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H Piesa românească la baza repertoriului Teatrului 

„Al. Davâla“ din Pitești Carențe în formarea noilor 

generații de medici ffl Sport B Corespondențe din 

Moscova și Paris

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
Șl DE STAT ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

Joi dimineața, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Gheorghe Radulescu, Vasile Vllcu, 
losif Banc, Gheorghe Stoica, Vasile Patilineț au sosit in județul Constanța pentru a vizita obiective eco
nomice și social-culturale și pentru a se sfătui cu activul de partid și de stat, cu oamenii muncii ^asupra 
activității desfășurate și a rezultatelor obținute pină acum in îndeplinirea planului cincinal, a măsurilor 
privitoare la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării stabilite de Conferința Națională a 
partidului, a programului de înflorire multilaterală a patriei, trasat de cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Roman.

Joi seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la Stockholm, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, care, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corne- liu Mănescu, a făcut o vizită oficială în Suedia, la invitația guvernului suedez.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii Ilie Verdeț,

prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, Maxim Ber- ghianu, Janos Fazekas, Mihai Gere, Petre Lupu, Manea Mănescu, Gheorghe Gaston Marin, membri ai guvernului, alte persoane oficiale.Cu același avion s-a înapoiat și baron Cari Rappe, ambasadorul Suediei la București. (Agerpres)

buchete de

(Continuare în

dobrogene

cunos- rînd întoarse de plugul tractoarelor. în depărtare se zăresc zidurile unei gări impunătoare, și în jurul

ori, creștere' drumul dez- social-cultu-
Cetojenii din Constanța întîmpină cu căldurâ pe conducătorii de partid și de

Pe frontispiciul podului ce leagă malurile Dunării flutură, în unduirea vîntului primăvăratec, tricolorul patriei și flamura roșie a partidului. Monumentală poartă de intrare în Dobrogea, podul de cale ferată, construit cu trei sferturi de veac în urmă, constituie și azi o strălucită expresie a ingeniozității

Trenul oficial își continuă drumul, traversînd ținutul dintre Dunăre și Mare, poate cel mai cut drum din țară, străbătut în miezul verii de sute de mii de oameni, de pe meleagurile Banatului și Sucevei, Clujului și Craiovei, pe care îi cheamă valurile înspumate ale mării și strălucirea nisipului dogoritor.Acum, în aprilie, peisajul dobrogean apare surprinzător de nou, de proaspăt. Cîmpuri de un verde intens, nesfîrșite livezi înflorite, ogoare nesfîrșite cu brazde de cu-

flori. Reprezentanții organelor orășenești de partid și de stat exprimă marea bucurie a cetățenilor din Medgidia de a se întîlni cu conducătorii de partid și de stat, de a le împărtăși gîndu- rile și preocupările lor.Din gara Medgidia, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Emil Bodna

raș iau loc într-o mașină deschisă și împreună cu ceilalți conducători de partid și de stat, precum și cu reprezentanții organelor de partid județene și orășenești se îndreaptă spre una din cele mai importante unități industriale din localitate — 
întreprinderea mecanică de utilaje. Aceasta, ca și celelalte întreprinderi industriale ale orașului — de materiale de construcții, de produse alimentare — sînt creații ale anilor noștri de construcție socialistă. Volumul producției globale din unitățile economice ale orașului a crescut an de an, ajungînd în anul 1967 la aproape un miliard de lei. Ascendența Medgidiei va continua însă, în anii ce vin, cu și mai mare avînt.La sosirea la întreprinderea mecanică de utilaje Medgidia, conducătorii de partid și de stat sînt în- tîmpinați de ministrul industriei construcțiilor de mașini, Mihai 
Marinescu, de colectivul de conducere al întreprinderii și de numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri.De la început, vizita în județul Constanța își vădește caracterul de lucru, de consultare și dezbatere asupra problemelor actuale ale dezvoltării mai rapide a obiectivelor- industriale, a sporirii eficienței lor economice.Directorul întreprinderii, Nicolae 
Filic, dă ample explicații asupra profilului întreprinderii și perspectivelor ei Atelierele care efectuau reparații pentru utilaje grele și de transport s-au dezvoltat în decurs de 17 ani, devenind o fabrică modernă care produce utilaje comT plete, pentru diferite ramuri ale economiei naționale — agricultură, transporturi, construcții, chimie. Producția globală a întreprinderii este în acest an de peste două ori mai mare decît în 1960.Aliniate în fața halei principale, remorcile auto de 3 și 5 tone, presele de balotat paie, remorcile pentru grupuri electrogene și remorcile tehnologice — principalele produse ale întreprinderii — sînt remarcate pentru calitatea și aspectul lor. Ele au fost apreciate și pe piața mondială.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de performanțele acestor utilaje, în comparație cu produsele similare realizate în alte țări, reco- mandînd conducerii întreprinderii

dă bucurie. Este bucuria întregului nostru popor de a se ști strîns unit în jurul partidului, al cărui unic și înalt scop este slujirea intereselor națiunii noastre, ale cauzei socialismului și păcii.La coborîrea din tren, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt salu-

nologic mecanizat și în bună part» automatizat, organizat în -flux continuu, care asigură folosirea rațională a spațiilor de producție, a utilajelor și evitarea timpilor neproductivi.Interesîndu-se de rezultatele organizării. științifice a producției, conducătorii de partid și de stat sînt informafi că, în urma amplasării raționale a mașinilor, coeficientul de folosire a suprafețelor de

ei, asemeni multicolor, oameni.Locuitorii Medgidiei, așezare întinsă pe coamă de deal, parcă au coborît cu toții spre calea ferată, în întîmpinarea oaspeților.Pe peronul gării, conducătorii de partid și de stat sînt înconjurați cu dragoste de oamenii muncii. Se aud urări de bun venit, tineri și tinere, grupuri de pionieri le oferă

Ora 8,30. Trenul oficial sosește în gara Cernavoda. Mii de oameni izbucnesc în urale și ovații nesfîrșite. Locuitorii orașului au pregătit cu nespusă dragoste momentul sosirii conducătorilor de partid și de stat în județul Constanța. Aceste sentimente sînt prezente în aspectul sărbătoresc al micii dar frumoasei gări, împodobită cu mari lozinci albe, cu flori de primăvară și multă verdeață, în nenumăratele ghirlande de stegulețe închipuind pavoazurile marinărești, dar mai ales pe chipurile oamenilor, îmbujorate de emoție, de sinceră și cal-

și măiestriei tehnice a unui fiu al Vrancei, inginerul Anghel Saligny. în această dimineață, lîngă arcadele marelui pod, vasele acostate în portuL Cernavoda au înălțat marele pavoaz. Sirenele lor aduc oaspeților dragi salutul marinarilor, în vreme ce trenul oficial trece încet peste bătrînul fluviu. De pe puntea unui vas se înalță o uriașă flamură pe care sînt scrise cuvintele ce fac să vibreze astăzi inimile tuturor oamenilor muncii de pe plaiurile dintre Dunăre și Mare: „Locuitorii județului Constanța vă urează bun venit, dragi tovarăși !“.

producție s-a îmbunătățit. S-a dublat. totodată eficiența investițiilor, întreprinderea lucrînd rentabil încă din anul 1960, în primul trimestru al acestui an întreprinderea și-a depășit sarcinile planificate la producția marfă vîndută și încasată cu 9 milioane lei.Vorbind despre dezvoltarea în continuare a întreprinderii, directorul arată că această unitate va fi completată cu două hale noi.în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oprindu-se la mașinile unde lucrează lăcătușul Nicolae Maraloi, frezorul Ion Ra- șivnov, strungarul Dumitru Don- cea, a discutat cu ei probleme privind reducerea procentului de rebuturi și felul cum aceasta se reflectă în cîștigul muncitorilor, despre unele măsuri luate în fabrică pe linia creșterii productivității muncii și sporirii rentabilității, subliniind importanța deosebită a aportului muncitorilor la organizarea științifică a producției și a muncii. La plecare, a urat muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și familiilor lor sănătate și noi

unui imens buchet oameni — nenumărați

să acorde mare atenție acestei probleme,. ca și reducerii consumului de metal. „Dacă vrem să exportăm — a spus secretarul general al C.C. al partidului — trebuie să devenim competitivi pe piața mondială și printr-un preț de cost scăzut".Oaspeții vizitează apoi hala monobloc. Atrage atenția procesul teh-

tați cu căldură de reprezentanții organelor județene de partid și de stat. Tovarășul Petre Ionescu, prim- secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., președintele consiliului popular județean provizoriu, adresează oaspeților, în numele tuturor locuitorilor județului, run călduros salut. Răsună puternice urale. Se aud sunetele înalte ale trompetelor pionierești și acordurile unui cîntec îndrăgit de copii: „Azi e zi de sărbătoare". Gavrilă Urdaș, veteran al mișcării muncitorești, se apropie de conducătorii de partid și de stat oferindu-le pîinea și sarea care, pe lîngă datina întâmpinării oaspeților drâgi, astăzi simbolizează și traiul îmbelșugat al locuitorilor unor ținuturi pe vremuri amarnic de sărace.Scurtul popas din gara Cernavoda se apropie de sfîrșit. Conducătorii de partid și de stat își iau rămas bun de la inimoșii locuitori ai orașului. O tânără mamă se desprinde din mulțime, iar copilul pe care-1 poartă în brațe dăruiește tovarășului Nicolae Ceaușescu o floare roșie. Un cor uriaș '— sînt atât de mulți încît ai impresia că toată populația orașului cîntă.— intonează „Republică, mărea’ță vatră".
Succese și perspective în ac 

tivitatea tinerei industrii

succese.De la întreprinderea mecanică de utilaje, înalții oaspeți străbat principala arteră a orașului îndreptîn- du-se spre centru. O vastă panoramă se deschide în față. Pe străzi, un mare număr de oameni ai muncii. Se aud urale pentru patria noastră socialistă, pentru Partidul Comunist Român și Comitetul șău Central.Linia orizontului este trasată de cornișele blocurilor noi. Au fost construite peste 200 de blocuri cu aproape 2 300 apartamente, iar în prezent sînt în construcție alte 180 de apartamente din fondurile statului și circa 1150 locuințe proprietate personală. Este o imagine care sugerează direct' profilul orașului, a cărui populație a sjăorit în ultimii 20 de ani de peste 6 ce ilustrează simetric voi tării industriale și rale a localității.în centrul orașului mare miting la care iau parte peste 15 000 de oameni ai muncii din Medgidia și comunele învecinate : Tortoman, Siliștea, Mircea Vodă, Peștera, Cochirleni, Rasova.
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(STOCKHOLM 11. — De la trimișii speciali Dumitru Ținu și Vasile Chișu: -Joi după-amiază, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a părăsit Stockholmul, îndreptîndu-se spre patrie, după o vizită oficială j de patru zile, făcută la invitația guvernului suedez.La aeroportul Aarlanda, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, personalitățile oficiale române au fost conduse de Tage Erlander, primul ministru al Suediei, de Torsten Nilsson, ministrul afacerilor externe, Olof Palme, ■ministrul educației și cultelor, Cari Johan Melcher Rappe, ambasadorul Suediei la București și de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Eduard Mezin- cescu, ambasadorul României la

aeroportul BâneasaStockholm, și membrii ambasadei române.Șeful guvernului român strînge călduros mîinile persoanelor venite pe aeroport. Oaspeții români urcă apoi în avion. Din ușa avionului, premierul român face un ultim semn de rămas bun personalităților suedeze, tuturor celor veniți să-1 salute la aeroport*STOCKHOLM 11 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei sale oficiale făcute în Suedia, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, în numele guvernului român, l-a invitat pe domnul Tage Erlander, primul ministru al Suediei, precum și pe domnul Torsten Nilsson, ministru al afacerilor externe al Suediei, să viziteze România.Invitațiile au fost acceptate cu plăcere. Data vizitei va fi stabilită ulterior pe căi diplomatice.
Telegrame
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Tovarășului WALTER ULBRICHT
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate GermaneBERLINîn numele poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și oamenilor muncii din Republica Democrată Germană cele mai cordiale felicitări cu prilejul adoptării noii Constituții, eveniment de mare însemnătate pe calea dezvoltării statului socialist german.Vă transmitem totodată urările noastre pentru obținerea de noi și importante succese în desăvîrșirea construcției socialiste în țara dumneavoastră.

NICOLĂE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general al Comitetului Președintele
Central al Partidului Comunist Consiliului de Miniștri 

Român al Republicii Socialiste România
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului MARIAN SPYCHALSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare PoloneVARȘOVIAîn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România vă adresez calde felicitări cu prilejul Alegerii dv în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone.Vă urez succes în activitatea dv. consacrată prosperității poporului polonez, cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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(Urmare din pag. I)Adresîndu-se oaspeților, tov. Ifti- 
mie Ilisei» prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Medgidia, președintele consiliului popular orășenesc provizoriu, a arătat că locuitorii orașului Medgidia își exprimă sentimentele profunde de bucurie și satisfacție pentru întîlnirea cu conducătorii partidului și statului.După ce a înfățișat pe larg dezvoltarea multilaterală a orașului, vorbitorul a spus : „Locuitorii din Medgidia mulțumesc -din adîncul inimii partidului și guvernului ■pentru preocuparea ca acest oraș să cunoască, asemenea celorlalte localități din țară, binefacerile civilizației socialiste. Această grijă este pentru noi un înalt imbold în activitatea consacrată realizării programului elaborat de partid".In continuare, vorbitorul a spus : „Vă încredințăm de deosebita noastră prețuire și adeziune pentru contribuția Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central, a dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la întărirea continuă a unității sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste . și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor progresiste, pentru triumful păcii, al democrației și socialismului".In numele colectivului fabricii de ciment a luat cuvîntul directorul fabricii, Constantin Savidis. El a subliniat că măsurile adoptate de Conferința Națională a partidului sînt menite să adîncească continuu, pe toate planurile și sub toate aspectele, munca colectivă în conducerea industriei și a întreprinderilor economice, să apropie conducerea acestora de producție, creînd totodată posibilitatea folosirii mai judicioase a experienței specialiștilor și muncitorilor în dirijarea activității economice, în obținerea unei înalte eficiente. In acest sens, recenta hotărîre a Comitetului Executiv al Comitetului Central al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la constituirea comitetelor de direcție ale întreprinderilor și. organizațiilor economice de stat creează cadrul organizatoric și legislativ necesar. In încheiere, vorbitorul a asigurat pe conducătorii de partid și de stat că muncitorii, tehnicienii și inginerii fabricii de ciment vor depune întreaga capacitate și putere de muncă pentru realizarea unor indicatori superiori atît în ce privește calitatea produselor, cît și eficiența economică, folosind mai bine resursele interne ale fabricii.„Pentru mine — a spus lăcătu
șul Mircea Diaconescu de la întreprinderea mecanică de utilaje Medr gidia — care lucrez de 16 ani în această întreprindere, ca și pentru tovarășii mei de muncă este o mare satisfacție că partidul, conducerea sa, se preocupă intens de crearea unor condiții tot mai bune de muncă în fabricile și uzinele țării noastre. Inițierea de către partid a ac- .țiunii de organizare științifică a■ producției și a muncii se resimte și în uzina noastră, Unde organizarea și aprovizionarea locului de muncă s-au îmbunătățit continuu, iar timpul de lucru este folosit mai bine. Vă asigurăm că experiența dobîndită pînă în prezent o vom folosi mai bine pe viitor, valori- ficînd și mai intens rezervele existente în uzină. Oricine privește această mulțime de oameni, entuziasmul ce stăpînește orașul nostru, își poate da sqama ce forță uriașă unește rîndurile noastre în jurul partidului și al dumneavoastră, iubiți conducători, poate vedea hotărîrea nestrămutată a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor de a face totul ca prin’ munca și activitatea lor neobosită să contribuie din plin la prosperitatea și progresul țării".Primit cu vii și puternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU care • a spus : 7'îngăduiți-mi să vă adresez dumneavoastră, întregii populații a orașului Medgidia, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România.Doresc să mulțumesc tuturor locuitorilor pentru primirea călduroasă, cît și tovarășilor care au vorbit pentru cuvintele pe care .ni le-au adresat, pentru angajamentele luate de a munci fără preget pentru înfăptuirea politicii partidului și guvernului patriei noastre. In toate acestea, noi• vedem atașamentul și prețuirea pe care dv., ca întregul nostru popor de altfel, o dați politicii partidului și guvernului.A devenit — după cum știți — 
o practică a conducerii partidului și statului nostru de a se înțîlni cu ■oamenii muncii, cu cetățenii de pe toate meleagurile patriei pentru a se sfătui cu ei și a stabili împreună cum să muncim mai bine, cum să acționăm pentru a. ridica într-un ritm mai rapid patria noastră pe treptele civilizației umane, pentru a asigura creșterea bunăstării întregului popor.întîlnirile, discuțiile, consultarea maselor largi de cetățeni dau posibilitatea conducerii noastre de partid și de stat să elaboreze măsuri corespunzătoare cerințelor României, să găsească soluții cît mai bune atît problemelor generale cit și celor particulare privind viața dintr-o localitate sau alta a patriei. In acest fel, îmbinînd experiența minunată a harnicului nostru popor cu principiile înalte, marxist-leniniste, de care se călăuzește, partidul nostru elaborează soluții pentru politica internă și externă a patriei corespunzător intereselor întregului popor.Orașul dumneavoastră are o ve- chimie de aproape 6 secole. S-a■ spus, aici cum arăta cu trei decenii în urmă. Aici locuiesc și muncesc laolaltă, alături de români, tătari, turci, alte naționalități; ei au creat împreună în decursul veacurilor bunurile materiale și spirituale de pe aceste meleaguri, iar după 23 August, cînd poporul rămân și-a luat soarta în propriile mîini, îm

preună au dat viață la tot ceea ce s-a realizat în orașul dumneavoastră. De la orașul de 6 000 de locuitori pe care l-am cunoscut personal în 1946, la cel de astăzi, de 32 000 de locuitori, este o mare diferență. Viața populației, condițiile de muncă, posibilitățile de învățămînt, activitatea culturală sînt incomparabile cu cele de atunci. Realizările din orașul dumneavoastră, ca de altfel toate înfăptuirile României socialiste, vorbesc cu elocvență de justețea politicii promovate de Partidul Comunist Român în domeniul industrializării socialiste a țării, cooperativizării agriculturii, dezvoltării culturii, învățămîntului, științei, artei, ridicării bunăstării întregului popor. Ele sînt în același timp o dovadă a forței creatoare a minunatului nostru popor.Am vizitat astăzi una din întreprinderile orașului dumneavoastră — creație a regimului nostru socialist. Rezultatele obținute sînt bune și aș dori să folosesc acest prilej pentru a felicita încă o dată în mod călduros colectivul Uzinei metalurgice din orașul Medgidia. Realizări frumoase au dobîndit și celelalte întreprinderi, dar nu s-ar putea spune că nu este loc pentru mai mult, că nu sînt încă mari rezerve de perfecționare a activității lor. Mă refer atît la creșterea producției cît și la ridicarea productivității muncii, la reducerea prețului de cost, care constituie elemente fundamentale de care depinde dezvoltarea rapidă a economiei noastre naționale, ridicarea bunăstării întregului popor. Iată de ce este ne

