționale față de 
țara noastră. Aceste sen
timente aveau să-și gă-

relații bune și prietenești, 
de pe uima dezvoltării 
cooperării în condiții de 
pace și liniște. Aș vrea să 
menționez cu satisfacție 
progresele înregistrate 
pînă acum între țările 
noastre în domeniile eco
nomic, comercial, turistic, 
al comunicațiilor etc.'.

Parlamentarii români au 
avut prilejul să se întîl- 
nească și să discute cu 
reprezentanți de seamă ai 
vieții politice, economice, 
științifice și culturale a 
Turciei, au avut convor
biri utile cu guvernatorii 
și primarii orașelor vizi
tate.

In scopul cunoașterii cît 
mai multor aspecte din is
toria, economia și cultura 
Turciei — delegația par
lamentară română a vizi
tat patru din principalele 
regiuni și orașe ale re
publicii — Ankara, Izmir, 
Bursa și Istanbul. La An
kara am 
eforturile 
depun în 
nizării și
meniul față de ideea pro
gresului tehnic și voința 
de integrare în condițiile 
științei contemporane au 
dus la crearea vestitei u- 
niversități iehnice a O- 
rientului Mijlociu și a al
tor institute cu înalt nivel 
profesional. Semnificativă 
este și grija cu care sînt 
puse în valoare comorile 
artistice ale trecutului, de 
pildă 
sculpturile 
artă hitită 
admirat la 
logic din Ankara. In altă 
ambianță, mediteraneană, 
la Izmir am găsit a- 
ceeași împletire de trecut 
prestigios cu preocupări 
moderne.

putut constata 
multiple ce se 
vederea moder- 
înnoirii. Atașa-

basoreliefurile, 
și obiectele de 
pe care le-am 
Muzeul arheo-

rări ce cobora de pe 
Uludag, „Olimpul Bithi- 
niei", am simțit farmecul 
acestui oraș în care intră 
deopotrivă frumusețea 
suavă a peisajului său 
natural și monumente ce
lebre, printre care marea 
moschee și moscheea ver
de, amîndouă datind de 
la începutul secolului al 
XV-lea.

La Istanbul, 
acelp orașe 
impresia de 
mare istorie, 
tat imensa 
ca Sfînta Sofia, declarată 
astăzi monument al lumii, 
vestitele palate Dolma- 
bahce și Topcapî, cu,ui
mitoarele lor colecți' KeO- 
biecte de artă, sț„„.,uci- 
toarea moschee ahA'stră, 
imensul bazar acoperit. 
Mărturiile trecutului co
există cu o intensă viață 
comercială si industrială 
și cu o bogată activitate 
culturală și științifică. Aici 
se află marea majoritate 
a întreprinderilor care asi
gură economiei Turciei 
actualul ei ritm de dezvol
tare. Alături de aceste 
realizări există preocu
pări pentru dotarea agri
culturii cu utilaj tehnic, 
construirea de locuințe și 
amplificarea procesului 
de industrializare.

★
Părăsind aeroportul Ye- 

șilkoy, parlamentarii ro
mâni au dus cu ei imagi
nea unui popor ospitalier, 
iubitor de pace și angajat 
cu hărnicie și talent 
drumul 
popor prieten 
noastre 
transforma în fapte pers
pectivele îmbucurătoare 
care se deschid colaboră
rii cu poporul român.

unul din 
care dau 

mileniu, de 
am vizi- 

și magniii-

pe 
progresulUn 

a } țărij 
și doritor de c .

