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cu privire la

Ucenicia

randament
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a creșterii De-a lungul șoselei ce duce șpre Gimpina, mii de oameni întîmpină cu entuziasm, cu urale 

de partid și de stat.
și flori, pe conducătorii

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România a 
emis recent o hotărîre cu pri
vire la pregătirea unor mun
citori calificați prin ucenicie 
la locul de muncă. Hotărîrea 
prevede, printre altele, că ad
miterea tinerilor ca ucenici se 
face în limita planului de șco
larizare aprobat, pe baza unui 
examen de admitere, care se 
va desfășura în condițiile 
stabilite de Ministerul învăță- 
mîntuluî, la propunerea orga
nelor centrale interesate. Cei 
care vor reuși la examen, vor 
încheia, cu încuviințarea pă
rinților sau a tutorilor lor, 
contracte de ucenicie cu uni
tățile în care urmează să se 
realizeze pregătirea practică 
a ucenicilor, prin care se vor 
stabili drepturile și obligații
le celor două 
tante.

Hotărîrea 
printre altele, 
practică 
realiza organizat, în procesul 
activității zilnice, în unită.ți 
de producție sau de deservire 
a populației, stabilite de mi
nistere. celelalte organe cen
trale ale administrației de stat 
sau de comitetele executive 
ale sfaturilor populare regio
nale și ale orașelor București 
și Constanța. Pregătirea teo
retică se va asigura fie prin 
învățamînt profesional seral, 
fie cursuri de zi cu durata de 
2 pînă la 3 luni — în fieca
re an de practică — sau 
cursuri de scurtă durată, ce 
se vor desfășura potrivit nor
melor legale privind organi
zarea și funcționarea cursuri
lor de calificare de scurtă 
durata.

Tn timpul pregătirii practi
ce în producție, ucenicii vor 
primi indemnizații lunare al 
căror cuantum se va stabili 
diferențiat, pe ani de pregăti
re, ca și echipament și ma
teriale de protecție. Ucenicii 
care vor dobîndi noțiunile 
teoretice prin învățămîntul 
profesional seral, vor fi re
partizați în schimburi de pro
ducție care să le permită 
frecventarea regulată a cursu
rilor și vor primi manuale 
școlare și alte materiale pen
tru studii în folosință. Cei

veniturilor
oamenilor

muncii
ora- 
pen- 
pînă 
p ro

mitingul din centrul ora- 
Tîrgoviște, în aplauzele 
prezenți a luat cuvîntul 

NICOLAE CEAU-

La 
șui ui 
celor 
tovarășul 
ȘESCU, care a spus :

Dragi tovarăși,

Am ținut să începem vizita 
pe care o facem în regiunea 
Ploiești cu străvechiul oraș 
Tîrgoviște care reamintește im
portante pagini din trecutul de 
luptă al poporului nostru pen
tru neatîmare, pentru forma
rea statului național român. Cu 
acest prilej, doresc să vă adre
sez dv., tuturor locuitorilor o- 
rașului și raionului Tîrgoviște, 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al parti
dului și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România ’

Orașul dv este vechi. El a 
cunoscut o dezvoltare multila
terală și în trecut, dar mai cu 
seamă în anii socialismului, 
cînd a deveni* un putem io 
centru industrial al României. 
Aici. în orașul și raionul dv. 
s-a creat o industrie de utilaj 
petrolier care adure o contri
buii? de seamă la realizarea 
programului de dezvoltare a 
e-onomie> noastre nationale ; 
totodată, realizați produse ?lec- 
tro'ehnice. aveți petrol, cărbu
ne resurse energetice. mate
riale de construcții și altele. 
D? asemenea, agricultura raio
nului dv. — îndeosebi pomi
cultura Și cresterea animalelor 
— se bucură de tradiții și are 
actualmente o pondere însem
nată și perspective bune în 
dezvoltarea economică a raio
nului. Putem spune, tovarăși, 
că oamenii muncii din orașul 
Fi raionul dv. prin munca lor 
entuziastă, adu® o eontribuți®

însemnată la înfăptuirea pro
gramului stabilit de Congresul 
al IX-lea al partidului, de în
florire continuă a României 
socialiste, pentru ridicarea bu
năstării întregului popor ro
mân. FelÎGit din toată inima pe 
toți oamenii muncii din 
șui și raionul Tîrgoviște 
tru rezultatele obținute 
acum în munGa închinată 
pășirii patriei noastre 1

In viitorii ani și dv., la fel 
ca toți oamenii muncii din 
țara noastră, aveți de înfăptuit 
saraini mari. Pentru dezvolta
rea întreprinderilor existente 
și «onstruGția unor noi între
prinderi urmează a se investi 
încă 340 milioane lei ; de ase
menea, agricultura va cunoaște 
o dezvoltare importantă. Desi
gur, toate acestea cer serioase 
eforturi din partea tuturor ce
lor ce munceso din oraș și ra
ion.