La mitingul din orașul Medgidia
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cesar ca muncitorii, inginerii, conducerile întreprinderilor să acorde și mai multă atenție sarcinilor, o- rientării date de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului privind perfecționarea conducerii și organizării activității economice, ridicării calității produselor, sporirii eficienței economiei noastre. înfăptuind programul stabilit de Congres și Conferința' Națională vom putea parcurge într-un termen mai scurt drumul desăvîrșirii construcției socialiste, creînd condițiile pentru trecerea la construirea societății comuniste în patria noastră.După cum știți, în spiritul hotă- rîrilor Conferinței Naționale, Comitetul Executiv și guvernul au luat recent hotărîrea de a trece la organizarea comitetelor de direcție în întreprinderi. Aceste organisme vor asigura dezbaterea aprofundată a deciziilor, elaborarea colectivă a hotărîrilor în problemele de bază ale activității economice. Fără îndoială că, asigurîndu-se participarea la munca de conducere a celor mai buni specialiști, a reprezentanților oamenilor muncii, dezbătîn- du-se și judecîndu-se în colectiv problemele dezvoltării producției, înfăptuirii sarcinilor tehnico-econo- mice, activitatea întreprinderilor noastre se va îmbunătăți. In acest fel se parcurge încă o etapă pe drumul lărgirii și intensificării participării maselor populare, a oamenilor muncii, la conducerea activității economice din țara noastră.Fără îndoială, tovarăși — a spus în continuare tovarășul Ceaușescu — în munca noastră sînt încă neajunsuri, sînt lipsuri. Mai avem mult de făcut pentru a putea spune că am lichidat înapoierea pe care am moștenit-o. Trebuie să muncim însă astfel încît să asigurăm unirea eforturilor tuturor cetățenilor pentru învingerea oricăror greutăți. Să judecăm bine toate măsurile pe care le luăm și, în legătură cu aceasta, apelez la comitetul orășenesc, la toate organizațiile de partid, la conducerile întreprinderilor, la consiliul■ popular, să se sfătuiască în toate problemele de bază cu oamenii. muncii, cu cadrele de specialitate din domeniile respective. Numai astfel se vor putea adopta măsurile cele mai corespunzătoare pentru rezolvarea problemelor care stau în fața întreprinderilor dv., pentru progresul multilateral al orașului dumneavoastră. Este necesar să se înțeleagă, tovarăși, că mersul mai rapid pe drumul industrializării, înfloririi agriculturii, științei, culturii, bunăstării poporului,. depind de noi toți, de muncitorii, țăranii intelectualii, activiștii de partid și de stat care trăiesc în această țară. Avem tot ce ne trebuie pentru a asigura progresul neîntrerupt al patriei. Realizările din cei doi ani ai cincinalului sînt o dovadă că directivele Congresului al IX-lea vor putea fi nu numai îndeplinite ci și depășite. Sîntem convinși că și dv., locuitorii orașului Medgidia, vă 

veți aduce contribuția la realizarea programului elaborat de Congresul al IX-lea.Cunoașteți politica externă a țării noastre. In centrul ei stă prietenia cu toate țările socialiste, prietenia cu toate popoarele lumii, colaborarea și cooperarea internațională pe baza respectului, independenței și suveranității naționale a fiecărei națiuni, a egalității în drepturi și avantajului reciproc. Sîntem convinși că aceasta este politica ce poate contribui în modul cel mai eficient la asigurarea păcii în întreaga lume. Succesele pe care România socialistă le obține în construcția economică și culturală, în făurirea socialismului, constituie un aport însemnat la cauza generală a socialismului, la întărirea sistemului mondial socialist, la sporirea influenței socialismului în lume, la lupta forțelor păcii și. progresului de pretutindeni. Nu este un secret pentru nimeni că forța sistemului socialist se bazează pe forța și tăria fiecărei țări socialiste; cu cît fiecare țară socialistă este mai puternică pe plan economic, politic, științific și, — ținînd seama de e- xistența imperialismului, — și din punctul de vedere al capacității de apărare, cu atît este mai puternic sistemul mondial socialist, cu atît socialismul va putea triumfa mai iute în întreaga lume.Indeplinindu-și îndatoririle față . de poporul român, partidul și guvernul vor milita în continuare, neabătut, pentru întărirea colaborării cu toate țările socialiste, cu toate popoarele lumii, pentru întărirea 

unității mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiim- perialiste. In felul acesta ne îndeplinim atît datoria noastră națională cît și cea intemaționallstă, ambele constituind un tot inseparabil.In încheiere, tovarășul Ceaușescu a urat locuitorilor orașului Medgidia noi și mari succese în activitatea închinată înfăptuirii programului partidului, pentru ridicarea patriei pe culmile progresului și civilizației, pentru bunăstarea poporului român.Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R. a fost subliniată în repetate rînduri cu vii și însuflețite aplauze de masele de oameni ai muncii prezenți la acest miting.Mitingul ia sfîrșit într-o atmosferă de mare entuziasm. In piață se încing hore în care se prind și conducătorii de partid și de stat.In aplauzele mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat își iau rămas bun de la locuitorii Medgidiei, mulțumindu-le pentru primirea călduroasă. Mii de oameni îi însoțesc pe străzile orașului cu ovații și urale pînă la ieșirea din localitate....Părăsind orașul Medgidia, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre Constanța. Șoseaua străbate întinsa vale Carasu, străjuită de o parte și de alta de dealuri bătrîne, tocite de vînturi și arșițe. Veacuri de-a rîndul, pămîn- tul dobrogean și-a ascuns dărnicia, rămînînd doar o stepă dogoritoare înecată de colb. Acestui pămînt, chemat la viață în zilele noastre, 1 se spune astăzi „Dobrogea, mîndră grădină !“. Dealurile albicioase de calcar sînt acoperite acum de vaste plantații de vii și de pomi, iar satele din această parte a locului — Castelu, Poarta AJbă — cu case noi, garduri proaspăt vopsite, totul strălucind de curățenie, arată nu numai mîna unor buni gospodari, ci și bunăstarea mereu în ascensiune. Locuitorii acestor sate salută cu bucurie pe conducătorii iubiți ai partidului și statului nostru.Ne apropiem de o localitate care poartă un nume cunoscut în toată țara și încă mult peste hotarele ei: 
Murfatlar. Nume aureolat de cele 75 de medalii cîștigate la nenumărate concursuri internaționale de vinuri, nume de prestigiu românesc ce se cere nu numai admirat dar și sporit. Această misiune o are Stațiunea experimentală ce poartă numele vestitei podgorii.La stațiune, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de tov. Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, de cercetători. Din mijlocul lor se desprinde un grup- de fete îmbrăcate în costume dobrogene și oferă oaspeților buchete de flori.In holul noii clădiri a stațiunii, dr. irig. Milu Ojlobeanu, directorul stațiunii, prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători de partid și de stat podgoriile întinerite de pe dealuri

le Murfatlaruluî, crestele Niculițe- lului, Ostrovului, Babadagului și Nazarcei, în suprafață totală de circa 30 000 ha. Oaspeții sînt invitați apoi pe terasa clădirii stațiunii, de unde se deschide vederea panoramică a podgoriei zMurfatlar și a Văii Carasu. De aici, .se urmărește efectuarea lucrărilor în vii cu tractoare în agregat cu diferite mașini ce urmează să intre în dotarea unităților viticole. Conducătorii de partid și de stat sînt informați că viticultorii din cooperativele agricole de producție și din stațiunile experimentale din bazinul viticol Murfatlar au primit cu multă bucurie noua hotărîre a Consiliului de Miniștri cu privire la prețurile de achiziții la struguri, care va constitui un puternic stimulent în producția de struguri și vinuri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de posibilitatea sporirii producției de struguri de masă și a vinurilor de calitate, astfel încît acestea să atingă calități superioare. Conducătorii de partid și de stat se interesează, de asemenea, de randamentul mașinilor, de eficiența și calitatea lucrărilor, de noile sisteme de plantare și mașini pentru lucrări viticole care să permită extinderea mecanizării în a- ceastă ramură a agriculturii și obținerea unor producții mai ridicate și de calitate superioară. Directorul stațiunii prezintă apoi un cîmp experimental cu soiurile noi de viță de vie obținute de colectivul stațiunii și parcele de vie irigată pe care aspersoarele sînt în plină funcționare. In anul 1970, întreaga 

suprafață a stațiunii va fi irigată. De binefacerile apei vor beneficia multe alte unități din Dobrogea. Aceasta, datorită sistemului de irigații din Valea Carasu, una din cele mai grandioase lucrări din agricultura țării noastre, aflată în plină desfășurare.Apa din Dunăre, abătută din albia ei milenară, începe să-i ajute pe oameni să înfrunte arșițele și să mărească-lbelșugul ogoarelor.In fața unei machete, conducătorii de partid și de stat sînt informați de tov. Constantin Săraru, directorul general al Trustului de construcții pentru îmbunătățiri funciare Dobrogea, despre organizarea și desfășurarea lucrărilor, soluțiile tehnice și utilajele folosite, despre eficiența economică a irigațiilor la diferite culturi în Dobrogea.Prin stații automatizate de pompare și repompare, a căror putere depășește de șase ori pe a termocentralei Ovidiu II, apa va fi împinsă pe firul Văii Carasu pe o lungime de 38 km pînă la Basa- rabi, de unde va fi îndreptată spre sud pe canalul Negru Vodă. Debitul apei va depăși debitele medii cumulate ale Oltului și Jiului și va fi ridicată la 120 m înălțime pentru a trece pragul dealurilor Murfatlaruluî. O vastă rețea de canale de aducțiune și distribuție va depăși 2 000 km, aducînd apa, pînă în anul 1970, pe 120 000 ha, iar în perspectivă 174 000 ha — sporindu-le rodnicia.In apropiere de Murfatlar, oaspeții au făcut un popas pe terenurile 
Stațiunii experimentale agricole — 
Dobrogea, unde se aflau cirezi de vite. Directorul stațiunii, ing. 
Petre Tomoroagă și dr. Savu Ti- 
mariu, șeful secției zootehnice, le prezintă cîteva exemplare de oi din rasa merinos de Palas, create aici, de la care s-a obținut în medie 10 kg lînă fină. Gazdele informează că stațiunea a livrat unităților agricole din Dobrogea peste 18 500 oi din această rasă.Tot aici, oaspeții primesc explicații în legătură cu rasa de vaci „Roșie dobrogeană", care dă o producție medie anuală de 4 500 litri lapte. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de sprijinul pe care stațiunea îl dă cooperativelor agricole pentru mărirea efectivelor de animale și creșterea producției a- cestora.. Luîndu-și rămas bun de la colectivul stațiunii, conducătorii de partid și de stat’ îi urează noi succese în activitatea de cercetare științifică pentru ă asigura un sprijin tot mai eficient dezvoltării agriculturii dobrogâne.Conducătorii de partid și de stat și-au continuat apoi călătoria spre municipiul Constanța.La orizont se conturează silueta impunătoare a celui mai mare port al țării, Constanța, la temelia • căruia se află străvechiul Tomis, da- tînd de peste 2 500 de ani. Străbătînd timpul, nenumărate mărturii 

evocă istoria zbuciumată a milenarei urbe, supranumită odinioară „Strălucita metropolă a Pontului".Bătrînul oraș, renăscut, ou ferestrele larg deschise prefacerilor socialiste, a îmbrăcat î'n această zi, aflată la cumpăna primăverii, straie alese. Flori, stegulețe, nesfîr- șite ghirlande îi conferă un aer sărbătoresc.La intrarea în oraș, sub un original arc de triumf, simbolizînd vechea și noua cetate maritimă, s-au întîlnit navigatori, muncitori, elevi, studenți și alți cetățeni ai orașului, veniți să întîmpine cu mare bucurie pe conducătorii de partid și de stat.In numele lor, Petre Nicolae, prim secretar al Comitetului municipal Constanța al P.C.R., președintele Consiliului popular municipal provizoriu, adresează oaspeților cuvinte de bun sosit și înmî- nează cheia orașului, în semn de înaltă cinstire, tovarășului Nicolae' Ceaușescu.Mulțumind locuitorilor orașului pentru primirea caldă, pentru darul oferit, secretarul general al C.C. al P.C.R. a spus că va folosi această cheie pentru „a deschide noi posibilități de dezvoltare a orașului".Marinarul Constantin Ghiondea, împreună cu cei 4 copil ai săi, îi invită pe cqnducătorii de partid șl de stat să guste, după datina locului, din bucate pescărești, iar un grup de tineri le oferă vin din frumoase vase de ceramică smălțuită.Străbătînd străzile orașului, conducători de partid și de stat răspund cu căldură saluturilor, ma

nifestărilor spontane de dragoste ale constănțenilor.De pe șoseaua Filimon Sîrbu, tre- cînd prin vechiul cartier al marinarilor, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre partea de sud-vest a orașului, către unul din tinerele cartiere. în față, pe fundalul de azur al cerului, se profilează, într-o geometrie variată, coșuri fu- megînde, hale și estacade, turnuri și schele — atributele noii zone industriale a municipiului Constanța.Muncitorii, inginerii, tehnicienii și funcționarii întreprinderii inte
grată de lînă, important obiectiv industrial al orașului, fac oaspeților o entuziastă primire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt salutați de ministrul industriei ușoare, Alexandru Senco- 
vici, de cadre de conducere din întreprindere. Tinere textiliste înmî- nează oaspeților buchete de flori.Sînt vizitate secțiile filatură,' țe- sătorie, de finisaj, unde înalții oaspeți iau cunoștință de procesul complex de industrializare a lînii. Directorul întreprinderii, ing. Va- 
sile Pascaru, îi informează că în întreprindere se realizează 15 sorturi de stofă în peste 120 de modele și culori. Cercetînd noile modele, unele în curs de omologare, conducătorii de partid și de stat'au apreciat strădania muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru îmbunătățirea calității țesăturilor, pentru reducerea prețului de cost, precum și preocuparea creatorilor de modele pentru lărgirea gamei de sortimente. Produsele tinerei' întreprinderi constănțene sînt solicitate și peste' hotare.Directorul întreprinderii arată că la încheierea celei de-a doua etape a construcției, care coincide cu sfîrșitul actualului cincinal, această modernă unitate a industriei noastre textile va livra anual comerțului circa 6 560 000 mp stofe.In continuarea vizitei în municipiul Constanța, conducătorilor de partid și de stat le-a fost prezen
tată platforma industrială Palas.In fața unor machete și panouri, Gh. Dumitrașcu, directorul D.S.A.P.C., înfățișează stadiul actual și perspectivele acestei zone. Dincolo de liniile miniaturale ale machetelor se prefigurează, la scară reală, puternicele unități industriale ale orașului : Centrala electrică de termoficare, cu o putere instalată de 100 MW, care va intra parțial în funcțiune anul viitor, întreprinderea de produse finite din lemn, care pregătește în aceste zile primele garnituri de mobilă, din cele 20 000 proiectate a fi realizate anual — garnituri ce poartă sugestiv numele „Mugur", Combinatul de morărit și panificație Dobrogea, ale cărui instalații realizează peste 100 de sortimente de produse de panificație. Toate aceste noi obiective măresc, substanțial, potențialul economic al orașului Constanța, a cărei producție in

dustrială a fost anul trecut de 2,9 ori mai mare decît în 1960.Conducătorii de partid și de stat au primit apoi ample explicații asupra proiectelor viitoarelor fabrici de ulei și de bere, complexului de sere și altor obiective industriale care urmează să întregească noua zonă industrială a Constanței.Intr-un cadru de puternic entuziasm, secretarul general al C.C. al P.C.R. și ceilalți conducători de partid și de stat își iau rămas bun de la gazde.Străbătînd zona industrială, coloana oficială se îndreaptă apoi spre port. De-a lungul falezei portului, în zona Gării și a noului complex de locuințe din acest cartier, o mare mulțime de locuitori întîmpină pe conducătorii de partid și de stat cu flori, urale și ovații.Intrarea în portul Constanța este dominată, sugestiv, de macarale portuare ale căror brațe sînt unite de o eșarfă pe care e scrisă urarea: „Bine ați venit, iubiți conducători, la poarta maritimă a țării". De o parte și de alta a străzii ce duce spre gara maritimă, marinari, docheri, scafandri, muncitori portuari aclamă călduros pe oaspeți.Aproape 40 de nave românești și străine aflate în port au arborat marele pavoaz și salută prin glasul sirenelor sosirea oaspeților. Aflînd de vizita conducătorilor de partid și de stat în portul lor drag, marinarii de pe numeroase alte nave românești ce străbat mările și o- ceanele au transmis emoționante radiograme de salut.în fața gării maritime, înalțil oaspeți sînt întîmpinați de tovarășii Ion Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, 
Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Ni
colae Zeicu, directorul portului Constanța, Dumitru Fuiorea, directorul șantierului naval, de reprezentanți ai autorităților portuare și întreprinderii de construcții. hidrotehnice, ai organizațiilor de partid și obștești din port.Conducătorii de partid și de stat vizitează o expoziție ce înfățișează realizările dobîndite de lucrătorii portului și șantierului naval Constanța și perspectivele de dezvoltare a celor două importante unități economice. In expoziție se află și steagul de întreprindere fruntașă pe ramură, conferit pentru a treia oară consecutiv portului Constanța.Oaspeții primesc explicații asupra lucrărilor de dezvoltare a portului și șantierului naval. Pînă în anul 1970 se vor executa lucrări hidrotehnice și de amenajare a noului port în valoare de peste 837 000 000 lei.

Socialismul a sporit rodnicia 
pămintului, a adus bunăstarea 
și progresul in satele Dobrogei

Șoseaua străbate mănoasa ctmpie dobrogeană, unde viitoarele lanuri de grîne își etalează verdele proaspăt alternînd cît vezi cu ochii cu tarlalele recent semănate cu porumb șl floarea soarelui.In toate satele înșiruite de-a lungul șoselei — Cumpăna, Movilița, Topraisar, Amzacea — mii și mii de cooperatori, lucrători din fermele agricole de stat și S.M.T.-uri, tineri și vîrstnici își exprimă entuziasmul și aclamă'puternic pe conducători. Sătenii și-au împodobit casele sărbătorește, cu steaguri și ghirlande verzi. Numeroase gospodine au scos în fața caselor mese încărcate cu pîine proaspătă, miel fripți, prăjituri și ulcele cu vin, invitînd pe drumeți să guste din rodnicia muncii și belșugul pămîn- tului.La Topraisar, unde locuitorii tind să dea comunei lor înfățișarea unui orășel, au venit în întîmpinarea oaspeților și cooperatori din Me- reni, Biruința și alte sate învecinate.La intrarea în comuna Comana grupuri de călăreți deschid cadrul sărbătoresc și entuziast al vizitei. Mii de cooperatori veniți din Plo- peni, Negru Vodă, Petroșani, Pe- cineaga, Pelinu, Chirnogeni, Coba- din, Oltina și din alte comune și sate flutură stegulețe și eșarfe multicolore, scandează numele patriei Și al partidului drag.Tov. Vasile Vaida, membru în biroul permanent al U.N.C.A.P., și un grup de președinți de cooperative agricole de producție din județul Constanța întîmpină cu căldură pe înalții oaspeți. Bătrînul cooperator Badea Florea oferă tradiționala pîine cu sare, iar tinere fete înmînează buchete de garoafe roșii.Conducătorii de partid și de stat vizitează expoziția realizărilor agriculturii cooperatiste a județului, care ilustrează .sporirea recoltelor la hectar, dezvoltarea zootehniei, creșterea gradului de mecanizare și chimizare, mărirea avuției obștești și a veniturilor cooperatorilor.Realizările obținute de cele 157 cooperative agricole de producție ale județului sînt înfățișate prin- tr-o suită de panouri sugestive. Față de anul 1957 — anul încheierii cooperativizării agriculturii dobrogene — recoltele sînt astăzi duble sau chiar triple, ele depășind în medie 2 800 kg grîu și 3 500 kg porumb la hectar. în aceeași perioadă, efectivele de taurine, proprietate obștească, au crescut de 5,2 ori, cele de porcine de 7,4 ori, iar la ovine de 2,6 ori. S-au mărit, an de an, vînzările de produse vegetale și animale pe bază de contract cu statul.O imagine grăitoare a preocupării partidului și guvernului nostru pentru creșterea bazei tehnico-mate- riale a agriculturii este înfățișată de expoziția de tractoare și mașini agricole — toate produse de indus

Urmărind cu interes explicațiile ce le sînt date, conducătorii de partid și de stat au făcut recomandări pentru desfășurarea unei activități eficiente în cele două unități economice.Oaspeții se îndreaptă apoi spre cheiul portului unde se îmbarcă pe nava „Lancea", pe catargul căreia ostași ai marinei noastre militare înalță drapelul de stat și drapelul flotei militare. Se vizitează lucrările de extindere a portului și docul cel mare cu o capacitate de ridicare de 15 000 tone, care a fost dat în folosință cu mai puțin de un an în urmă Muncitorii aflați pe șantier și pe doc, salută cu multă dragoste pe înalții oaspeți care răspund cu căldură.în timpul vizitei, secretarul general al C.C. al P.C.R. se interesează de stadiul îndeplinirii sarcinilor de plan, face recomandări pentru extinderea și modernizarea șantierului naval.Continuîndu-șl vizita spre nordul municipiului Constanța, oaspeții poposesc la amiază în stațiunea 
Mamaia. Ei sînt întîmpinați de tov. 
Nicolae Bozdog, președintele Colegiului O.N.T., de reprezentanți ai Oficiului Național de Turism de pe litoral.La hotelul Internațional, prin hărți, panouri și machete, sînt înfățișate modemele stațiuni care vor putea găzdui în apropiatul sezon aproximativ 300 000 turiști și proiectele de dezvoltare a stațiunilor de pe litoral ce vor fi materializate în elegante și confortabile construcții. La Mamaia, 9 hoteluri, deservite de 4 restaurante noi, vor mări în vara aceasta capacitatea de găzduire a „Perlei" litoralului românesc cu încă 2 700 de locuri. Spre cealaltă extremitate a litoralului, prin eforturile unite ale arhitecților și constructorilor, în fața mării se ridică o nouă stațiune — Mangalia, care va dispune de a- proape 30 000 de locuri. De asemenea, se vor extinde stațiunile Eforie, Techirghiol, Costinești.Pe planșetele proiectanților, care conturează în linii arhitecturale inspirate litoralul de mîine, apar noi nume de stațiuni : Midia, Agigea, Tuzla, 23 August, 2 Mai, Vama Veche. Peste 10—12 ani litoralul românesc, întins pe circa 70 km, va dispune de aproximativ 200 000 locuri, asigurînd găzduirea pe sezon a peste 1 000 000 de turiști.De la Mamaia, străbătînd noul cartier al Constanței, Tonris III, îmbrăcat sărbătorește, condtUftorii de partid și de stat s-au îndreptat spre comuna Comana.