Se cere
eliberarea Iw
Regis Debray

In Franța, în țările Americii Lati
ne și în alte țări se desfășoară o 
vastă campanie în favoarea eliberă
rii lui Regis Debray. Tinăr universi
tar, scriitor și ziarist francez, De
bray, care se afla în Bolivia, a fost 
arestat la 20 aprilie de către forțele 
armate boliviene sub învinuirea de 
a fi sprijinit mișcarea de partizani 
din această țară. Autoritățile de la 
La Paz au declarat că Debray va fi 
judecat fără nici o indulgență. Asu-

pra lui planează amenințarea de a fi 
condamnat la moarte. Intr-o telegra
mă adresată de un însemnat număr 
de personalități franceze către ge
neralul Barrientos, președintele Re
publicii Bolivia, se exprimă îngri
jorarea în legătură cu soarta lui Re
gis. Debray și se cere să se acorde a- 
cuzatului garanțiile juridice. Tele
grama este semnată între alții de 
Pranșois Mauriac, Andre Frangois- 
Poncet, Jacques Rueff, Marcel Ac- 
hard, Rene Clair. După cum a anun
țat Agenția France Presse, președin
tele Franței, de Gaulle, a intervenit 
personal pe lingă generalul Barrientos 
in favoarea lui Regis Debray. In A- 
merica Latină, Salvatore Allende, 
președintele Senatului chilian, a tri
mis, de asemenea, un mesaj președin
telui Boliviei, în care cere să se acor
de posibilitatea unui avocat chilian 
să asigure apărarea.

ECRAN
tria mea". Ziaristul a denumit-o : 
„Conștiința politică a celui de-al 
XX-lea festival".

„CARDI 
NALUL
NAPAL
MULUI“

în cadrul 
ceremonii, 
s-a desfășurat la 
școala militară 
dir) West-Point, 
cardinalului Spell- 
mann, arhiepis
copul New York- 
ului, i s-a de- 
„Sylvanus Thayer 

din distincțiile mi-

unei 
care

cernat ordinul
Award", una
litare cele mai rîvnite în S.U.A. 
Spellmann a fost decorat „pentru 
servicii extraordinare aduse națiu
nii". Dintr-un lung palmares de 
„servicii extraordinare" aduse de el 
reacțiunii americane, poate cel mai 
important a fost plecarea sa, în 
decembrie anul trecut, în Vietna-

mul de sud pentru „a binecuvînta’ 
războiul cu bombe și napalm (el 
l-a numit „război pentru civiliza
ție") și pentru a-i chema pe făp
tașii crimelor și fărădelegilor (i-a 
numit „soldați ai lui Christ") să 
lupte pentru „victoria militară". 
Declarațiile au trezit cele mai vii 
reacții și proteste. Ele au fost de
zavuate și de cercuri eclezias
tice. In presa 
spus de-atunci 
mului". Acum cercurile militariste 
americane îl decorează. A devenit 
astfel și mai evident ce altar slu
jește Spellmann,

occidentală i s-a 
„cardinalul napal-

ACCI
DENTUL
încetat miercuri 
Iul din Monaco.

Cunoscuful cam
pion italian de 
automobilism Lo
renzo Bandini a 

din viață în spifa- 
El a fost acciden-

faf duminică în cursa automobilis
tică „Marele premiu al Monaco- 
ului’. Dintr -un motiv încă necunos
cut, aufomobilul lui s-a ciocnit de 
bordură, a pierdut o roată, s-a dat 
peste cap și a luat foc, provocînd 
pilotului grave arsuri și comoții. 
în presa occidentală se discută 
dacă viața pilotului ar fi fost sal
vată printr-o intervenție mai ra
pidă a serviciilor de ajutor.

Bandini- dirija un aparat con
struit de vestitul meșter din Mo
dena, Ferari. în cursă se mai a- 
tlau mașini reprezentînd casele 
Repco-Brabham, Cooper-Maserati, 
Eagle-Weslake, Honda, B.R.M. etc. 
Este cazul să amintim că anul tre
cut, pe circuitul de la „Le Mans”, 
automobilele Ferari au pierdut în 
favoarea firmei Ford, ceea ce a 
fost unanim apreciat ca un mo
ment crucial al aprigei ofensive 
a producătorilor americani împo
triva concurenților vest-europeni. 
Amintim, de asemenea, că nu o- 
dată, la diferitele curse automo
bilistice de același gen, sportivi 
de înaltă clasă și-au pierdut viața. 
Jertfe omeneșfi pe altarul recla
mei, al luptei de concurență.

EH
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