tria noastră socialistă. Pe aceste meleaguri, unde în trecut pămîntul era zgîriat cu plugul tras de vite costelive, în prezent revine un tractor la 80 de hectare, iar o combină de cereale la 60 de hectare.Oaspeții se opresc în fața panourilor care înfățișează realizările u- nora din cooperativele agricole ^fruntașe ale județului. La ffic'^-de cinste sînt așezate distincțiile primite de cooperativele din Cobadin, Anadalchioi și Techirghiol care au obținut premiul I pe țară la concursurile organizate de Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, pentru cele mai mari producții de grîu, lapte și ouă. In aceeași galerie de panouri ale unităților distinse cu ordine și medalii, cu premii și steaguri de fruntaș este prezentată cooperativa agricolă din Negru Vodă care a realizat, anul trecut, 5 222 kg porumb la ha, în medie, de pe 830 hectare neirigate, precum și cooperativa a- gricolă Limanu care a obținut cîte 5,4 kg lînă pe fiecare oaie de la 2 857 ovine.Vizitînd standurile cu animale și păsări ale expoziției, conducătorii de partid și de stat subliniază necesitatea de a dezvolta mai rapid sectorul zootehnic în cooperativele agricole, de a mări numărul de cirezi de vite și turme de oi de mare producție.In încheierea vizitei are loc un entuziast miting. Urîrid un călduros bun sosit înalților oaspeți, tovarășul Nicolae Hudițeanu, Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei din Comana, a spus între altele : „Deosebita cinste de a fi gazde ai fiilor și conducătorilor, iubiți ai poporului nostru, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne umple inimile de bucurie. Realizările dobîndite de cooperatori se datoresc sprijinului puternic și permanent pe care îl acordă partidul și statul nostru pentru dezvoltarea agriculturii. Bunăstarea noastră, despre care vorbesc cele 17 000 000 lei cît. cuprinde avuția obștească pe care am creat-o, a- rată că drumul transformării socialiste a satului, pe care ne călăuzește cu înțelepciune încercatul nostru partid, este drumul fericirii întregii țărănimi cooperatiste din patria noastră. Noi, cooperatorii din Comana, sîntem convinși că mai avem multe de făcut pentru a realiza producții și ve- - nituri tot mai mari, pentru a ridica pe culmi și mai înalte cooperativa agricolă". în încheiere, vorbitorul a exprimat hotărîrea cooperatorilor de a participa cu o sporită dăruire, neprecupețind nici un efort, la îndeplinirea sarcinilor mărețe trasate prin documentele ■' celui de-al IX-lea Congres și ale Conferinței Naționale a partidului.
(Continuare în pag. a III-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)în cuvinte înflăcărate, coopera- toarea Teodora Teșa din Negureni a spus*: „Locurile acestea, unde sîntem mîndri și bucuroși că ați venit, ne sînt dragi, ca lumina ochilor. Ele au fost sfințite cu truda strămoșilor și părinților noștri, iar moi le creștem rodnicia. Noi, țăranii cooperatori de pe aceste meleaguri sîntem toți alături de partidul și de guvernul țării, cu inima, cu gîndul și cu fapta. Vă puteți bizui cu toată încrederea pe noi, și vă poftim cu toată dragostea și căldura să mai veniți pe la noi și •altădată";în numele cooperatorilor din Co- badin, tov. Sabri Emurla, președintele acestei unități, a spus : „Este greu de exprimat întreaga emoție și bucurie care ne stăpînește cu ocazia vizitei dumneavoastră. Dar, ceea ce nu vom reuși să spunem prin cuvinte, să știți, înalți și dragi oaspeți, că se află în inimile noastre care bat pentru dumneavoastră. Vă spunem cu bucurie că avem, , în prezent, o avere obștească în valoare de peste 20 000 000 lei — putere economică înzecită într-un singur deceniu. Smulgînd pămîn- tului, altădată sterp, recolte tot mai îmbelșugate, dezvoltînd intensiv și multilateral producția agricolă, am reușit ca anul trecut să realizăm venituri de aproape 18 000 000 lei, din care mai mult de jumătate au revenit cooperatorilor pentru zilele muncă efectuate".Primit cu vii și îndelungate a- plauze, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU care a spus: „Dragi tovarăși cooperatori din Comana și din celelalte cooperative prezenți la această adunare. Aș dori să încep prin a vă mulțumi, în numele tuturor tovarășilor care au venit să viziteze aceste meleaguri, pentru primirea călduroasă pe care ne-ați fă- cut-o și în care vedem prețuirea politicii partidului și guvernului, încrederea nestrămutată a cooperatorilor de pe aceste meleaguri, ca de altfel, a tuturor cooperatorilor patriei noastre, în politica mar- xist-leninistă a Partidului Comunist Român. Dați-mi voie să vă transmit dumneavoastră, tuturor cooperatorilor din Dobrogea, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și guvernului Re- pii îcii noastre Socialiste.Dobrogea era cunoscută în trecut ca una din regiunile cu o agricultură înapoiată, cu recolte slabe. îmi amintesc de anul 1946 cînd recoltele pe care le obțineau țăranii pe aceste meleaguri erau de regulă sub 1 000 kg la ha.. E de înțeles că nici viața țăranilor nu putea fi mai bună. Au trecut douăzeci de ani de cînd partidul a trasat linia unirii țărănimii în cooperative pentru ca, înfrățiți, folosind mijloacele mecanizate, aplicînd cunoștințele științei, să poată smulge pămîntului recolte tot mai bogate. în acești 20 de ani întreaga viață a țărănimii din România s-a schimbat profund, iar unul din exemplele cele mai semnificative în această privință îl oferă agricultura și viața de pe meleagurile Dobrogei. S-a vorbit aici despre recoltele obținute azi de cooperativele dobrogene. Cooperativa din Cobadin a fost anul trecut prima pe țară la grîu. iar la porumb a obținut circa 5 000 kg la hectar. Recolte mari au obținut și Comana ■A.,- ițite cooperative din județul Constanța. Aceste rezultate vorbe.se de la sine despre justețea politicii partidului nostru, sînt o dovadă grăitoare că numai pe calea cooperativizării, pe calea agriculturii socialiste țărănimea: își poate asigura bunăstarea, belșugul și fericirea. Se adeveresc în viață cuvintele lui Lenin, spuse cu aproape 50 de ani în urmă, că nu calea agriculturii particulare, ci calea agriculturii cooperatiste poate scăpa țărănimea de sărăcie și lipsuri, o poate apropia de progres și prosperitate. că socialismul trebuie construit și la orașe și la sate și că numai pe această bază se poate ■ asigura victoria noii orînduiri.Dumneavoastră, locuitorii acestor meleaguri, ați fost printre primii care ați pășit pe calea cooperativizării, Dobrogea fiind prima regiune eboperativizată a țării, încă din 1957. Ați făcut un lucru bun tovarăși. Faptul că ați pășit cu hotărîre pe acest drum a constituit un imbold și pentru țăranii din alte regiuni și puteți fi mîndri că drumul pe care ați pășit printre primii, a fost urmat de întreaga noastră țărănime. întreaga țărănime, întregul popor știu că acesta este drumul ce duce la ridicarea agriculturii noastre la nivelul agriculturii țărilor avansate. Am obținut rezultate bune în dezvoltarea producție’ a- gricole ; am asigurat creșterea însemnată a gradului de mecanizare a' lucrărilor agricole, folosirea unor semințe de soi, am obținut ca în cooperativele noastre să lucreze specialiști cu studii superioare și medii. în fața agriculturii noastre se deschid largi perspective de progres, de modernizare. Agricultura cooperatistă are încă mari rezerve și posibilități ce trebuie bine valorificate. Sîntem convinși că și ogoarele dobrogene pot da recolte mai mari, că țărănimea cooperatistă de pe aceste meleaguri, prin munca sa harnică, cu ajutorul științei a- gricole, poate smulge pămîntului recolte și mai bogate.Am vizitat astăzi Palasul — stațiune veche, unde există oi care dau circa 9 kg de lînă. Pe regiune însă recolta medie pe cap de oaie este de numai 2,5 kg. Este, evident, o diferență foarte mare. Numai dublarea cantității de lînă obținută de la o oaie, adică ridicarea mediei la 5 kg, ar permite obținerea unei mari cantități suplimentare de lînă care ar contribui la dezvoltarea industriei noastre u- șoare, la sporirea producției de îmbrăcăminte pentru populație. A- ceasta ar determina, fără îndoială, și creșterea veniturilor cooperativelor. Stă în puterea dv., tovarăși, să realizați această sarcjnă și trebuie să depuneți eforturi în di
recția aceasta.

s* desfășoară în regiunea dv. o 

largă acțiune pentru irigarea a circa 170 000 hectare de teren agricol. încă anul viitor, peste 30 000 ha din această suprafață vor intra în producție. Irigațiile ne vor permite să obținem nu 5 000 kg porumb, ci 9—10 000 kg la ha și chiar mai mult. Trebuie să luăm toate măsurile ca planul de dare în folosință a suprafețelor irigate să fie în întregime și la timp realizat, și dacă e posibil, chiar mai devreme. Așa cum ați reușit să faceți cooperativizarea înaintea altora, depuneți eforturi ca și sarcina de irigare să fie realizată mai devreme — a- ceasta este în folosul agriculturii de pe aceste meleaguri, în folosul dv., al cooperatorilor. Desigur, a- ceasta cere eforturi dar ați dovedit că știți să învingeți greutățile.Poporul român a parcurs un drum minunat, a obținut rezultate mărețe în construcția socialistă. Avem toate condițiile ca și în agricultură, ca și în industrie, să îndeplinim și să depășim sarcinile prevăzute de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului. Ne exprimăm convingerea că cooperatorii din Comana și din celelalte, comune, din întregul județ Constanța, vor face totul pentru a-și realiza îndatoririle ce le revin, pentru a obține recolte tot mai mari, asigurînd creșterea bunăstării fiecărei familii de pe a- ceste meleaguri și contribuind astfel la bunăstarea generală a întregului popor.Este necesar să acordăm mai multă atenție bunei gospodăriri a pămîntului. De pe fiecare metru pătrat de pămînt, dacă e bine gospodărit și lucrat, se poate obține o cantitate mai mare de cereale sau alte produse agricole. De aceea trebuie pus capăt cu desăvîr- șire oricărei risipe a pămîntului, trebuie făcut totul pentru a nu se mai sustrage producției agricole nici o palmă de pămînt. Dimpotrivă, să luăm' măsuri pentru a reda agriculturii noi suprafețe de pămînt. Avem această îndatorire față de poporul nostru, față de viitorul patriei noastre. Iată de ce Comitetul Executiv și guvernul au elaborat proiectul legii, supus recent dezbaterii oamenilor muncii de la sate, pentru apărarea proprietății agricole, pentru îmbunătățirea continuă a fondului funciar, pentru găsirea mijloacelor de a reda agriculturii noi suprafețe. Considerăm că această lege corespunde pe deplin intereselor țărănimii cooperatiste, intereselor de astăzi și de mîine ale națiunii noastre socialiste.Am ascultat aici cuvinte frumoase. Am ascultat și cîteva versuri spuse de o cooperatistă. Mă gîndeam la un moment dat că poate scriitorii care sînt cu noi au compus aceste versuri, în realitate nu este așa, dar poate, după ce se vor întoarce la București scriitorii și artiștii vor scrie versuri sau vor compune muzică pentru țărani, sau vor picta. Poate vă vor trimite și dv. din producția lor literar-artis- tică pentru a va ajuta la îmbogățirea și pe această cale a vieții din ce în ce.mai fericite pe care o duceți.în continuare, tovarășul Ceausescu a spus : rezultatele pe care poporul român le obține^ în construcția socialistă sînt minunate. Alături de industrie și agricultură, 
Constanța — înfloritor centru 
economic și social al României 

socialiste

La sosirea în Constanța, în Piața Independenței, unde domină statuia lui Ovidiu, are loc un mare miting al oamenilor muncii din Constanta.- în cuvîntul său, tov. Petre Nicolae, prim-secretar al' Comitetului municipal Constanța al P.C.R., a spus între altele :Vizita dumneavoastră în Constanța v-a dat prilejul să cunoașteți nemijlocit hotărîrea cu care oamenii muncii din bătrîna cetate Tomis luptă pentru îndeplinirea -• sarcinilor ce le revin, pentru continua înflorire a orașului nostru, a patriei noastre socialiste.Municipiul Constanța a cunoscut în anii construcției socialiste o puternică și multilaterală dezvoltare. Au apărut în peisajul său industrial o serie de obiective moderne printre care Uzina de super- fosfați și acid sulfuric de la Năvodari, Fabrica de celuloză și hîrtie, întreprinderea integrată de lînă, întreprinderea de produse finite din lemn, întreprinderea de moră- rit și panificație; iar altele — ca Șantierul naval, Uzina de reparații Năvodari, întreprinderea industrială Munca" — au fost extinse, ‘modernizate și înzestrate cu noi capacități de producție. Numai în anul 1967 s-au alocat din bugetul de stat pentru dezvoltarea economică și social-culțurală a municipiului nostru 1 670 milioane lei, de 3,7 ori mai mult decît în 1960.Ne folosim de prezența dumneavoastră în mijlocul nostru, iubite tovarășe Ceaușescu și stimați conducători — a subliniat vorbitorul— spre a vă mulțumi pentru grija pe care partidul și guvernul o a- cordă în permanență ridicării economice. sociale și culturale a acestei străvechi porți maritime a țării. Vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort spre a fi prin strădania și prin faptele noastre la înălțimea sprijinului acordat.în încheiere, vorbitorul a arătat că' oamenii muncii din Constanța prețuiesc în mod deosebit grija partidului și a guvernului pentru destinul poporului și al patriei noastre, pentru cauza păcii și colaborării între popoare. Ei își exprimă întregul sprijin față de politica internă promovată de partid pentru înflorirea României socialiste, față de politica și acțiunile sale internaționale, pătrunse de spiritul răspunderii pentru unitatea țărilor so

paralel cu creșterea vertiginoasă ■ întregii economii, se dezvoltă știința, cultura, învățămîntul. Toate a- cestea constituie, înmănuncheate, sinteza societății noi pe care o înfăptuim și care presupune oameni stăpîni pe soarta lor, oameni care participă activ la întreaga viață politică a țării. Este grăitor faptul că în forul cel mai înalt de conducere al statului nostru se găsește astăzi președintele cooperativei din Comana, tovarășul Hudițeanu. Iată ce înseamnă democrația noastră socialistă ! Toate problemele care privesc dezvoltarea viitoare a țării noastre sînt soluționate prin consultarea largă a întregului popor, muncitorii, țăranii, intelectualii, indiferent de naționalitate, își spun părerea, arată ce trebuie făcut pentru ca țara noastră să pășească și mai rapid pe calea progresului și civilizației. în care țară capitalistă se poate întîmpla ca în conducerea supremă a țării să fie un țăran ? O asemenea situație nu poate exista, pentru că acolo guvernează fabricanții, moșierii, aceia care sînt interesați în asuprirea și subjugarea oamenilor muncii. Numai socialismul creează condiții ca poporul însuși, stăpîn pe soarta sa, să participe activ la elaborarea politicii de dezvoltare a patriei.Victoriile pe care le obținem duc la dezvoltarea și întărirea națiunii noastre socialiste. Dar, îndeplinin- du-ne îndatorirea supremă față de poporul român, față de națiunea noastră socialistă, ne achităm în același timp și de o importantă o- bligație intemaționâlistă. Cu cît țara noastră, fiecare țară socialistă, este mai puternică, cu atît sistemul socialist mondial, forțele păcii, forțele antiimperialiste, sînt măi puternice și pot asigura pacea și progresul întregii omeniri. îndeplinin- du-ne îndatorirea sfîntă ce ne revine față de poporul român, ne manifestăm solidaritatea internațională cu toate popoarele, cu toți oamenii care luptă împotriva războiului, împotriva imperialismului, pentru eliberare națională și socială. Consecvenți politicii elaborate de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului, vom milita neabătut și în viitor pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, cu toate popoarele lumii, pentru unitatea tuturor forțelor mișcării comuniste și antiimperialiste, fiind convinși că aceste forțe sînt în stare să-i o- prească pe imperialiști în acțiunea de subjugare a altor popoare, sînt în stare să asigure pacea.în încheiere, tovarășul Geaușescu 
a urat tuturor țăranilor din județul Constanța, noi și noi succese în dezvoltarea cooperativelor, în obținerea de recolte tot mai mari, sănătate și fericire tuturor.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost subliniată în repetate rînduri cu aplauze, urale și ovații entuziaste din partea întregii asistențe.Miile de țărani cooperatori fac o caldă manifestație de dragoste și atașament conducătorilor de partid și de stat, conducîndu-i, cu puternice aclamații, pînă la ieșirea din comună.Drumul spre Constanța trece din nou prin sate îmbelșugate. Grupuri numeroase de locuitori salută eu entuziasm pe conducătorii de partid și de stat. , 

cialiste și a mișcării comuniste, pentru înfăptuirea securității în Europa și în lume, pentru statornicirea între state a unor relații de deplină egalitate și încredere reciprocă.A luat apoi cuvîntul tov. Nicola® 
Grădinaru, directorul Uzinei de superfosfați și acid sulfuric din Năvodari.Călăuziți de politica justă a partidului, chimiștii de la Năvodari au depus an de an o activitate crea- *. toare, au realizat și depășit în mod sistematic sarcinile planului de stat, considerînd că munca lor în această tînără ramură a industriei chimice a României este o sarcină de mare răspundere în edificarea socialistă a țării — a subliniat vorbitorul.Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră personal, conducerea de partid și de stat că întregul colectiv al uzinei noastre va lupta cu elan sporit pentru dublarea producției globale, prin folosirea cu competență a noilor instalații pentru producerea a- cidului sulfuric și a îngrășămintelor fosfatice cu care va fi dotată întreprinderea noastră pînă în anul 1972.In numele intelectualilor constăn- țeni a vorbit tov. Pavel Borcea, rectorul Institutului pedagogic din Constanța.După ce a arătat că la marile realizări obținute în industrie, agricultură și în domeniul social-cultural un aport de seamă l-a adus și intelectualitatea, care activează în unitățile economice, agricole și instituțiile din această parte a țării, vorbitorul a spus : Știința, cultura în general, a devenit o uneltă de producție pusă în slujba omului, a făuririi bunurilor materiale și spi- ' rituale. în numeroasele școli noi sau renovate în acești ani din orașele și satele județului Constanța învață peste 140 000 tineri care se vor încadra și ei la rîndul lor în contigentul de mîine al muncitorilor, țăranilor și specialiștilor, iar perspectivele deschise de recentele măsuri elaborate de partid, privind extinderea învățămîntului de cultură generală la 10 ani, pun într-o nouă lumină orizontul intelectual al generațiilor care vor desăvîrși în continuare construcția socialismului în patria noastră.Ca reprezentant al unei generații mai vechi — a încheiat vorbi

torul — căruia înțeleaptă politică a partidului de, folosire a tuturor potențelor intelectuale i-a dat posibilitatea de afirmare și de slujire a intereselor poporului, permite- ți-mi, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă asigur că și în viitor, noi, continuatorii pe pămintut Dobrogei ai slăviților dascăli ai școlii naționale, vom depune toate eforturile și toată preocuparea noastră, pentru a păstra și spori patrimoniul cultural pe care ei ni l-au încredințat pentru gloria culturii românești.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
LA MITINGUL DIN CONSTANȚA

Ș; Dragi tovarăși,Dați-mi voie să vă adresez dv., locuitorilor municipiului Constanța, tuturor locuitorilor județului Constanța, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și guvernului patriei noastre socialiste. (Aplauze).De astăzi dimineața, ne-am în- tîlnit prin satele și orașele acestei părți a Dobrogei cu mii și zeci de mii de cetățeni, muncitori, țărani, intelectuali, care, peste tot, ne-au întîmpinat cu calde manifestări de simpatie, cu entuziasm. în toate acestea am recunoscut expresia sentimentelor de încredere și devotament față de partidul nostru comunist — conducătorul încercat al poporului pe calea făuririi socialismului în România, (aplauze) expresia hotărîrii oamenilor muncii de a înfăptui neabătut programul elaborat de Congresul al IX-lea de desăvîrșire a construcției socialiste, de ridicare a bunăstării întregului nostru popor. (Aplauze).Ne aflăm în al treilea an al cincinalului ; în primii doi ani programul elaborat de Congres a fost realizat și depășit, iar în primele trei luni ale acestui an planul producției industriale a înregistrat o depășire importantă. Este o dovadă că directivele Congresului al IX- lea privind dezvoltarea industriei, agriculturii, culturii, științei, învățămîntului, ridicarea bunăstării întregului popor sînt realiste, sînt pe măsura puterii .poporului nostru. în 1970 țara noastră va fi mai bogată, poporul nostru va duce o viață mai îmbelșugată, România se va număra printre națiunile socialiste puternice, înfloritoare. (A- 
plauze).La realizarea marilor sarcini trasate de Congresul al IX-lea o contribuție însemnată ați adus și dv., muncitorii, intelectualii, toți locuitorii orașului și județului Constanța. întreprinderile dv. și-ău realizat și și-au depășit sarcinile de creștere a producției industriale. în anii socialismului, Constanța a cunoscut o dezvoltare impetuoasă. Comparativ cu situația dinainte de război, cu situația de după război, din 1946, cînd am cunoscut orașul, Constanța a devenit o localitate nouă și înfloritoare, imul din centrele industriale și economice puternice ale patriei noastre socialiste. (Aplauze).înnoirea pe care a cunoscut-o orașul dv. e o mărturie pentru toți cei ce trec prin acest port, care intră pe această cale ca turiști în țara noastră, despre înnoirile pe care le-a cunoscut întreaga Românie postbelică. Ele vorbesc de justețea politicii marxist-leninăste a patriei noastre, demonstrează că ea corespunde pe deplin intereselor întregului popor (Urale, aplauze).Orașul Constanța a devenit un important centru de cercetare științifică. Aici funcționează un institut de învățămînt superior și numai elevii școlilor reprezintă a- proape o dată și jumătate numărul locuitorilor orașului Constanța dinainte de război. Iată ce avînt au luat învățămîntul, știința, cultura în orașul dv. ca în întreaga noastră patrie ! Noi pornim de la premisa principială că edificarea socialismului nu este posibilă fără ridicarea nivelului de cunoștințe al întregului popor, fără un învățămînt modern, fără situarea cercetării științifice la un nivel superior, fără dezvoltarea culturii și artei, a tuturor domeniilor de activitate de care depinde creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. (Urale, aplauze).Ceea ce am realizat pînă acum în anii construcției socialismului constituie o mîndrie pentru între

rrimâvara Dobrogei oferâ buchete de flori, gînduri și sentimente de recunoștință

Tov. Vasile Baba, docher în portul Constanța, care a luat apoi cuvîntul, a vorbit în numele navigatorilor și docherilor constănțeni.Ați vizitat astăzi, stimați conducători, portul nostru, așa cum arată el după ani și ani de rodnice prefaceri. V-au bucurat ca și pe noi pădurea de macarale, furnicarul de mașini care încarcă mărfuri românești în vase românești cu destinația „Lumea întreagă'*.Vă raportăm, iubiți conducători, că cea mai adîncă mulțumire a

gul nostru popor, reprezintă o dovadă a forței creatoare a poporului român care, eliberat de asuprire, stăpîn pe destinele sale, își făurește prin muncă încordată, sub conducerea partidului, viitorul fericit, viitorul de aur al națiunii socialiste (urale, aplauze). Știm că pentru aceasta a trebuit să învingem multe greutăți, să acceptăm multe privațiuni, concentrînd eforturile spre dezvoltarea ' bazei materiale și culturale a societății noastre socialiste. Am avut de învins greutăți, au fost și o serie de lipsuri în activitatea noastră. Merită subliniat însă că partidul nostru a dovedit că dispune de forța, de tăria necesară pentru a învinge greutățile, pentru a lichida lipsurile care s-au ivit în decursul anilor, pentru a asigura perfecționarea continuă a activității economice și sociale, avîntul tot mai puternic al societății socialiste. (Urale, 
aplauze). Desigur, mai avem încă un drum lung de parcurs pentru a ajunge la nivelul de dezvoltare al țărilor avansate și mai cu seamă pentru a realiza acele condiții materiale și spirituale care să ne permită înfăptuirea idealurilor societății comuniste. Pentru asta trebuie să muncim, din toate puterile, cu abnegație și pricepere. Ceea ce am realizat pînă acum este o dovadă că dispunem de ce este necesar să realizăm aceste sarcini cu succes. 
(Urale). >■în activitatea sa, partidul nostru pornește de la necesitatea ca cele mai importante hotărîri și măsuri ale politicii interne și externe să fie dezbătute cu oamenii muncii din întreaga țară. Tocmai în a- ceastă direcție, în ultimii ani, a cunoscut o largă dezvoltare democrația noastră socialistă. Nu există o hotărîre mai importantă a- doptată după Congresul al IX-lea care să nu fi fost supusă dezbaterii. maselor largi, în legătură cu care' partidul șî statul să nti se fi consfătuit cu cetățenii, cu specialiștii, cu oamenii de știință, cu muncitorii, ou țăranii, cu vîrstnici și cu tineri, cu bărbați și femei, cu toți cei interesați de felul cum conducem destinele poporului român. Trebuie să spunem tovarăși că această linie pe care a imprimat-o conducerea partidului nostru în activitatea de construcție socialistă s-a dovedit justă, că consultarea largă a maselor populare ne-a ajutat să găsim cele mai bune soluții pentru șirul de probleme pe care le-am rezolvat în ultimii ani, să căpătăm încrederea că ceea ce facem este în interesul întregului nostru popor.în activitatea viitoare a organelor de partid și de stat trebuie să străbată ca un fir roșu orientarea dată de conducerea partidului și statului de a se consulta cu cetățenii în 'toate problemele privind dezvoltarea patriei, a o- rașelor, a județelor. împreună cu ei să găsească răspuns la problemele pe care le ridică viața, soluțiile cele mai bune pentru , înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul partidului și de Conferința Națională. Procedînd astfel, vom asigura progresul și mai rapid al patriei noastre, ridicarea mai accentuată a nivelului de viață al întregului popor. (Aplauze).In consultarea largă a poporului, în legăturile nemijlocite ale conducerii partidului cu masele, în unitatea de nezdruncinat dintre popor și partid și Comitetul Central. în unitatea dintre popor și stat constă tăria și forța de neînvins a patriei noastre socialiste. (Urale, aplauze).Preocupîndu-ne necontenit de rezolvarea problemelor construcției socialiste în țara noastră 

noastră stă în înseși faptele noastre.Vă rugăm, tovarăși conducători, să contați pe cuvîntul nostru de muncitori, că vom ști să prețuim la adevărata lor valoare toate eforturile îndreptate spre îmbunătățirea condițiilor noastre de muncă și viață și le vom răspunde prin fapte.Primit cu puternice aplauze și îndelungi ovații a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

faptul că dezvoltînd cu toate statele a- contribuție activă la în Europa și în în-

nu uităm nici un moment că România trebuie să-și aducă contribuția activă la întreaga viață internațională, la dezvoltarea colaborării și cooperării cu țările frățești, socialiste — pornind de la faptul că de unitatea și colaborarea țărilor socialiste depinde succesul luptei pentru asigurarea păcii în lume. (Aplauze). Sînt probleme unde părerile se deosebesc. Dar partidul nostru și guvernul nostru consideră că mâi presus de aceste deosebiri de păreri se află interesul asigurării păcii, interesul promovării progresului social în lume și aceasta impune găsirea căilor pentru întărirea solidarității tuturor țărilor socialiste, a tuturor partidelor comuniste și muncitorești. (Aplauze).Noi ne pronunțăm și milităm activ pentru dezvoltarea cooperării și colaborării cu toate statele lumii, indiferent de orânduirea socială, pornind de la ideea că interesele tuturor popoarelor cer să se acționeze împreună pentru împiedicarea unui nou război mondial, pentru bararea agresiunii imperialiste. Noi pornim de la colaborarea ducem o cauza păcii treaga lume.Desigur, tovarăși, în lume există încă forțe reacționare. Imperialismul încă mai amenință pacea, în diferite locuri ale globului el pustiește orașe și sate. Asta nu înseamnă însă că imperialismul e mai puternic decît forțele antiim- perialisțe. Dimpotrivă, astăzi forțele; antiimperialiste sînt mai puternice decît forțele agresive ale imperialismului. Victoria depinde de capacitatea forțelor antiimperialiste de a acționa unite pentru a putea impune pacea, pentru a respinge agresiunea imperialiștilor. Sîntem convinși că forțele antiimperialiste, popoarele care' doresc pacea'vor ști să găsească calea pentru a-și uni eforturile, pentru a asigura pacea, în această luptă, comuniștii au un rol important. Dar numai comuniștii nu pot să rezolve singuri problemele majore ale dezvoltării sociale, ale luptei antiimperialiste. Ei își vor îndeplini datoria numai în măsura în care vor ști să găsească calea pentru unirea tuturor forțelor antiimperialiste, pentru unirea tuturor popoarelor dornice de pace. Comuniștii își vor dovedi .capacitatea, își vor face datoria, în măsura în care se vor situa în fruntea forțelor antiimperialiste, fiind cei mai activi luptători pentru asigurarea păcii în lume. Partidul nostru e hotărît să aducă și în viitor o contribuție activă la lupta pentru unirea tuturor forțelor antiimperia- liste. (Aplauze).România a avut de două ori de suferit de pe urma războiului provocat de imperialiștii germani și de aceea ea este vital interesată în a- sigurarea securității europene. Noi considerăm că sînt create condiții favorabile. pentru ca în Europa să se ajungă la soluții acceptabile pentru asigurarea securității tuturor popoarelor, pe baza respectului independenței și suveranității naționale a fiecărui stat, a fiecărei națiuni. Sîntem hotărîți să milităm neobosiți pentru a contribui la înfăptuirea securității europene, deoarece aceasta răspunde intereselor vitale ale poporului nostru, intereselor tuturor popoarelor europene, cauzei păcii în întreaga lume. (A- 
plauze).Sînt desigur în Europa forțe militariste și revanșarde, forțe reacționare care ar dori să imprime un alt curs dezvoltării politice pe continentul nostru. Trebuie însă să pornim de la constatarea că for

țele care se pronunță pentru securitate în Europa, pentru respectul independenței și suveranității statelor sînt mult mai puternice, puțind să împiedice activitatea forțelor militariste și reacționare din ori ce parte a continentului. Este necesar să găsim calea și să milităm pentru unirea tuturor forțelor care se pronunță pentru securitate în Europa. Nu este suficient să vorbim împotriva militariștilor, este necesar să unim pe toți cei care doresc relații noi în Europa, care doresc asigurarea independenței tuturor statelor, care doresc pacea pe continent. România militează neabătut pentru a-și aduce contribuția la această cauză cu convingerea că această luptă va fi încununată de succes. (Aplauze).Poporul nostru a acordat și a- cordă sprijin material, politic, diplomatic eroicului popor vietnamez care luptă pentru a-și apăra independența și suveranitatea împotriva agresiunii imperialismului american. Noi am salutat și sprijinit declarația făcută recent de guvernul Republicii. Democrate Vietnam cu privire la luarea contactelor cu reprezentanții Statelor Unite ale Americii în scopul de a se ajunge la încetarea definitivă a bombardamentelor și a oricăror acte de război împotriva Republicii Democrate .Vietnam, și de a se netezi astfel calea spre tratative. Rezolvarea definitivă a războiului din această parte a lumii cere ca Statele Unite să părăsească Vietnamul și să lase poporul vietnamez să-și hotărască singur soarta, fără nici un amestec din afară. Considerăm că este de datoria Statelor Unite ale Americii să oprească definitiv și necondiționat bombardamentele împotriva R. D. Vietnam, toate actele de război, să-și retragă trupele din Vietnamul de sud. Numai astfel se poate dovedi că între cuvintele și faptele conducătorilor americani există concordanță. Numai pe această cale Statele Unite vor putea să scape de răspunderea pe care și-au asumat-o dezlănțuind și continuînd a- gresiunea în Vietnam. Sîntem convinși că poporul vietnamez va obține victoria, că el va putea să-și făurească în libertate soarta pe care și-o dorește. Ii urăm succes deplin în această luptă eroică, victorie deplină. (Aplauze).Așa cum am arătat, paralei cu preocuparea pentru problemele multiple ale dezvoltării patriei noastre, partidul și guvernul nostru se preocupă și militează activ pentru rezolvarea problemelor internaționale în spiritul colaborării între popoare, al asigurării păcii. Considerăm că în acest fel ne îndeplinim atît datoria națională față de poporul român, datoria de a-i asigura progresul economic și spiritual, de a-i crea condiții de pace și de colaborare prietenească cu celelalte popoare, cît și o îndatorire internațională de seamă —* întărirea solidarității cu țările socialiste, cu comuniștii din toată lumea, cu forțele antiimperialiste, cu toți cei care se pronunță pentru pace, pentru progres social. în felul acesta ne manifestăm ca un detașament activ în marele front al forțelor progresului și păcii din întreaga lume. (Aplauze).Și în întîlnirile pe care le-am avut astăzi cu oamenii muncii, cu cetățenii județului Constanța, aî municipiului Constanța, am putut constata cu satisfacție sprijinul unanim de care se bucură în popor politica internă și externă a partidului nostru. Aceasta ne dă încredere, ne convinge că trebuie să mergem neabătut pe linia trasată de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională. îmbinînd în mod armonios. sarcinile politicii interne cu cele internaționale, noi asigurăm mersul tot mai hotărît înainte al patriei noastre, dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, ridicarea bunăstării întregului nostru popor, înflorirea continuă a națiunii noastre socialiste. (Aplauze).Vă rog să-mi permiteți, în încheiere, să vă urez dv., muncitorilor, intelectualilor, tuturor cetățenilor, succese depline în activitatea dv. închinată înfăptuirii sarcinilor elaborate de partid și guvern. Vă doresc multă sănătate și fericire, tuturor. (Aplauze prelungite, urale).Cuvîntarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU a fost subliniată în repetate rînduri cu urale și ovații puternice. Mitingul oamenilor muncii din Constanta s-a transformat într-o puternică și entuziastă manifestare de dragoste și devotament pentru Partidul Comunist Român, pentru patria noastră iubită, Republica Socialistă România, pe care întregul nostru popor o dorește puternică, liberă și îmbelșugată.

★Aclamațiile locuitorilor orașului însoțesc pe conducătorii de partid și de stat pînă la clădirea teatrului din localitate. In cinstea oaspeților, actori ai Teatrului din Constanța și numeroși artiști amatori au prezentat un frumos spectacol. Sînt reînviate pe scenă pagini din frămîntata istorie a Dobrogei, figuri de seamă ale luptei îndelungate și eroice pentru neatârnare, unitate națională și eliberare socială. Programul se încheie cu o luminoasă imagine a vieții noi statornicite pe aceste pitorești ținu buri.Conducătorii de partid și de stat au oferit interpreților un coș cu flori.Seara a avut loc o întîlnire a conducătorilor de partid și de stat 
cu activul Comitetului județean de partid Constanța.

(Relatarea întîlnirii cu activul de 
partid va ji publicată în numărul 
de mîine al ziarului nostru)....Deși tîrziu, era aproape de miezul nopții, populația Constanței continua să salute entuziast pe conducătorii de partid și de stat, la sfîrșitul acestei zile de rodnică vizită pe meleagurile lor. Sînt emoționante manifestări ale sentimentelor de dragoste și atașament față de Partidul Comunist și conducătorii săi, față de patria noastră socialistă.

Nicolae DRAGOȘ, Stelian CON- 
STANTINESCU, Constantin BOR- 

• DEIANU, Mircea S. 1ONESCU,
Nicola® SIMION.
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pregătirea practică a studen- 
plan mondial se recurge de 
la „externat" și „internat". E-

CARENȚE IN FORMAREA
NOILOR GENERAȚII

DE MEDICI
Progresele realizate tn cîmpul știin- 

. felor medicale și biologice, precum și 
cerințele actuale și de perspectivă pe 
care societatea socialistă le atribuie ce
lor ce se ocupă cu ocrotirea sănătății 
populației, au adus la ordinea zilei- ne
cesitatea stringentă a unei analize te
meinice a profilului și conținutului în- 
vățămîntului medical superior. Aceasta 
este o condiție a continuării pe o treaptă 
superioară a realizărilor sale importante, 
unanim recunoscute din ultimele două 
decenii.

Deseori nu sîntem mulțumiți de pre
gătirea unora dintre tinerii noștri colegi, 
și pe bună dreptate. Dar reproșul pe 
care-l formulăm li se adresează nu 
numai lor ci și nouă, dascălilor, care 
alcătuim planurile și programele de în- 
văfămînt. Mulți dintre noi sîntem con
vinși că tot ce se învață în facultățile de 
medicină este important, întrucît viața 
se compune nu numai din lucruri mari, ci 
ți din lucruri mici, E adevărat. Mă întreb 
însă : un asemenea postulat poate de
veni principiul fundamental al alcătuirii 
programului de pregătire școlară într-un 
domeniu atît de vast cum este medi
cina ? Categoric nu I

Dacă determinarea obiectului fiecărei 
discipline e o problemă dificilă, fi
xarea numărului și repartizarea acestora 
pe ani de studii mi se pare și mai de
licată în stadiul actual al învățămînfului 
medical din țara noastră. Datorită frag
mentării unor specialități importante ca 
medicina internă, chirurgia, igiena s-a 
ajuns la un număr de peste 50 de disci
pline de învățămînt. In treacăt fie spus, 
în Anglia se învață numai 20 de disci
pline, în Cehoslovacia 14, în R.F. a Ger
maniei 16, în R. P. Polonă 18, iar Orga
nizația Mondială a Sănătății apreciază că 
toată medicina modernă poate fi cuprin
să în 14 pînă la maximum 20 specia
lități. Dar nu numai despre fragmentarea 
exagerată a disciplinelor este vorba. In 
momentul de față unele din planurile și 
programele de învățămînt au devenit un 
fel de amalgam, datorită succesivelor 
modificări, mai bine zis adăugiri din 
ultimii ani făcute cu scopul cît se poate 
de bine intenționat al modernizării. Re
zultatul nu a fost însă, după părerea 
mea, întotdeauna cel așteptat. Studenții 
învață acum și despre noțiuni „anacro
nice" și despre „noutăți" de-a valma și 
în cele din urmă se ivesc situații cînd 
unii cțintre ei intră în ultimul an de stu
dii fără să știe să facă □ injecție sau o 
intervenție simplă, banală în practica 
medicală curentă. Regretabil, dar s-a 
semnalat și faptul că anumifi absolvenți 
au ajuns în circumscripțiile în care au'fost 
repartizați fără cunoașterea unor lucruri 
elementare și s-au văzut obligați s-o ia 
cu învățătura aproape de la început, deși 
o dată cu obținerea diplomei se cre
deau, mai mult sau mai puțini savanți.

După aproape 50 de ani petrecuți în 
învățămînful superior medical ca stu
dent, asistent și profesor, personal aș 
vedea cadrul pregătirii medicului mo
dern în coordonate mult mai largi ca 

» cele din prezent, care să asigure o 
bază de cultură de specialitate nece
sară autoperfecționării,. adaptării la ma
rea diversitate de situații cărora tre
buie să le facă față un medic. Ca ur
mare, mi se pare că studiul medicinii 
ar trebui să cuprindă în general — cu o 
pondere specifică de la o facultate la 
alta — în primii trei ani de curs ana
tomia, istologia, chimia medicală, bio
logia umană, fiziologia, parazitologia, 
bacteriologia, fizio-patologia generală, 
farmacologia, biochimia, anatomia pa
tologică, semiologia medicală, semiolo
gia chirurgicală. Următorii ani de fa
cultate i-aș consacra îndeosebi studiu
lui clinicilor fundamentale : medicală, 
chirurgie, clinicilor de specialitate, pre
cum și unor discipline ca igiena, medi
cina legală, istoria medicinii.

Mă gîndesc că, în primii trei ani de 
facultate, în afară de studiile fundamen
tale amintite mai înainte, ar trebui pre
date și noțiuni de matematică, de logi
că (formală și metodologică) precum și 
un curs de introducere în medicină. Prin 
acest ultim curs s-ar fixa principiile și

prof. univ. dr. docent 
Petre VANCEA 

membru corespondent al Academiei

concepfiile fundamentale ale științei 
medicale, un adevărat „organon ra
țional" ai științei noastre, prin care stu
dentul în medicină să poată lua con
tact cu vastul cîmp al științelor medi
cale și cu metodele de cercetare a- 
plicafe în acest domeniu. Să nu pară 
curios studiul matematicii ■ și al logicii 
la facultățile de medicină, fiindcă for
mulările teoretice în orice știință trebuie 
să țină seamă de legile gîndirii. Și me
dicul operează cu concepte, judecăți,, 
raționamente și metode de cercetare

și e foarte bine, în acest caz, să lucreze 
cu un aparat intelectual cît mai exact 
posibil.

Pentru 
filor, pe 
mulți ani 
ficiența acestor forme de studiu a fost 
demonstrată și în țara noastră cu ani 
în urmă. Dar, din păcate, prin genera
lizarea externatului, am impresia că a- 
ceasfă modalitate de pregătire s-a ba
nalizat, a ajuns o pierdere de timp fiind
că i s-a diluat sensul, acela ca practican
tul să răspundă de un număr de paturi, 
respectiv, de bolnavi sub îndrumarea u- 
nui specialist. In prezent dacă am face o 
statistică, unui „extern* i-ar reveni în 
răspundere doar o fracțiune dintr-un pat 
și, ca atare, cu greu am putea stabili 
răspunderile lui. Cred că mult mai ra
țional ar fi ca numărul acestora să se 
stabilească în funcție de posibilitățile 
existente în clinici sau mari spitale și 
locurile să se ocupe prin concur!. A- 
cesta ar contribui la o mai justă se
lecționare a valorilor, la stimularea 
celor care au mai multă chemare în me
dicină. Practica celorlalți studenți ar 
trebui, poate, organizată la policlinicile 
urbane și rurale, acolo unde vor munci 
de fapt în viitor și puși în situația nu 
humai de a privi, ci și de ■ exersa în- 
tr-un fel profesia.

După terminarea anilor de studii și 
trecerea examenului de stat urmează, 
firesc, specializarea în diferite discipline 
a absolvenților celor mai dotați, spe
cializare care s-ar putea realiza mai 
eficace dacă medicii ar primi o pre
gătire mai largă decît cea din prezent, 
așa cum am propus și în rîndurile de 
față. Cea mai bună cale spre acest scop

mi se pare secundariaful de 3 ani într-o 
clinică universitară unde există de regulă 
atît condiții de muncă diverse cit și un 
sprijin eficient din partea unor teoreti
cieni sau practicieni consacrați.

lnvățămîntul nostru medical a asigu
rat în ultimii 20 de ani crearea unei 
rețele sanitare largi; țara noastră situ- 
îndu-se astăzi înaintea unor țări cu vechi 
tradiții, ca număr de medici la mia de 
locuitori. Pentru perioada care urmea
ză, aș vedea necesitatea orientării în- 
vățămînfului medical și spre crearea 
promoțiilor de cadre necesare dezvol
tării muncii de cercetare științifică și 'de 
pregătire a viitorilor specialiști, păstrîn- 
du-se evident și preocuparea de formare 
în continuare a cadrelor de practicieni. 
Propun ca încă de pe băncile facultății 
să se facă o triere inițială, în așa fel 
îneîf studenții cei mai dotați să poată fi 
promovați în munca de cercetare me
dicală. Un cercetător sau un cadru di
dactic se formează mai greu decît un 
practician pentru că, în medicină ca și 
în alte domenii ale științelor naturii, 
cercetătorul trebuie dublat de practi
cian. După mine ar fi util ca atît cadrele 
didactice cît și cadrele de cercetare în 
medicină să fie recrutate imediat ce ter
mină facultatea. Pentru aceasta, încă din 
ultimii 2—3 ani de studenție, mi se pare 
logic și normal ca șeful de catedră și de 
disciplină să aibă latitudinea să-și aleagă 
viitorii colaboratori, nu pe baza unui 
concurs de multe ori formal, ci dintre 
elementele care în cadrul cercurilor ști
ințifice studențești sau ca cercetători 
benevoli dovedesc că au largi perspec
tive de dezvoltare în viitor.

Și, în sfîrșit, o ultimă chestiune. Este 
necesar ca programul cursurilor să fie 
mai rațional întocmit, să se lase studen
ților-cît mai mult timp liber pentru stu
diu și lucrări personale. Cu condiția ca 
întregul timp liber acordat studentului 
să fie înfr-adevăr utilizat pentru studiu, 
pentru stimularea inițiativei tînărului în 
ceea ce privește activitatea teoretică și 
practică, pentru dezvoltarea maturității 
de gîndire și a spiritului său de sinteză 
intelectuală. Aici se ridică și o pro
blemă extrem de importantă, cred eu, 
anume aceea a cointeresării în propria 
formare științifico-profesională. Sînt ab
solut de acord că este necesar să se 
creeze studenților noștri toate condițiile 
necesare care să le permită să se dedice 
exclusiv studiului. Sistemul actual de 
burse nu mi se pare totuși întru totul ra
țional, căci distribuie condițiile excep
ționale oferite de regimul nostru stu
denților în mod mai puțin diferențiat 
și,- implicit, mai puțin stimulativ decît 
ar fi de dorit, nu ține seama întoc
mai de diferențele de efort și stră
danie personale făcute pentru a le me
rita. Criteriul principal al aprecierii stu
denților cred că trebuie să fie trece
rea regulată și cu bune rezultate a 
examenelor, la care să se țină seama 
de doi factori esențiali — cunoștin
țele științifice și aptitudinile dovedite.

Cârti noi

EDITURA

•„Mataria vie- de I. Cotă- escu.
• „PsihoHzIologla atenției* de R. Floru.
• „Arta cercetării științifice* de W. 1. Beverfdgp.
• „Civilizația greacă* (vol. II) de A. Bonnard.
•„Istoriile Florentine* de Machiavelli.
• „Aviația submarină* Rebikoff
• „La Izvoarele religiei 

liberei cugetări* de Franțev.— Colecția „Savanți de tindeni volumele :
• „Dimitrie Leonida'Basgan.
• „Gheorghe Marinescu' corespondență.
• „Camille Flammarion* Hilaire Cuny.— In colecția „Orizonturi mai apărut :

• „Momente și figuri 
istoria astronomiei româ
nești" de I. M. Ștefan și V. lonescu Vlăsceanu.

o „Cromozomii* — de Petre Raicu.

de D.

șl al»
I. P.

pretu-s-a îmbogățit

In editura

• „Șocul* — de M. Chiofan 
și I. Cristea.

• „Reumatismul cronic 
viratelor înaintate”Gh. Călin.

• „Alimentația și apărarea 
antiinfecțloasă” de I. Gon-

• 17,30 — Pentru copii : — Țara mea 
— Filmul de desene ani
mate „Aventurile Iui Joe". 

18,00 — Stadion — emisiune de ac
tualitate sportivă.

18,20 — Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 — Curs de limba rusă (lecția
a 11-a).

. 19,00 —. Antologie școlară: — Cro
nicarii munteni : „Anoni
mul' brîncovenesc".

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic —

Publicitate.
20,00 — Studioul muzical — Cultura 

muzicală de-a lungul tim
pului — Clasicismul vie- 
nez (I).

20.30 — Ecran literar.
21,15 — Film artistic : „Surtsul 

Giocondei".
22.50 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

Premieră »ha- 
Icespeareană la 
Teatrul 
Sturdza 
tandra : 
beth" în 
nea regizorală 
a lui Liviu Ciu
lei, autor și al 
cadrului sceno
grafic. în rolu
rile principale 
Octavian 
tescu și Clody 
Bertoia, 
interpre
tează 
na din clișeul 
alăturat.

Lucio 
Bu- 

„Mac- 
viziu-

Co-

care

see-

• Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la Ateneu) : Concert simfonic. 
Dirijor : Mihai Brediceanu — 20.
• Opera română : Aida — 19.

? Teatrul de stat de operetă : 
ontesa Maritza — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 19,30, (sala Stu
dio) : O femeie cu bani — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra? (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Livada cfi vișini — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Comedie pe întuneric — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră — 
19,30, (sala Studio) : Absența unui 
violoncel — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Hora domnițelor — 19,30.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
o Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Balade ; Cîntăreața 
cheală ; Nenorocirile din dragoste 
ale lui Arlechino șl ale celorlalți 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : ț’apuciada — 17, 
(sala din str. Academiei) : Tigrl- 
șorul Petre — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30, (sala Victoria) : Varietăți 
’66 — 19,30.
• Ansamblul artistic al’ Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Așa se 
joacă pe la noi — 20.
• Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova — 20.

PIESA ROMANEASCA
la baza

O trăsătură definitorie, 
o caracteristică esențială 
a politicii noastre teatrale 
o constituie încrederea în 
viabilitatea repertoriului 
național, în valorile vechi 
și verificate sau noi dar 
peremptorii ale dramatur
giei originale.

Nu o dată însă se mai 
manifestă, voalat sau fă
țiș, 'rezerva unor oameni 
de teatru față de piesa 
românească, „teama" lor 
că aceasta n-ar putea re
zista singură, fără „pro
teze* din import, în re
pertoriul uneia sau mai 
multor stagiuni. O de
monstrație concludentă 
că o asemenea „teamă* 
este nefondată, sau în 
orice caz exagerată, o- 
feră Teatrul „Al. Davila" 
care, pentru a doua sta
giune consecutiv, dove
dește spectatorilor din 
Pitești și din Capitală (cu 
prilejul recentului tumeu 
întreprins la București), 
că poate culege roade

artistice șl adeziunea unanimă a publicului (deci și succese de casă) cultivînd cu statornică pasiune, lipsită de orice considerent conjunctural, producții ale literaturii dramatice de la noi.Alegîndu-și pentru actualul sezon teatral ... mai piese românești, instituția piteșteană săvîr- șește un lăudabil act de cultură, a cărui „imitare" s-ar solda cu foarte frumoase și utile urmări pentru viața noastră teatrală. Reluarea comediei cu grave implicații sociale, „Micul infern", scrisă de unul dintre cei mai prețuiți dramaturgi din qeneratia cu tîmplele nin- 
so, Mircea Ștefănescu, precum și a unei alte comedii, mai degrabă triste, purtînd patina anilor '30, rămasă în restrînsa moștenire literară a tînă- rului și nefericitului scriitor Bogdan Amaru, au

11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN /9 ; 12 ; 15 ;• Eddie Chapman, agent secret : PATRIA
18 ; 21, LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
• Topkapl ; REPUBLICA (completare Flori pentru litoral) 
— 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, BUCUREȘTI (comple
tare Frumosul este util) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Eu, eu, eu... și ceilalți : CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
18.30 ; 21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Cele trei nopți ale unei iubiri : CENTRAL — 9 ; 11,15
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.x
• Praștia de aur : , FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 
18 30 * 21.
*’Regina cintecelor : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
• Noul locatar : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 43,30 ; 16 ; 18.30 { 
20,45.
• Trei grăsuni : LUMINA (completare Pepite) — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Tom și Jerry : DOINA (completare Fuga Dușkăi) — 9 ;
10.30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA (completare 
Dușca) — 9,30 ; 11,30 ; 14 ; 16.
• Post-sezon : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Eroii de la Telemark : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
ARTA — 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ; 17,15 ; 20.
• Leul african : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (com
pletare Miracole) — 10 ; 16 ; 18 ; 20,15, MOȘILOR (comple
tare Năică pleacă Ia București) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Hocus-pocus : EXCELSIOR (completare Cînd frumosul

este util) — 9,15 ;
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Am întîlnit țigani fericiți : DACIA (completare Plinea 
noastră) - 8,30—16.30 în continuare ; 18,45 ; 21, MUNCA — 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Doctorul Aumădoare : BUZEȘTI (completare Orizont 
științific nr. 1/1968) — 15,30 ;18 ; 20,30.

0 Escroc fără voie : VIITORUL (completare Flora austra
liană) — 15,30 ; 18 ; 20,30. ' .
• Pentru cîțiva dolari în plus : GRIVITA — 9 ; 12 ; 15 : 18 ; 
20,45, GLORIA - 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 18 ; 20,45.
• Sfîntul la pîndă : BUCEGI (completare Orizont ștlîn-
țlflc nr. 12/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16'; 18,15 ; 20,30, VOLGA 

11,45 ; • 14 ; 16,15 ; 18.30 ;

9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;

(completare încercări) — 9,30 
20,45.
• Răpirea fecioarelor : TOMIS

20.30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ga am
bele completarea Cînd frumosul este util), AURORA (com
pletare Flori pentru litoral) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ;
20.30.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : UNIREA (completare Bucu
ria dragostei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Blestemul rubinului negru : FLACĂRA — 14,30 ;
18.30 ; 20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un bărbat șl o femeie : VITAN (completare Mitică șl 
formula lui de viață) — 15,30 ; 18 ; 20,30. POPULAR —
15.30 ; 18 ; 20,30.

? Noaptea nunții în ploaie : MIORIȚA (completare Orizont 
tlințific nr. 1/1968) — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FLOREAS

CA — 18 ; 20,30.
• Cu toată viteza, înainte 
pentru litoral) — 9 ; 11,15 ; !"
• Două bilete Ia matineu
toril maghiari în Grecia) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• împușcături pe portativ : CRINGAȘI (completare Ana
tolia ospitalieră) — 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FERENTARI 
(completare Răzbunarea) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Capcana : DRUMUL SĂRII (completare Gustav șl cioara 
nerecunoscătoare) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Căutațl idolul : COSMOS (completare Pași spre Brân- 
cuși) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună : COTROCENI — 15,30 ; 
19, PACEA — 10 ; 16 ; 19.

16,30 ;

MELODIA (completare Flori 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

i : LIRA (completare Cu dansa-

Itinerarele parcurse pe diferite meri
diane ale globului îi oferă călătorului 
cadrul propice reflecției etice, estetice, 
filozofice, cît și revelația acelor noi 
dimensiuni pe care timpul le aduce 
monumentelor istoriei. Pornind de la 
această idee sugerată în primele sale 
pagini, cartea pe care Mircea Malița 
și-o subintitulează „însemnări de călă
torie" trădează o subtilă pasiune pentru 
idei. Intr-un tempo de relatare alert, 
îndreptîndu-și atenția spre episoadele 
dramatice ale istoriei locurilor, autorul 
realizează reportaje care, prin desprin
derea semnificațiilor umane, șe apropie 
de eseu. Deși despre oamenii și mo
numentele prezente în capitolele cărții 
sale s-a mai scris, Mircea Malița le re
constituie fizionomia, dinfr-un unghi per
sonal, evitînd pericolul unei eterogene 
crestomații. Spectatorului pasiv, călă
torului venit din enciclopedii, i se sub
stituie analistul fin, temperamentul ne
liniștit, veșnic chinuit de întrebări și în 
căutarea răspunsurilor adecvate. Se fac 
corelații între motive de inspirație, se , 
diferențiază lucid valorile. Cele mai iz
butite capitole ale cărții stau sub sem
nul predilecției autorului pentru frumos. 
Ori de cîfe ori i se ivește ocazia, Mircea 
Malița trece de la contemplarea unor 
tablouri celebre, statui, ansambluri ar
hitectonice, la reflecții vii, dinamice, 
dinfz-o amplă perspectivă estetică. In- 
tîlnirea cu Erasmus, cinematografic con
cepută, se desfășoară sub privirile noas
tre, în casa ilustrului umanist de la 
Anderlecht. Observațiile sînt pertinen
te, detaliile reliefate în cazul cînd pre
supun simboluri. Cu economie de mij
loace se evocă o parte din biografia 
spirituală a unor proeminente persona
lități ale istoriei și culturii din țările cu
treierate. Urmărind o diversificare a mo
dalităților de expresie, AZircea Malița 
își imaginează un preopinent cu care

șarpelui
■\

note de lector

Francisc PACURARIU

„Nepoții

„Repere
Mircea MALIȚA

cu pene

colocviază competent și spiritual des
pre opere și epoci. Opțiunea pentru 
înțelegerea în totalitate a monumente
lor de seamă ale culturii materiale și 
spirituale se degajă din multe pagini 
ale acestei cărți. Dinfr-un ansamblu im
presionant de obiecte, în sala armelor 
din Kremlin, de pildă, Mircea Malița 
reține numai acele obiecte capabile 
prin ele însele să sugereze o atmosferă 
de mare anvergură.

autorul urmează cadența calmă 
echilibrată a versului alexan

drin, cînd în locul asociațiilor și diso
ciațiilor de idei preferă citatele, inte
resul cititorului nu-i cel de început. Ca
pacitatea de a recepta, de cele mai 
multe or.i trează, impresiile reluate, am
plificate pînă la sinteze finale, vizează 
esența faptelor, sensul devenirii lor. 
Puține sînt cazurile cînd excesul de 
date istorice lasă să se întrevadă că 
forța de sugestie a imaginilor e alta 
decît aceea dorită de autor.

Cititorului i se oferă prin aceste „Re
pere" o lectură nu numai superior in
structivă, dar și foarte atractivă, unde în 
cele mai bune capitole observația den-

Cînd 
și proa

să, ascuțită reclamă o metaforă de ace
eași calitate.

Ajuns pe drumurile Americii, călăto
rul român are prilejul să rememoreze 
secvențe ale istoriei și culturii popoare
lor acestui continent. Dezvăluirea sen
sului unor tradiții spirituale comune, au
tenticitatea practicilor străvechi de rit 
în viața popoarelor Americii preocupă 
deopotrivă pe M. Malifa și pe Francisc 
Păcurariu în lucrările lor.

In „NEPOȚII ȘARPELUI CU PENE’ 
(Editura p'olitică) Francisc Păcurariu își 
propune să investigheze destinul istoric 
al popoarelor indigene, emanciparea 
lor în noile condiții istorice. Șarpele 
cu pene, potrivit unor mituri autoh
tone, reprezintă pe Prometeul indigen, 
simbolul descătușării. Păcurariu încear
că uneori sistematic, parcurgînd un bo- 
qat material bibliografic, să redea ta
bloul obîrșiei populațiilor amerindiene. 
Sinuosul drum străbătut de indigeni în 
diferitele etape ale istoriei lor ni se în
fățișează de multe ori cu elemente spe
cifice. Autorul realizează un compen
diu — în care inteligența și simțul cri
tic se presupun reciproc. Se argumen
tează. nivelurile de dezvoltare a tribu
rilor indigene pînă la expedițiile euro
penilor în ținuturile lor.

Goana după .aur, umilințele la care 
sînt supuse cele mai multe dintre po
poarele vechii Americi de către euro
peni, barbaria și jaful — acestea toate 
duc la accentuarea diferențierilor so
ciale, la suprimarea dreptului de a- fi 
al unor oameni. Francisc Păcurariu in- 

. sistă asupra cauzelor acestui dramatic 
și tulburător proces. Tabloul societăților 
umane, pe teritoriul celor două Ame
rici, o dată reconstituit, ajută la înțele
gerea aportului fiecăruia din vechile 
popoare indigene la cultura și la ge
neza popoarelor lumii noi. Fr. Păcurariu

încearcă să integreze în perspectiva is
torică problematica băștinașilor, acea
sta cu atît mai mult, cu cît în zilele 
noastre popoarele de aici își afirmă 
tot mai mult personalitatea, condițio
nată de democratizarea reală și speci
fică a vieții sociale din fiecare țară. 
Lupta indigenilor din America se afirmă 
ca expresie a luptei generale a întregii 
lor națiuni. Evidențiind acest fapt, 
torul lucrării „I . j ’
în ciuda unor capitole eclectice, 
șeșfe să convingă, impunîndu-și 
punct de vedere ideologic clar.

Francisc Păcurariu sesizează o ame
liorare, diferențiată, firește, și în con
diția indigenilor de pe teritoriul S.U.A. 
Aceasta' însă, așa cum bine se știe, con
tinuă să fie afectată de consecințele u- 
nor concepții juridice anacronice. In vir
tutea unei prejudecăți rasiale, jurisdic
ția din S.U.A. și nu numai de acolo 
continuă să eticheteze pe indieni ca 
aparținînd unei ,’,nații străine". Discri
minările și disensiunile, măsurile ad
ministrative brutale nu 
unor popoare de a se 
contextul unei istorii 
jertfe grele.

„Șarpele cu pene",
Quetzalcoate, la popoarele maya-pui- 
cha — Kukulkah, la Aymara — Kon-Tiki, 
își anunță, din nou venirea. Și așa cum 
argumentează Francisc Păcurariu prin 
studiul său, schimbarea esențială pe 
care epoca noastră a produs-o în viața 
și credințele indigenilor din America 
reclamă consolidarea unei convingeri a- 
cerbe că rezolvarea problemei lor, e- 
scamofqtă atîta vreme, presupune nu
mai lupta organizată a acelor partide 
politice în stare să exprime' interesele 
celor mulți și oprimați.

au-
Nepofii șarpelui cu pene", 

reu- 
un

pot stăvili voinfa 
afirma legitim în 
căreia i-au dat

la azteci numit

George CHIRILA

al dramaturgiei noastre, create după 23 August 1944, și de a fi redațpviață scenică unei pil / ce ar fi putut pgrea ',dora depășită, demodată, bună doar pentru rafturile bibliotecilor sau sertarele colecționarilor. „Arborele genealogic' de Lucia Demetrius — despre această piesă este vorba — în interpretarea sobră a regizorului Petre Sava Bălea- nu, s-a desfășurat ca un spectacol nou, textul a a- părut proaspăt, neînvechit. Pentru cei foarte tineri. care-l ascultă prima dată, sau pentru cei care-l decenii, ajungînd niște neologic' este o întîlnire prezențe vegetative, uitate și penibile stafii ale u- nei lumi crepusculare. Ioana Citta Baciu, Dem Niculescu, Sorin Gheorghiu și Valeriu Buciu au creionat divers, cînd pitoresc, cînd incisiv, aceste ființe coborîte parcă dintr-un carusel al vechiturilor.Surprinzătoare P s-a părut varianta piteșteană a piesei „Goana după fluturi", surprinzătoare prin utilizarea neinspirată a unor actori valoroși ca Dem Niculescu și Ion Focșa, prin supralicitarea textului, și așa încărcat cu violențe de limbaj, pe linia suprăsaturării lui cu mahalagisme și note de vulgaritate. Personal, îmi permit să consider a- cest spectacol ca o neîm- plinire artistică, un accident în activitatea teatrului. Nu asemenea „realizări* dau măsura talentului actorilor, a bunului gust și siguranței profesionale a regizorului C. Dinischiotu, a maturității artistice a colectivului.Indreptîndu-și atenția spre drama istorică, teatrul a întreprins o izbutită' selecție, programînd în aceeași stagiune piesa lui Dan Tărchilă „Io, Mircea Voievod", lucrare vibrantă, consacrată unui veac îndepărtat din evul mediu românesc, veacul lui Mircea cel Bătrîn, și evocarea unei pagini mai apropiate nouă, pagină de vitejie ostășească din timpul primului război mondial, avînd în centrul ei figura devenită legendară a Ecaterinei Teodo- roiu, evocare datorată poetului N. Tăutu.Rezultatele artistice sînt, în ambele piese, mai mult decît meritorii. Regizorul C. Dinischiotu 'și actorii Dem Niculescu (Mircea), Ileana . Focșa (Vișa), Ileana Zărnescu (Ecaterina Teodoroiu), Ion Focșa (Sofronie și Plutonierul), Sorin Gheorghiu (loan) și-au vădit calitățile pe care le au, construind cu pricepere și experiență roluri dificile, în spectacole ce se' impun prin seriozitatea concepției regizorale, prin acuratețea stilului și precizia intențiilor artistice. Substanța patriotică a pieselor a fost transpusă în modalități simple, eroii păstrîndu-și măreția si slăbiciunile proprii oamenilor obișnuiți, înflăcărați de o mare dragoste de țară.Demnă de subliniat și de elogiat mi se pare ideea teatrului de a fi scrutat trecutul apropiat

dat posibilitate colectivului să valorifice în partituri suculente echipa de comedieni alcătuită din talente " Ileana Bitang, Mioara Iatan și alții.Spectacolul cu prima dintre aceste lucrări, realizat regizoral de Sorin Grigorescu, se remarcă prin echilibrul între finețe și grotesc, între haz și amărăciune, prin examinarea și conturarea cu luciditate, fără falsă duioșie, a unor tipuri ce-și prelungesc existența inu- tilă pe parcursul . cîtorva reascuită/”“ÂYborele'**g'e-

ca Telly Barbu, Zărnescu, Dimitrie

ce- lasă plăcute ecouri, prin frumusețea scriiturii, prin factura clasică a construcției dramatice, prin soliditatea conflictului și siguranța portretizării. Un astfel de text se urmărește cu plăcere și interes, cu acea plăcere și a- cel intere^ pe care le ai cînd accepți întîlnirec^ cu o operă inteligentăyȘ. >'n- ceră.„Arborele genealogic* este o piesă de probleme, dar și o piesă de atmosferă, o piesă de actori. Acest lucru l-a înțeles perfect regizorul, al cărui merit principal mi se pare acela de a fi migălit (în sensul bun al cuvîntului) împreună cu actorii pentru modelarea și nuanțarea portretelor, pentru crearea unei atmosfere de lîncezeală și cheltuire sterilă, incendiată cînd și cînd de izbucnirea unei pasiuni nobile sau a unui sentiment de ură.Psihologic, compoziția Ilenei Focșa în rolul Su- zanei Voinești se apropie de zonele superioare ale artei; creația sa a fost umbrită numai de faptul că actrița nu și-a învins o anume cochetărie, obsti- nîndu-se să rămînă prea tînără pentru personajul pe care l-a interpretat. Telly Barbu, cu o impresionantă tinerețe artistică, s-a menținut, în rolul mă- tușii Duckv, Pe linia dintre umor și duioșie, ambele exprimate cu candoare și naivitate de copil bătrîn, incapabil să înțeleagă mobilurile răutății omenești, ale urîciunii și lipsei de caracter. Datorită contribuției de talent a întregii distribuții, care mai cuprinde pe Constantin Adamovici, Ioana Cit- ta-Baciu, Vistrian Roman, Adriana Popovici, D. Bi- tang, Cythna Zosmer, Ana Mera, piesa „Arborele genealogic" și-a demonstrat din nou valențele și tinerețea ; poezia textului, stilul metaforic, limpezimea replicii, toate a- cestea au un efect reconfortant asupra spectatorilor.încercarea de a trece îp revistă, într-un spațiu restrîns, activitatea desfășurată de un teatru de-a lungul unei stagiuni poate să nu sufere pricina caracterului mar, a analizei abia schițate, a concluziilor ce riscă să fie uneori pripite. De aceea rîndurile de mai sus nu ambiționează să se înfățișeze decît ca simple notații marginale, impresii și gînduri produse de unele spectacole din ultima vreme ale Teatrului „Al. Davila".

nu din su-

Mihai FLCREA



SCÂNTEIA — vineri 12 aprilie 1968 PAGINA 5

Vizita președintelui

Ion Gheorghe Nan, în SuediaSTOCKHOLM 11. — De la trimișii speciali Ținu Dumitru și Chișu Vasile : în ultima zi a vizitei oficiale în Suedia, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul a- facerilor externe, Corneliu Mănescu, au fost oaspeții orașului Uppsala, situat pe malurile rîului Fyris, la circa 70 kilometri nord de Stockholm. împreună cu oaspeții călătoresc ministrul educației și cultelor, Olof Palme, și alte personalități suedeze.Din depărtare apare deasupra cenușiului autostrăzii conturul a- cestei străvechi așezări, cunoscută încă din vremuri de legendă. Fostă capitală și principala așezare religioasă a Suediei, Uppsala este azi un important centru cultural, economic și administrativ, cu 80 000 de locuitori, fiind al cincilea oraș ca mărime al țării.Domul — catedrală ridicată în a doua jumătate a secolului al XIII- lea — mărturie a unei străvechi culturi pe aceste meleaguri, se impune călătorului care intră în Uppsala. Turnurile sale maiestuoase, cu înălțimea lor impresionantă de circa 120 metri, se văd din orice parte a orașului. în imediata apropiere a catedralei, în stînga șoselei pe care trece coloana de mașini, se află universitatea, care și-a deschis porțile în anul 1447, fiind pri—— ma în Suedia și una dintre cele mai vechi din lume. Aici se află, încă din secolul al XVII-lea, renumitul amfiteatru anatomic Gusta- vianum, cum se numea clădirea centrală a universității, care a a- tras studenți din întreaga lume. 'Un mare număr s-au grupat mai ales în jurul marelui savant botanist, Cari von Linne, creator al nemuritoarei „Sistema naturae". Aceste strălucite tradiții sînt continuate și azi. în Uppsala îir (ă 20 000 studenți, iar orașul studențesc are o întindere considerabilă. Aici se pregătesc cele mai valoroase cadre ale intelectualității' suedeze.Primul popas al oaspeților români l-a constituit biblioteca universității, cunoscută sub numele de „Carolina Rediviva", și care împreună cu catedrala și universitatea alcătuiesc un nucleu al vechilor ctitorii din Uppsala. Biblioteca dispune de cea mai mare colecție de cărți, din Suedia — peste un milion de volume și aproximativ 30 000 de manuscrise, între care importante monumente de literatură veche.La intrarea în clădirea bibliotecii, oaspeții români au f6st salutați de G. Hormvall, directorul, acestei instituții.Șeful guvernului român, însoțit de ministrul de externe, a vizitat apoi sălile renumitei biblioteci, o-

SPORT
Orașele sferturilor 

de finală ale 
„Cupei României"

Au fost stabilite orașele în 
care, la 17 aprilie, se vor dis
puta sferturile de finalâ ale 
„Cupei României’, la fotbal: 
București: Steaua — Progre
sul ; Sibiu: Dinamo Bacău — 
Vagonul Arad; Tr. Severin'. 
Dinamo București — C.F.R. 
Timișoara ; Brașov : Rapid — 
Politehnica Iași.

Ni se anunță că a fost per
fectată o întîlnire amicală în
tre echipele de tineret, de fot
bal, ale ROMÂNIEI și POLO
NIEI. Partida se va desfășura 
Ia data de 1 mai a.c., în ora
șul Olsytyn.

Florin Gheorghiu 
printre fruntașii 
turneului 
de la Monte Carloîn runda a 7-a a turneului international de sah de la Monte Carlo, marele maestru român Florin Gheorghiu l-a întîlnit ne maghiarul Forintos pe care l-a învins la mutarea 28. Botvinnik a cîștigat la Por- tlsch, Pîdevski la Uhlmann si Byrne la Jean-Claude Letzelter. Larsen l-a învins pe Zinser. Partida Hort—Benko s-a încheiat remiză. Smîslov a întrerupt cu Damianovici.în clasament conduc Botvinnik (U.R.S.S.) si Larsen (Danemarca) cu cite 5 puncte, urmați de Florin Gheorghiu (România), Byrne (S.U.A.) 4,5 puncte, Smîslov (U.R.S.S.) 4 puncte (1), Hort (Cehoslovacia) 4 puncte, Portisch (Ungaria). Uhlmann (R. D. Germană) 3,5 puncte, etc. 

prindu-se la rafturile cu volume și manuscrise de valoare, în fața marii hărți a Nordului, tipărită de Olaus Magnus, în 1539 la Veneția. O deosebită atenție se acordă uneia dintre cele mai valoroase lucrări, renumita biblie gotică de argint, „Codex argenteus", tradusă de episcopul W. Ulfila în jurul anului 500 e.n. și scrisă cu litere de argint pe pergament purpuriu.Biblioteca Universității din Uppsala adăpostește, de asemenea, mărturii ale vechii culturi a poporului român. Aici se află un exemplar din liturghierul de la Iași (1679), primit la 30 ianuarie 1685 de învățatul suedez Sparwen- feldt, probabil în dar de la Nicolae Milescu. De asemenea, biblioteca dispune de traducerile în diferite limbi ale unor opere ale istoricului român Nicolae Iorga. în prezent, ea efectuează un schimb activ de publicații cu 32 de institute de cercetări și universități din București, Cluj, Iași și alte centre din România.Din balconul central al clădirii bibliotecii, oaspeții admiră panorama orașului. în dreapta se vede castelul, distrus în parte în incendiul din 1702, reconstruit parțial, recent. însemnătatea sa istorică constă în faptul că aici a avut loc încoronarea regelui Gustav II Adolf, nepotul regelui Gustav Vasa — întemeietorul statului național suedez. Marea sală a castelului este folosită și astăzi pentru festivități. La turnul de nord se adună în fiecare an, la 30 aprilie, studenții pentru a sărbători venirea primăverii.La plecare, premierul român a mulțumit pentru ospitalitate, explicațiile primite și pentru darul oferit de gazde bibliotecii de stat din București — un exemplar în facsimil al Codexului Argenteus.La prînz, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a depus o coroană de flori la mor- mîntul lui Dag Hammarskjoeld, fost secretar general al O.N.U.
★După o scurtă plimbare prin oraș, Olof Palme, ministrul educației și cultelor,« oferit în saloanele Flustret un dejun în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, șl a ministrului afacerilor externe, Corneliu Mănescu.în cursul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer și persoanele care îl însoțesc, s-au întreținut cordial cu gazdele.

Actualitatea la ciclism
® „TURUL 

MAROCULUI11Turul ciclist al Marocului a continuat ieri cu etapa a 11-a, Ouezzan — Tetuan (123 km) cîștigată de iugoslavul Kalan cu timpul de 3h 38’ 17”. Grosul plutonului, în care se aflau toți concurenții români, a sosit la interval de 5 minute. în clasamentul general individual conduce suedezul Kurt Soe- derlund, urmat de Gabriel Moicea- nu (România) la 2’ 01”, El Farouki (Maroc) la 2’ 20”, El Gourch (Maroc) la 2’ 24”, Otrembski (Polonia) la 3’ 37” etc.
în cîteva. rînduri U Jur-SM: SORTIMENTE NOI DE PRODUSE

o în sferturile de finală ale turneului internațional de tenis de la Catania, jucătorii români au obținut victorii: Ilie Năstase l-a eliminat cu 6—0, 6—0 pe Di Maso, iar Ion Tiriac a cîștigat cu 7—5, 11—9 în fața lui Castiglione. în semifinale, Năstase se va întîlni cu australianul Martin Mulligan, în timp ce Tiriac va juca cu grecul Nicola Kalogheropoulos.• La Weymouth (Anglia) a luat sfîrșit Olimpiada de șah a nevăzătorilor. Pe primul loc — U.R.S.S. (35 p). pe locul doi — Iugoslavia (33 p).Echipa României a avut o comportare bună, ocupînd în final locul trei cu 31,5 puncte. în continuare s-au clasat: R. D. Germană, Cehoslovacia, Austria, Ungaria. R. F. a Germaniei etc.• Pentru semifinalele „Cupei campionilor Americii de Sud" la fotbal s-au calificat : Racing Buenos Aires (calificată din oficiu), Penarol (Uruguay), Estudiantes (Argentina) și Palmeiras (Brazilia).« Continuîndu-și turneul în R. F. a Germaniei, selecționata de polo pe apă a Iugoslaviei a jucat cu formația „Duisburg 98". La capătul unei dispute echilibrate, cele două echipe au terminat la egalitate : 5—5 (1—1, 3-1. 0—1, 1—2).

întoarcerea de la Moscova 
a delegației Consiliului Central 

al U.G.S.R., condusă 
de tovarășul Gheorghe Apostol

Joi la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, delegația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, ' condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele .Consiliului Central al U.G.S.R., care a participat la sesiunea extraordinară a Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale, consacrată intensificării solidarității oamenilor muncii din întreaga lume cu poporul .vietnamez în lupta împotriva agresiunii imperialismului american.La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți tovarășii Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului Cen

MINISTRUL ROMĂN_ 
AL COMERȚULUI EXTERIOR 

S-A ÎNTORS ÎN CAPITALĂJoi seara s-a. înapoiat în Capitală ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, care a participat în India la lucrările celei de-a II-a Sesiuni a Conferinței O.N.U. pentru comerț șl dezvoltare.Ministrul român a avut, de asemenea, convorbiri cu omologul său indian privind dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice între România și India, în continuare, tovarășul Gheorghe Cioară a făcut o vizită în Pakistan și Kuweit, la invitația miniștrilor pentru comerțul exterior din țările respective.La sosire, printre persoanele oficiale prezente pe aeroportul Băneasa, se aflau ambasadorul Indiei la București, Amrik Singh Mehta, și ambasadorul Republicii Islamice Pakistan, Jamsheed K. A. Marker.
ADUNARE PUBLICĂ 
CU PRILEJUL ZILEI 
INTERNAȚIONALE 

A FOȘTILOR DEȚINUȚI 
ȘI DEPORTAȚI POLITICI 

ANTIFASCIȘTIA 23-a aniversare a Zilei internaționale a foștilor deținuți și de- 
I portați politici antifasciști a fost

• „CUPA F. R. C.“A început tradiționala competiție ciclistă „Cupa F.R.C." la care participă anul acesta rutieri fruntași din Bulgaria, Polonia și România. La startul primei etape, disputată pe traseul București — Urziceni și retur, s-au aliniat 75 de concu- renți. Victoria a revenit la sprint sportivului polonez Marian Kegel, cronometrat pe distanța de 100 km cu timpul de 2h 27’ 30”. în același timp au sosit în ordine Hanusik (Polonia), Bobekov (Bulgaria), Nesterov (Bulgaria), T. Vasile (România), Sălăjan (România) etc. Astăzi, pe șoseaua București — Oltenița, se desfășoară etapa a II-a.
■ ■ ■ ■ a ■ ■

în preocupările majore ale colectivului „FLAMURA ROȘIE" din Sibiu stă înscrisă la loc de frunte continuarea acțiunii^ de organizare științifică a producției și a muncii. Colectivul de aici a acumulat o experiență interesantă în acest domeniu. O experiență cu atît mai interesantă, cu cît este vorba de o întreprindere a industriei ușoare, care fabrică aproximativ 4 200 de sortimente variate.Economistul NICOLAE PĂRĂIAN, director adjunct al întreprinderii, ne-a înfățișat cîteva din rezultatele acestei acțiuni.— Canalizîndu-se eforturile întregului colectiv în direcția sporirii continue a eficienței economice, s-au obținut anul trecut 4 756 000 lei beneficii peste plan.Activitatea din lunile ianuarie-martie din acest an confirmă în continuare drumul bun pe care s-a înscris întreprinderea si- biană.„FLARO" de dezvoltă, asimilează noi produse. în 

tral al U.G.S.R., Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.SiR.. secretari și membri ai Consiliului Central al U.G.S.R., activiști ai sindicatelor.Au fost de față I. S. Ilin, însărcinat cu afaceri ad-interim al Ambasadei Uniunii Sovietice la București. și membri ai ambasadei.La plecarea din Moscova, delegația Consiliului Central al U.G.S.R. a fost condusă de A. N. Șelepin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului Central al Sindicatelor din Uniunea Sovietică, și alți reprezentanți ai sindicatelor sovietice.Au fost prezenți Teodor Marinescu, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, și membri ai ambasadei.
(Agerpres)

marcată în Capitală de o adunare publică ce a avut loc joi după-a- miază în sala Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.Manifestarea a fost deschisă de Nicolae Guină, președintele Comitetului foștilor deținuți antifasciști din Republica Socialistă România.Despre semnificația acestei zile a vorbit Nicolae Cioroiu, vicepreședinte al Comitetului.Participanții la adunare au a- doptat apoi o moțiune în care cer, printre altele, eliberarea luptătorilor greci de către regimul militar din Atena și aduc un salut frățesc luptătorilor antifasciști din întreaga lume. v"în încheiere a rulat filmul artistic „Adevărata față a fascismului".
VIZITELE PRIMARULUI 

ORAȘULUI VIENAPrimarul orașului Viena, Bruno Marek, împreună cu soția, care se află în țara noastră la invitația Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București a sosit joi la Ploiești. Oaspeții au fost întîmpinați de ing. Gh. Dumitrescu, prim-vicepreședinte al Comitetului" Executiv al Consiliu^ lui popular județean Prahova, în cursul zilei, au fost vizitate Rafinăria de la Brazi și Combinatul petrochimic — Ploiești, precum și Institutul pentru viticultură și vinificație de la Valea Călugărească.în timpul vizitelor, oaspeții au fost însoțiți de Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, și Ion Cosma, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București.
★Joi seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la Paris, delegația C.C. al U.T.C. condusă de Ion Popescu, secretar al C.C. al U.T.C., care a participat la Congresul Mișcării Tineretului Comunist Francez.La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost de față Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.
★în baza unei înțelegeri cu întreprinderea de transporturi aeriene române „TAROM". Compania de navigație aeriană iugoslavă „JAT" va deschide linia aeriană Belgrad — București, deservită de avioane de tip Caravelle. Avioanele iugoslave vor Sosi la București lunea și joia ora 22,25 și vor avea plecarea marțea și vinerea la ora 7,20.(Agerpres)

prezent ponderea cea mai mare în gama produselor care le fabrică o dețin accesoriile și piesele de schimb pentru industria textilă, reprezentate prin circa 3 000 de sortimente. Deosebit de important este atelierul de spete care asigură în întregime cerințele interne. Se produc spete metalice pentru țesături din lînă, bumbac, in, cînepă, pentru fire sintetice și pentru panglici; toată gama de cocleți; ace pentru carde, cuie pentru destrămat, ace pentru urzitor; colțari, cîrlige, călăreți și regulatoare pentru ițe; tindechi pentru războaie mecanice de bumbac, lînă, pluș și fire sintetice; diverse arcuri, furculițe și grătare textile.Gama accesoriilor textile din material plastic realizate aici este tot mai bogată, incluzînd pîlnii din polietilenă pentru mașini -de bobinat fire din bumbac, lînă și sintetice, conuri, mosoare, canete, țevi, suporți de bobine, lagăre și cuzineți, picăre,

separatoare de fire din rășine fenolice și polia- mide pentru mașini de tors fire etc.„FLARO“-Sibiu și-a profilat producția și în alte direcții unde solicitările sînt tot mai mari. Producția curentă de pixuri, de exemplu, numără acum 12 tipuri de pixuri și creioane mecanice, printre care, pixurile bicolor, „Școlar", „Reporter" și „Tehnician"; se realizează, de asemenea, 10 tipuri de stilouri cu mecanisme cu piston, ori cu pipetă, cu penițe cu vîrf de iridiu sau cu penițe de aur de 14 k. și coperți din policlorură de vinii pentru caiete, a- gende.Articolele pentru pescuit formează o trusă tot mai bogată. Cîrligele ancore „Argeșul" și „Dunărea", cîrligele „Bistrița", „Lotrioara", „Mureșul", „Oltul" și „Someșul" carabinierele, inelele, for- facurile, vîrtej urile cu fereastră sau triunghiulare, cu inel și carabinieră, di

vremea
Ieri in (ară : Vremea a fost în general frumoasă și s-a încălzit ușor. Cerul a fost variabil. Cu totul izolat în Transilvania a nins. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura aerului la orele 14 oscila între 2 grade la Miercurea Ciuc și 15 grade la Vi- ziru. în București: Vremea a fost frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 14 grade.
Timpul probabil pentru zilele 

de 13, 14 șl 15 aprilie. în țară: Vremea se va încălzi ușor și treptat. Cerul va fi variabil, înnourări mai accentuate se vor produce în nord-estul țării la începutul intervalului, unde vor cădea precipitații slabe locale. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperaturile minime în jumătatea de nord vor fi cuprinse între zero și 4 grade și între 4 și 8 grade în sud, iar maximele între 8 și 14 grade în nord și între 15-20 grade în sud. La începutul intervalului condițiile rămîn favorabile formării brumei. în Bucu
rești : Vremea se încălzește treptat. Cerul va fi variabil. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

Știri 
turistice

Față de 1 200 000 de turiști 
străini sosiți în România în 
anul 1967, anul acesta, ca ur
mare a dezvoltării aranjamen
telor O.N.T. cu firmele parte
nere de turism din trei conti
nente, numărul acestora va 
depăși cifra de 1 500 000. O 
pondere deosebită o vor avea 
turiștii din țările nordice, din
tre care peste 40 000 își vor 
petrece vacanța numai pe li
toral.

Interesant este faptul câ a 
crescut foarte mult numărul 
celor care vin In România în 
extrasezon, adică în perioa
dele mai — iunie și septem
brie — octombrie : 80 de gru
pe suplimentare care vor în
suma aproape 8 000 de turiști 
(cu 3 000 mai mult decît în 
1967) în diverse aranjamente 
de tratament balnear și geria
trie, călătorii de studii, acțiuni 
speciale și sportive pentru ti
neret, cules de vii etc. Pen
tru prima dată, în acest an 
vor sosi în România grupe de 
turiști pensionari și școlari 
din Norvegia, iar ca urmare 
a deșființârii vizelor turistice 
din Finlanda, va spori consi
derabil traficul turistic cu ex
cedată țară. în sezonul de 
vară vor fi organizate, de a- 
semenea, zboruri speciale 
pentru transportul turiștilor 
norvegieni în România.

în urma perfectării aranja
mentelor O.N.T. cu firmele 
partenere de turism din Fran
ța, Olanda, Belgia și Elveția, 
numărul turiștilor din aceste 
țări care vor sosi în anul 1968 
în România, va fi cu 80 la 
sută mai mare în raport cu 
anul trecut. O creștere sub
stanțială (de 100 la sută) va 
înregistra numărul turiștilor 
francezi și olandezi, care vor 
sosi în masă pe litoral încă 
de la 20 mai. Club M6di- 
terranâen, cea mai mare or
ganizație de turism din Fran
ța, și-a propus să organizeze 
în acest an pe litoral un așa- 
numit sat turistic cu specific 
de club. Respectiv, în cele 
două hoteluri închiriate în a- 
cest scop se va desfășura un 
program variat: acțiuni de a- 
grement, seri distractive, com
petiții sportive pe plaje, tere
nuri special amenajate șl pe 
lacul Sutghiol, călărie etc.

versele momeli din material plastic, cutiile pentru articole pescărești se produc aici în cantități industriale pentru a satisface cerințele pescarilor amatori.Artiști în meserie — căci toată producția este bazată aici pe matrițe — muncitorii de la „FLARO" s-au specializat și în producerea de flori din material plastic : boboci șl flori de trandafir, anemone, maci, margarete, garoafe simple sau bătute, lalele, brebenei, lăcrămioare, gladiole înmiresmate și altele cu parfumul lor natural și care nu se veștejesc niciodată. Sînt flori din material plastic, desprinse parcă din decorul lor natural spre a împodobi interioarele.într-adevăr, se poate spune că în prezent catalogul de produse al „FLARO" conține o diversitate de articole pe care beneficiarii le apreciază.
Aurelia GOLIANU

viața internațională_____

Plenara C. C. al P. C. U. 5.MOSCOVA 11 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASS, la 10 și 11 aprilie la Moscova a a- vut loc plenara Comitetului Central al P.C.U.S., în cadrul căreia Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a prezentat raportul „Despre problemele actuale ale situației internaționale și des
INTERVIUL ACORDAT DE A. DUBCEK 

ZIARULUI „RUDE PRAVO“PRAGA 11. — Corespondentul A- gerpres, E. Ionescu, transmite: In- tr-un interviu acordat ziarului „Rude Pravo", A. Dubcek, refetindu-se la programul de acțiune al partidului, a spus că acesta trebuie bine studiat, clarificat și că muncitorii 3ă obțină în condițiile lor o realizare consecventă a programului. „A munci, acum pentru îndeplinirea programului de acțiune, a spus primul secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, înseamnă a munci pentru cetățean, pentru societate, deoarece fără o muncă devotată, chiar și în cadrul celei mai largi democrații, nu am atinge telul ca poporul să trăiască mal bine, mai liber si mai fericit.Răspunzînd la o întrebare în legătură cu o serie de oameni care se tem că procesul de renaștere, de democratizare se va opri și vor să îndepărteze activiști, ba chiar și pe unii lucrători economiști din întreprinderi fără o apreciere temeinică a muncii lor, el a spus că trebuie să fie luati sub ocrotire activiștii :de partid, de sindicat, ai tineretului, lucrătorii; de rînd care ani în- deluhgati au muncit cinstit și bine, au îndeplinit hotărîrile partidului și pe care astăzi unii indivizi, fără o apreciere temeinică a meritelor și lipsurilor, îi ponegresc în mod demagogic. Nu este just, a spus Dubcek, să se stimuleze patimile fără o verificare temeinică a faptelor. A- ceasta ar putea să ducă la anarhie, la prejudicierea adevăratului proces de democratizare. în continua
Mitingul de la Sagua la Grande

CUVÎNTAREA LUI FIDEL CASTROHAVANA 11. — Corespondentul Agerpres Victor Stamate transmite : în orașul Sagua la Grande din provincia Las Villas a avut loc un mare miting consacrat memoriei martirilor căzuți la 9 aprilie 1958 în lupta împotriva regimului lui Batista.Luînd cuvîntul, Fidel Castro, prim- ministru al guvernului revoluționar, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, a adus un omagiu celor căzuți acum 10 ani. El s-a referit pe larg la lupta dusă de poporul cubanez pentru independență și libertate, înce- pînd din 1868 și pînă la triumful, în 1959, al revoluției cubane, prima revoluție socialistă din America Latină.în continuare, vorbitorul a subliniat că poporul înțelege tot mai bine că, într-o tară ca Cuba, care a moștenit o înapoiere economică, cu un nivel de productivitate de 10—15 ori mai redus decît în țările dezvoltate, a- bundența trebuie creată numai prin- tr-un efort în muncă. La ' bunăstare și progres se poate ajunge numai pe calea socialismului, a spus el, ară- tînd că în prezent poporul este an
răsfoind presa străină

Noua viață a dr. Blaiberg
Max SCHELER, 

reporter al revistei „DER STERN"

Cu trei luni In urmi, cînd și-a 
părăsit căminul, în ochii lui aceasta 
constituia un «rămas bun» pentru 
totdeauna. Acum, cu o inimă străină 
în piept, el s-a întors acasă. Dintre 
toți ziariștii străini, singur am avut 
șansa de a fi prezent atunci cînd, 
la brațul soției sale, Eileen, Philip 
Blaiberg a pășit din nou în locuința 
sa.

Omul care trăiește pentru a doua 
oară s-a așezat la masă, prima masă 
după întoarcerea sa acasă. I se ser
vesc : carne de berbec, mazăre ver
de, piersici. Pe masă se află sticle și cutii cu medicamente, însoțitorii 
săi permanenți. Omul care stă la 
masă va duce un trai pentru care 
nu există nici un model, nici un ter
men de comparație. Traiul său va fi 
urmărit de ochii lumii întregi, iar 
acest lucru nu este chiar atît de 
simplu. Aerul pe care Philip Blai
berg l-a respirat timp de 74 de zile 
în spitalul Groote Schuur era com
plet steril. Nici cel mai mărunt corp 
străin n-a putut pătrunde pînă la acest prețios pacient. In sfîrșit, a 
venit simbăta mult așteptată, ziua ieșirii din spital. Dr. Blaiberg a fost 
pur și simplu plonjat în ;viata nor
mală. Medicii și surorile și-au scos 
măștile de protecție de pe față, ușile 
s-au deschis și el stătea în prag, 
aclamat, filmat și fotografiat. El fă
cea semne cu mina, rîdea și strîn- 
gea mîini care nu erau sterile. 11 
întîmpinau oameni cu respirația lor, 
gălăgia și căldura de afară. Polițiș
tii trebuiau să-i croiască drum pînă 
la automobil. După 20 de minute a 
ajuns la locuința sa din Wynberg, o 
suburbie a Capetown-ului. Vecinii 
s-au adunat la ferestre ca să-l salu
te. Toată lumea era bucuroasă. Apoi, 
trei polițiști s-au postat în fața ca
sei. O măsură de precauție. Nu pen
tru că cineva ar fi vrut să-i facă 
vreun rău doctorului Blaiberg. Nu, 
era o măsură împotriva a prea mulți 
prieteni, împotriva emoțiilor si sur
prizelor. Numai patru oameni se 
aflau în locuință.Primul Vizitator este dr. Kohn^de 
20 de ani medicul consultant al fa

pre lupta P.C.U.S. pentru coeziunea mișcării comuniste mondiale".După discuții, plenara a adoptat în unanimitate o hotărîre în legătură cu problema discutată.Konstantin Katușev a fost ales secretar al C.C. al P.C.U.S.Cuvîntul de închidere la plenară a fost rostit de Leonid Brejnev.

re. el a arătat că procesul de democratizare nu se va opri, de asta să nu se teamă nimeni, căci Comitetul Central l^a început și-l va continua. Acest lucru este consfințit și în programul de acțiune al partidului. Trebuie însă continuat cu înțelepciune, cu chibzuință, fără isterie, conform principiilor eticii de partid.înțeleg democrația, a arătat în continuare primul secretar, ca o ordine anumită, care nu numai că nu exclude disciplina, dar o conține în sine. Hotărîrile care se referă la interesele societății să fie luate prin participarea activă a tuturor acelora la care se referă. De îndată ce sînt adoptate hotărîri pe care le-am elaborat pe cale democratică, ele trebuie să devină obligatorii și minoritatea să se supună majorității. Dacă acest lucru nu ar fi așa, întregul sistem al democrației ar fl inutil, deoarece ar duce doar la proclamații neobligatorii, ar fi doar o spoială, o fațadă, și nu o metodă de rezolvare a lucrurilor. Nu sînt însă deloc de acord, a subliniat Dubcek, cu opinia că avem prea multă democrație și că de aceea a slăbit disciplina. Din contra, cred tocmai că manifestările de indisciplină care, desigur, există, arată că multi înțeleg democrația în mod u- nilateral și deci incomplet. A înțelege democrația ca o situație în care fiecare vorbește despre toate și face ce vrea, aceasta este o anarhie, care nu are nimic comun cu adevărata democrație, a conchis primul secretar A. Dubcek.

gajat în bătălia pentru lichidarea slabei dezvoltări moștenite.Fidel Castro s-a ocupat apoi de unele probleme ale actualei etape de dezvoltare a țării. El a spus că pînă în 1970 va fi mecanizată în linii mari munca grea și îndelungată de recoltare a trestiei de zahăr. Se vor construi 5 000 kilometri șosele asfaltate în zonele de plantații,, producția de ciment va crește la 3 milioane tone pe an. Pînă în 1975 vor fi irigate a- proximativ 3 milioane hectare agricole, suprafața plantată cu trestie de zahăr va crește cu 300 000 hectare. Se vor obține sute de mii de vaci de rasă de mare productivitate, vor crește suprafețele irigate pentru culturile de orez, cafea, legume, banane, citrice.în încheiere, Fidel Castro s-a referit la sarcinile care stau în fața țării, subliniind că poporul este gata să depună noi eforturi în împlinirea celor mai grele sarcini ale revoluției. Anul 1968 trebuie să fie un an de victorii în construcția socialismului.

miliei Blaiberg. li ia tensiunea ri 
ascultă cea mai renumită inimă din 
lume. Constatarea sa; totul e în 
regulă. Pacientul a trecut cu bine 
emoția primei zile. Prima noapte pe
trecută în propriul său pat a trecut 
calmă. Blaiberg a dormit tot tim
pul, fără să se trezească.

In trecut, acest lucru nu se în- 
tîmpla. Avea deseori senzația că se 
sufocă, încerca să respire adîric, se 
tîra spre fereastra deschisă. In pri
ma noapte petrecută acasă, Blaiberg 
a dormit fără întrerupere 7 ore. In 
ultimele nopți, înainte de a pleca, 
în decembrie, la spital, el stătea în 
pat gîfîind, cuprins de frica morții, incapabil să-și ridice brațele. El știa 
atunci că sfirșitul se apropie...

Astăzi, Philip Blaiberg spune: 
«Oamenii mă întreabă, deseori, cum 
te simți cu o inimă străină în piept. 
Cum să mă simt ? Nu mă simt alt
fel decît în trecut. Inima este o 
pompă. Profesorul Barnard a înlo
cuit-o, după cum se înlocuiește o 
piesă uzată la un motor de automo
bil. Așa văd eu lucrurile».

In fața forfotei care se face în ju
rul lui, Blaiberg adoptă o atitudine 
diferită de aceea a soției sale. Ei îi place să se simtă în miezul eveni
mentelor. Soțul ei este însă un alt 
om, se consideră pur și simplu ca 
unul care a avut șansă să fie sal
vat de la moarte. „Nu înțeleg — 
spune el — de ce unii oameni spun 
că aș fi fost curajos. Am fost grav 
bolnav. Profesorul Barnard mi-a 
propus să-mi transplanteze o inimă 
nouă. M-am declarat imediat de a- 
cord, pentru că nu exista o altă al
ternativă. Am avut noroc și operația 
m-a salvat de la moarte. Barnard 
mi-a arătat, mai tîrziu, vechea mea 
inimă, care se afla conservată într-o 
cutie de plastic. Am cercetat-o îm
preună. Patologul, prof. Thompson, 
declarase că ar fi putut jura că ini
ma provine de la un mort. Dar fu
sese a mea și atunci cînd dr. Bar
nard a înlocuit-o eu mai trăiam".

Ulterior, Blaiberg a petrecut o zi 
pe țărmul mării, în vînt și soare.Este prima excursie la mare, după 
operație.
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COUVE 6E MURVILLE:

Mani Adunări Naționale
in Iugoslaviadin Vietnamul de sud 11. — Coresponden- N. Plopeanu trans- dimineața, delegația Marian Spychalski

viața internațională

PARIS 11 (Agerpres). — Ziarul „Le Monde" a publicat un interviu acordat unui corespondent al televiziunii sovietice de către Couve de Murviile, ministrul afacerilor externe al Franței, în care acesta s-a ocupat în special de relațiile între statele europene.' „Timp de o generație, a spus ministrul, rolul internațional al Europei a fost diminuat din cauza greșelilor înseși ale europenilor, adică din cauza disensiunilor și a războaielor dintre ei. Toate acestea au luat sfîrșit, a adăugat el, și sper că pentru totdeauna". Cu condiția ca pacea să continue și să fie instaurată în mod definitiv și temeinic — a continuat Couve de Murviile — nu văd de ce nu aș fi optimist în ceea ce privește viitorul Europei. Tendința generală în Europa este spre destindere, adică spre încetarea războiului rece și spre stabilirea de relații normale și prietenești între toate țările acestui continent",
CONFERINȚA O.N.U. PENTRU 
CODIFICAREA DREPTULUI TRATATELOR 
• INTERVENȚIA DELEGATULUI ROMÂNVIENA II. — Corespondentul Agerpres P. Stăncescu transmite i In cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru codificarea dreptului tratatelor a început dezbaterea a- supra dreptului statelor de a formula rezerve atunci cînd devin părți la tratatele multilaterale. Joi, delegatul român, Alexandru Bolin- tineanu, a subliniat că dreptul de 

a formula rezerve decurge din principiul suveranității și egalității în drepturi a statelor. Acest principiu își găsește expresie în sporirea și diversificarea formelor de cooperare internațională, printre care un rol important revine

agențiile de presă transmit:

0 declarație 
a C.C. âl F.N.E

eliberarea Vietna- și a altor patrioți Declarația cere să asasinatelor în rîn- sud-vietnamezi. relatărilor agenției de .Eliberarea",

SAIGON 11 (Agerpres). — Agenția de presă „Eliberarea" a transmis o declarație a C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud care condamnă cu ho- tărîre S.U.A. și marionetele lor de la Saigon pentru asasinarea lui Le Thi Rieng, vicepreședintă a Uniunii femeilor pentru eliberare din Vietnamul de sud, membru în C.C. al F.N.E., â lui Khanh Van Khyeuh, membru în C.C. al Federației sindicatelor pentru mului de sud, sud-vietnamezi. se pună capăt durile patrioțilorPotrivit presă „Eliberarea", Khanh Van Khyeuh a fost asasinat la 31 ianuarie 1968 în cursul unor represiuni organizate împotriva unui grup de patrioți sud-vietnamezi în- tr-unul din cartierele Saigonului.Federația sindicatelor pentru eliberarea Vietnamului de sud a dat publicității o declarație în legătură cu asasinarea patrioților sud-vietnamezi în care cheamă oamenii din întreaga lume să se alăture poporului sud-vietnamez în lupta sa împotriva intervenției S.U.A. și a împotriva intervenției S.U.A. regimului de la Saigon.

tratatelor multilaterale. Dreptul de a formula rezerve este menit să înlesnească încheierea și aplicarea acestor tratate, în ceea ce ele au esențial, de către un număr cît mai mare de state.Pronunțîndu-se pentru promovarea principiilor universalității și asigurării dreptului egal al statelor de a formula rezerve și de a lua poziții față de rezervele făcute de alte state, reprezentantul român a subliniat inadmisibilitatea propunerilor de instituire a unui mecanism de control care, în locul statelor părți, să aprecieze dacă rezervele sînt sau nu acceptabile.

Vizita delegației Noul președinte al Consiliului
de Stat al R. P. Polone,

BELGRAD tul Agerpres mite: Joi Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Ștefan Voitec, președintele M^A.N., a sosit la Zagreb. Oaspeții români, au fost salutați de Cedo Grbici, vicepreședinte al nei R. S. Croația, Dușan Dragosa- vaț, președintele Vecei economice a Skupștinei acestei republici, Iosip Konar, președintele Skupștinei orașului Zagreb, Dușan Relici, membru al Vecei executive croate, și alte persoane oficiale.Oaspeții au vizitat întreprinde-* ' •

Skupști-

Tratatul de neproliferare
trebuie să reflecte interesele
colectivității internaționale

9 9

UN COMUNICAT AL GUVERNULUI R. S. F. IUGOSLAVIA

I

BELGRAD 11 (Agerpres). — Guvernul R.S.F. Iugoslavia a dat publicității un comunicat în care își expune punctul de vedere în problema încheierii urnii tratat de neproliferare a armelor nucleare. Pronunțîndu-se pentru încheierea unui tratat de neproliferare, guvernul iugoslav consideră că acest document trebuie să reflecte interesele colectivității internaționale. Guvernul iugoslav pornește de la convingerea că încheierea tratatului ar trebui să ducă la măsuri concrete în direcția dezarmării și, înainte de toate, a dezarmării nucleare. Menționînd că în ultimul proiect de tratat prezentat de delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. se constată o evoluție într-o direcție pozitivă in raport cu proiectele anterioare, guvernul iugoslav apreciază că proiectul nu dă încă răspunsuri satisfăcătoare la unele din problemele mai însemnate pe care convorbirile de pînă în prezent le-au scos în prim plan. Acest lucru impune necesitatea depunerii în continuare a unor eforturi în vederea îmbunătățirii proiectului de tratat. Guvernul iugoslav consideră că puterile nucleare ar trebui să-și asume obligații co- 

rea de echipament electric „Rade Koncear".In continuare, delegația română 
a vizitat universitatea muncitorească „Moșe Piade".Vicepreședintele Skupștinei R. S. Croația a oferit apoi un prînz în cinstea delegației române, în timpul căruia tov. Cedo Grbici și Ștefan Voitec au rostit toasturi.In vizita prin R. S. F. Iugoslavia, delegația M.A.N. este însoțită de Blajo Djuricici, vicepreședinte al Skupștinei federale și de Aurel Mălnășan, ambasadorul român la Belgrad.

respunzătoare de a trece în cel mai scurt timp la convorbiri pentru încheierea unor acorduri asupra altor măsuri, înainte de toate pentru interzicerea experiențelor nucleare în toate mediile, pentru încetarea producției de materiale fisionabile în scopuri militare, pentru încetarea cursei înarmării nucleare etc.Guvernul iugoslav subliniază în continuare necesitatea de a se preciza mai clar obligațiile puterilor nucleare de a pune la dispoziția țărilor nenucleare toate informațiile și rezultatele cercetărilor în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice.Guvernul iugoslav acordă o însemnătate deosebită găsirii unei soluții satisfăcătoare problemei garanțiilor de securitate pentru țările nenuclea-: re, soluție prin care, pe de o parte, puterile nucleare s-ar angaja să nu folosească arma nucleară, împotriva țărilor nenucleare semnatare ale tratatului, iar, pe de altă parte, s-ar asigura ca mecanismul O.N.U. să acționeze într-un mod care să ofere o protecție eficientă țărilor nenucleare ce ar putea cădea victimă unui atac sau amenințări cu arma nucleară. Totodată, se relevă contribuția pe care ar aduce-a, la soluționarea problemei securității încetarea instruirii armatelor unor țări în folosirea armei nucleare, retragerea acestor arme de pe teritoriile străine și crearea unor zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii.

VARȘOVIA 11 — Corespondentul Agerpres I. Dumitrașcu transmite : Miercuri, la Varșovia au continuat lucrările sesiunii de primăvară a Seimului polonez.Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, a răspuns la interpelarea grupului de deputați „Znak“ în legătură cu demonstrațiile studențești din luna martie. De asemenea, vorbitorul a expus pe larg politica partidului și guvernului în problemele activității culturale și ale învăță- mîntului superior, precum și față de unele probleme internaționale.In cadrul ședinței din 11 aprilie, Seimul R.P. Polone a ales în funcția de președinte al Consiliului de

partidul îl numește în funcția de ministru al reconstrucției.In baza unor acuzații false și neîntemeiate, în 1949 este exclus

un

atomic
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In plasa...

submarin

Marian Spychalski, fiul unui muncitor industrial, s-a născut în a- nul 1906 la Lodz. In 1931 a absolvit Institutul de arhitectură din Varșovia.M. Spychalski a fost legat de mișcarea revoluționară muncitorească încă din timpul studiilor la institut. In 1931 a devenit membru al Partidului Comunist din Polonia.In perioada ocupației, din însărcinarea C.C. al Partidului Muncitoresc Polonez, el a organizat „Garda populară" și a fost primul șef al statului ei major.In ianuarie 1945 intră în componența Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc Polonez. In același an, devine prim-locțiitor al ministrului apărării naționale.In decembrie 1948 este ales membru al C.C. și al Biroului Politic al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. In primăvara anului 1949,

Stat pe Marian Spychalski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., .mareșal al Poloniei. Candidatura sa a fost propusă de Wla- dyslaw Gomulka în numele deputa- ților din partea P.M.U.P., Partidului Țărănesc Unit și Partidului Democrat din Polonia.Noul președinte al Consiliului de Stat a mulțumit pentru încrederea acordată.La ultimul punct de pe ordinea de zi a lucrărilor Seimului, premierul Cyrankiewicz a prezentat unele modificări în componența guvernului. Ministru al apărării a fost numit generalul de divizie Wojciech Jaruzelski. 

din Comitetul Central, iar apoi a- restat. Eliberat din închisoare și complet reabilitat de acuzațiile falșe, revine în octombrie 1956 în componența Cbnjitetului Central al P.M.U.P.La 19 noiembrie 1956 este numit în funcția de ministru al apărării naționale. 'In 1959, la cel de-al IlI-lea Congres al P.M.U.P., și în 1964, la Congresul al IV-lea al P.M.U.P., Marian Spychalski este ales membru al C.C. al P.M.U.P. și intră în componența Biroului Politic.
Un pescador francez, „La Loraine- 

Bretagne*, a făcut miercuri cap
tura cea mai neobișnuită : subma
rinul atomic american, de 5 600 
tone, „Robert Lee" I.

Această partidă de pescuit neaș
teptată, o adevărată aventură ce 
se putea sfîrși tragic, a avut loc 
în Marea Irlandei. Pescadorul, un 
bastiment robust de 42 metri lun
gime, își trăgea liniștit năvoadele 
de la o adîncime de 300 metri. 
Andre Tonnerre, căpitanul vasului, 
și cei 14 mateloți bretoni din echi
pajul său au simțit doodafă un șoc 
violent. Ca și cum s-ar fi lovit de 
un zid. „Vaporul vibra pînă în vîr- 
ful catargelor — au povestit ei, 
după ce și-au venit în fire. Alune
ca pe apă ca tîrîf de un monstru 
marin...*. Cei care prinseseră mon
strul au crezut că le sunase ceasul, 
l-a cuprins panica. Vasul, pierzîn- 
du-și echilibrul, era cît pe aci să 
se ducă la fund, cu echipaj cu tot.

Dar monstrul marin nu a întîr- 
ziat să se arate la suprafața apei,

Cartea lui AII Halii „Politi
ca externă a Iui Ataturk, 
N.A.T.O. și Turcia" a apărut la Istanbul. în această carte se ajunge la concluzia că participarea Turciei la N.A.T.O. — „acest instrument îngrozitor al războiului rece* — este în contradicție cu preceptele lui Ataturk. N.A.T.O., ca și Piața comună, scrie autonil cărții, sînt piedici în calea progresului Turciei.

O companie a trupelor ame- 
rlcano-saigoneze a pătruns 
pe teritoriul Cambodgiei în provincia Svai Rien, la 6 aprilie a.c., și a deschis focul asupra unei patrule a armatei cambodgiene. In rîndurile populației civile și ale soldaților cam- bodgieni s-au semnalat victime. (Agenția khmeră de presă).

Ambasadorul Republicii So
cialiste Romania la Viena, Gheorghe Pele, a oferit joi o masă în cinstea membrilor noului comitet al Asociației de prietenie Austria— România. Au participat președintele asociației, Eduard Strauss, prof. univ. dr. Hans Siettner, președintele Academiei de muzică, Hans Bammer, directorul Tîrgului internațional de la Viena, șl alți membri ai comitetului.

ficială în S.U.A., a fost dat publicității un comunicat comun în care se arată că cei doi oameni de stat au avut un larg schimb de păreri asupra situației internaționale, inclusiv Asia de sud-est, Orientul Mijlociu și Europa. Comunicatul subliniază „rolul esențial al Națiunilor Unite în menținerea păcii". S-a scos în evidență „utilitatea dezvoltării comerțului Est—Vest ca mijloc de îmbunătățire a relațiilor internaționale".
Președintele Tunisiei, Habib Burghiba, l-a primit pe Lîcezar Avramov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, șeful delegației economice bulgare zită în Tunisia. aflate în vi-

al S.U.A., 
și-a pre-

Ministrul poștelor 
Lawrence O’Brien, 
zentat demisia președintelui Johnson. Demisia a fost acceptată. O’Brien este al treilea membru al guvernului american care își părăsește postul în acest an.

La Oslo a avut loc recent o demonstrație la care participanții au cerut 
ieșirea Norvegiei din N.A.T.O.

încheierea conferinței forțelor
t

progresiste din zona 
MediteraneiROMA 11. — Corespondentul A- gerpres N. Puicea, transmite:, La Roma și-a încheiat lticrările Conferința forțelor progresiste și anti- imperialiste din zona Mediteranei. In cuvîntările rostite, participanții au relevat pericolul pe care îl reprezintă acțiunile agresive ale imperialismului american, existența bazelor militare ale N.A.T.O. și uneltirile acestui bloc militar în zona mediteraneană ; ei au subliniat, de asemenea, necesitatea in-

tensificării luptei împotriva murilor fasciste din Europa creării unui front comun de acțiune împotriva imperialismului. Delegații din Grecia, Spania și Portugalia au vorbit despre represiunile la care sînt supuse forțele democratice din aceste țări, despre lupta lor curajoasă împotriva regimurilor de dictatură.La încheierea lucrărilor a fost adoptat un document final.

regi- și a

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS DE LA 

ALEXANDRU GHEORGHIU

Numirea generalului Creigh
ton Abrams în postul de co
mandant suprem al iorțelor 
americane din Vietnamul de 
SUd,' în locul generalului William Westmoreland, a fost anunțată de președintele Johnson. El a comunicat totodată numirea amiralului John McCain în postul de comandant suprem al forțelor americane din Pacific, în locul amiralului Ulysses Grant Sharp.

A1 V-lea Congres Internațio
nal de artă persană șl arheo
logie a început joi la Teheran. La lucrările sale participă aproximativ 300 de oameni de știință din 29 de țări ale lumii. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de șahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi.

Guvernele Bulgariei șl Olan
dei au căzut de acord să ridice misiunile lor diplomatice la rangul de ambasade. (B.T.A.)

Camera Reprezentanților S.U.A. a adoptat miercuri cu 249 voturi contra 171 proiectul de lege, care fusese votat deja de Senat, privind eliminarea progresivă a oricărei discriminări în ce privește vînzarea sau închirierea de locuințe cătTe a- mericanii de rasă neagră. Proiectul a fost trimis la Casa Albă pentru a fi semnat de președintele Johnson.
In insulele Bahamas — colonie britanică situată în Marea Caraibilor — au avut loc miercuri alegeri parlamentare. Potrivit primelor rezultate, Partidul progresist liberal, condus de actualul prim-ministru, Lyndon Pindling, a obținut 29 din cele 38 de mandate. Ca urmare, noul guvern al insulelor va fi format din rîndurile partidului lui Pindling. Observatorii politici apreciază că rezultatele alegerilor din Bahamas au ilustrat dorința populației băștinașe spre autoguver

nare.

Peste 80 OOO de persoane 
au fost evacuate în urma inundațiilor din regiunea Lamongan (Java de est), provocate de ploile torențiale căzute în ultimele zile. Două sute de sate au fost complet inundate și aproximativ 4 000 de case au fost distruse. Pierderile materiale sînt evaluate, după date preliminare, la 10 milioane dolari. Aproximativ 10 000 de vite s-au înecat.

La sfîrșltul întrevederilor 
dintre președintele Johnson 
șS cancelarul 
jKlaus, care se

Austriei, Jozeî află într-o vizită o-

Buletinul Uniunii Interna
ționale a organizațiilor de tu
rism (I.U.O.T.O.) semnalează o intensificare a turismului internațional în anul 1967. Potrivit datelor publicate, încasările realizate de pe urma turismului internațional au sporit a- nul trecut cu 8 la sută față de anul 1966, cifrîndu-se la aproximativ 1 miliard de dolari.

La 12 aprilie poporul 
sovietic sărbătorește 
pentru a 7-a oară Ziua 
Cosmonauticii ,— ziua 
în care a fost înfăptuit 
primul zbor al omului 
în spațiul cosmic. In a- 
cest an, cel a cărui ro
tire în jurul Pămîntului 
a marcat acest eveni
ment istoric — luri Ga
garin — nu va mai fi 
prezent la adunarea fes
tivă tradițională. Moar
tea lui tragică a mîhnit 
milioane de oameni din 
lumea întreagă. Dar lo
cul eroilor Cosmosului 
căzufi la datorie îl ocu
pă noi cutezători, înfăp
tuirile lor sînt duse mai 
departe, asaltul spațiilor 
nemărginite continuă.

Printre realizările cele 
mai importante din ul
tima vreme ale cosmo
nauticii sovietice se în
scriu, fără îndoială, co- 
borîrea lină a stației au
tomate „Venus-4" pe 
suprafața Luceafărului, 
la 18 octombrie 1967, 
realizarea la 30 oc
tombrie 1967, pentru 
prima oară, a îmbinării 
automate pe orbită a 
sateliților „Cos- 
mos-188“ și „Cosmos- 
186". Zilele trecute a 
fost lansată în direcția 
Lunii o rachetă avînd la 
bord stația automată 
„Luna-14". Stația s-a 
plasat miercuri pe o or
bită circumlunară, deve-

nind un satelit artificial 
al Lunii. Ea continuă 
cercetarea științifică a 
Lunii și a spațiului cos
mic, începută de stațiile 
sovietice din această se
rie.

Aceste realizări sînt o 
expresie a marilor succe
se dobîndite de Uniunea 
Sovietică în dezvoltarea 
forțelor de producție, a 
științei și tehnicii, a în
făptuirilor ei în cele mai 
variate domenii — de 

' la mecanica cerească și 
calculatoarele electro
nice la metalurgia alia
jelor speciale, teleco
municații și telecoman
dă, la chimia combusti
bililor speciali etc.

Au trecut șase ani de 
cînd a început lansarea 
sateliților din seria „Cos
mos". Numărul acestor 
modești exploratori ai 
spațiului extraterestru a 
depășit două sute, iar 
problemele științifice pe 
care ' le-au rezolvat, 
deschizînd astfel calea 
unor noi zboruri ale o- 
mului în Cosmos este 
impresionant.

Așa cum remarca re
cent Mstislav Keldîș, 
președintele Academiei 
de Științe a U.R.S.S., cer
cetările cosmice au dus 
și la soluționarea unor 
importante probleme 
pămîntene, cosmonau
tica devenind un puter-

nic accelerator al pro
gresului tehnic. Așa sînt, 
de pildă, transmisiile de 
televiziune la mari dis
tanțe prin sistemul „Or
bita" cu ajutorul sateli
ților de telecomunicații 
„Molnia-1 “.

Crearea sateliților me
teorologici reprezintă un 
alt domeniu în care cos-

monaufica își găsește o 
aplicație practică ime
diată, oferind posibili
tatea îmbunătățirii con
siderabile a prognoze
lor timpului. Astfel, cu 
ajutorul lor, meteorologii 
au putut urmări „pas cu 
pas’ între 27 martie și 
2 aprilie deplasarea u- 
raganului „Monica” tn 
Oceanul Indian, au pu
tut comunica vapoarelor 
și avioanelor să se fe
rească din calea lui.

Cosmonauticii
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pentru zboruri cosmice 
mai îndepărtate mai 
trebuie rezolvate o se
rie întreagă de proble
me. Pentru o expediție 

.cum ar fi, de pildă, în 
direcția planetei Marte, 
ar trebui lansată pe o 
orbită de satelit artifi
cial al Pămîntului o 
navă cu o greutate de

în prezent, preocu
pările savanților și cos- 
monauților sovietici sînt 
îndreptate spre noi rea
lizări în domeniul zbo
rurilor spațiale, spre 
accelerarea dezlegării 
fainelor Universului. 
Continuă cu asiduitate 
cercetarea Lunii, între
prinsă în vederea ase-

Zi u a
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lenizării prirțnilor cos
monaută

Unele probleme ale 
viitoarelor zboruri cos
mice sînt abordate în- 
tr-un articol publicat în 
revista „Kulfura i jizn" 
de K. Feoktistov, doctor 
în științe tehnice, care 
în octombrie 1964 a fă
cut parte împreună cu 
V. Komarov și medicul 
B. Egorov din echipa
jul navei cosmice „Vos- 
hod*. Autorul arată că

mai multe sute de tone 
care ar urma să fie a- 
samblată în Cosmos din 
mai mulfo blocuri se
parate. Iar problemele 
asigurării navei cu e- 
nergia necesară ajun
gerii la destinație, frî- 
nării și reîntoarcerii pe 
Pămînt prezintă dificul
tăți serioase, întrucîf pe 
anumite porțiuni ale 
zborului trebuie să i se 
imprime navei viteze de 
circa 15—25 kilometri

pe secundă, față de 8 
kilometri pe secundă în 
cazul plasării ei pe o 
orbită de satelit al Pă
mîntului. Durata zboru
lui, ținînd seama de 
timpui necesar întoar- 1 
cerii pe Pămînt și de 
timpul de așteptare pe 
orbita de satelit al pla
netei Marte (sau pe su
prafața planetei) a mo
mentului prielnic reîn
toarcerii, poate fi apre
ciat la aproximativ trei 
ani. Autorul se referă în 
continuare la probleme
le conducerii zborurilor 
cosmice. Dacă în pre
zent cea mai mare par
te a calculelor necesare 
conducerii zborurilor, 
corectării traiectoriilor 
etc. se efectuează, pe 
baza datelor transmise 
de pe nava cosmică la 
centrele de comandă și 
calcul de pe Pămînt, 
în viitor aceste operații 
vor fi automatizate în 
întregime cu ajutorul a- 
paratelor electronice de 
calcul instalate chiar la 
bordul navelor.

Oamenii sovietici săr
bătoresc anul acesta 
Ziua Cosmonauticii sub j 
semnul unor noi reali
zări, nutrind convingerea 
că succesele care au des
chis omenirii accesul 
spre spațiile extrateres
tre vor duce la progre- j
sul științei și tehnicii în 
lumea întreagă.

după ce a sfîșiat năvoadele 'ce-l 
țineau prizonier. Spre stupoarea 
lor, marinarii brefoni au văzuf ie
șind dinfr-o jerbă enormă de spu
mă „peșfele" prins de ei : un sub
marin american cu propulsie nu
cleară lung de 116 metri, cu 112 
oameni la bord și înarmat cu 16 
rachete atomice, unul din cele 41 
de submarine atomice ale forjelor 
militare ale S.U.A., echipate cu 
rachete nucleare „Polaris’.

Dacă submarinul american care 
era în „misiune ultrasecretă" a ieșit 
teafăr din această „întîlnire", pes
cadorul a trebuit să se întoarcă la 
țărm. Pentru el partida de pescuit 
se încheiase. Cu nu puține pagube: 
2 000 metri cablu de năvoade dis
truse de submarinul american, în 
afară de avarierea trenului pesca
dorului. O pagubă respectabilă, de 
2 milioane franci vechi. Fără a mai 
vorbi de faptul că nu a mai prins 
pește și de momentele de groază 
prin care a trecut echipajul. Arma
torul vasului a hotîirît să ceară des
păgubiri guvernului american.

La Lorient, marinarii glumesc 
azi, spunînd că ei au găsit în fine 
„arma absolută” contra submari
nelor atomice : plasa de prim 
pește I Cartierul general al forțelor 
marinei americane din zona Europei 
a trebuit să recunoască ieri într-un 
comunicat această înfrîngere în în- 
tîlnirea cu micul pescador care a 
făcut prizonier un submarin fără 
să fragă măcar un foc de pușcă.

Dincolo de latura amuzantă, 
episodul își are latura sa serioasă. 
Cine știe ce poate ieși odată din
fr-o asemenea „întîlnire" în lar
gul mării cu submarine cu arme a- 
tomice 1 Este lesne de înțeles că 
lucrurile ar fi luat o altă întorsă
tură, dacă cineva din echipajul 
submarinului ar fi dat alarma că 
„vasul atomic* a fost atacat. „Și în 
■plus nu mai poți ieși liniștit nici 
măcar la pescuit din. cauza ăstora 
cu submarinele lor atomice* — 
murmură acum pescarii.
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