Am vizitat — a spus în con
tinuare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — uzina de utilaj 
petrolier. Este o întreprindere 
ale cărei baze au fost puse în 
trecut — nu de mult ea a îm
plinit 100 de ani de la înființare. 
Aceasta înseamnă că aici avem 
muncitori cu vechi tradiții de 
muncă și de luptă — și de a- 
ceea și rezultatele obținute 
acum sînt bune. E îmbucură
tor că se produo o serie de 
utilaje la un nivel tehnio care 
poate concura cu al multor 
produse similare de pe piața 
mondială. Nu s-ar putea însă 
spune că nu mai este cîte ceva 
de făcut ca această uzină să 
lucreze și mai bine, să producă 
utilaje și mai bune. Chiar di
rectorul întreprinderii ne spu
nea, în timpul vizitei, că u- 
nele produse sînt întrucâtva ră
mase în urmă față de cele reali
zate actualmente în alte țări 
europene. De aceea primul 
lucru care ar trebui reținut, ca 
preocupare esențială pentru 
întregul colectiv de muncitori, 
și ingineri ai uzinei, este ea toa
te produsele să fie executate 
cel puțin la nivelul produselor 
similare din Europa. Aceasta 
constituie una din condițiile 
hotărîtoare pentru ca Industria 
noastră să poată răspunde atît 
necesităților economiei noastre 
naționale, cît și cerințelor ex
portului. Iată de m partidul

nostru, guvernul pun ca o pro
blemă de onoare pentru toți 
muncitorii, deci și pentru co
lectivul de muncitori și de in
gineri din Tîrgoviște, să facă 
totul pentru a da produse de 
bună calitate, la nivel tehnic 
mondial. Noi, tovarăși, sînlem 
convinși că aveți capacitatea 
necesară și veți rezolva în 
scurt timp aGeastă sarcină.

Desigur, trebuie să se acorde 
mai multă atenție bunei orga
nizări a muncii și a producției, 
pentru a se crea condiții ca 
cele opt ore de muncă să fie 
folosite la maxim, pentru ca să 
obținem o producție mai mare 
cu utilajele și spațiile de pro
ducție existente, pentru a eco
nomisi investiții necesare
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alte domenii de activitate. Vor
bitorul a arătat că în prezent, 
așa cum a relatat și directorul 
întreprinderii, în uzină se mai 
manifestă neajunsuri în pro
blema disciplinei în muncă și 
a folosirii integrale a timpului 
de lucru ; prin întîrzieri, pre
lungiri ale pauzelor, plecarea 
mai devreme etc., se pierd mi
nute prețioase care, totalizate 
în medie lunară și anuală re
prezintă irosiri de timp des
tul de mari, și, deci pa
gube de producție. Iată de 
ce Comitetul Central al parti
dului și guvernul consideră că 
trebuie luate toate măsurile 
pentru ca cele 8 ore de lucru 
să fie efeativ folosite. Cu cît 
vom folosi mai bine timpul de

lucru, utilajele și celelalte mij
loace de care dispunem, cu cît 
vom produGe mai mult, mai 
bine și mai ieftin, cu atît vom 
crea condiții pentru creșterea 
mai rapidă a veniturilor mun
citorilor, țăranilor, ale întregu
lui nostru popor I

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : O- 
rașul dv. a fost timp de a- 
proape 300 de ani Cetatea de 
Scaun a Țării Românești — 
unul
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din orașele care a avut

MIRCEA IONESCU 
PAUL DIACONESCU 

VICTOR BÎRLADEANU 
MIRCEA MOARCAS
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înlocuitor al
GALAȚI (de la co

respondentul nostru).
După studii și ex

perimentări în labora
tor, la Șantierul na
val din Galați a în
ceput de curînd pro
ducția în cantități 
mari a unui produs 
nou, înlocuitor al che
restelei. Cîteva date: 
în compoziția produ
sului despre care este

• c

La Uzinele „1 Mai" Ploiești
Foto: AGERPRES

Explicarea noțiunii de timp a 
pornit întotdeauna nu numai de 
la necesitatea de a încadra va
loric scurgerea secundelor într-o 
formulă, ci de la însăși concep
ția oamenilor asupra termenului 
în cauză. Dacă pentru unii 
timpul însemna „bani", pentru 
alții „distracții și plăceri", iar 
pentru o altă categorie „însăși 
pierdere de timp", desigur că o 
asemenea înțelegere a trecerii 
omului prin viată reprezenta în
săși chintesența existenței unor 
atari indivizi. Acceptată și acum 
pe o parte din meridianele lumii, 
acolo unde singura preocupare a 
avutului este legată de lupta 
pentru înavuțire, formula „tim
pul înseamnă bani" suportă di
ferențieri esențiale. „Bani* pen
tru cei care prin exploatare în
cearcă să folosească fiecare clipă 
a truditorului de rînd și nicide
cum „bani" pentru cei osîndiți 
la o muncă neîntreruptă și chi
nuitoare. Nu, pentru aceștia din 
urmă timpul în condițiile exploa
tării n-a putut și nu poate să 
însemne „bani".

Socialismul, biruitor în țara 
noastră, n-a înlocuit ci a schim
bat din temelii orînduirea ve
che și odată cu ea și noțiunile 
despre om și societate. Chiar și 
timpul rămas același, ca valoa
re fizică, a căpătat alte dimen
siuni de interpretare, alte înțele
suri pentru omul socialist, menit 
să-1 întrebuințeze pentru feri
cirea și bunăstarea lui personală 
și a societății în care trăiește. 
Timpul nu mai înseamnă robie

Viața a dovedit că, împreu
nă cu dezvoltarea mecanizării 
și a chimizării, extinderea 
continuă a suprafețelor iriga
te constituie un element de 
seamă in dinamica dezvoltării 
producțiilor agricole. In acest 
sens foarte concludente apar 
rezultatele anului trecut cînd, 
in cooperativele agricole, pro
ducția de porumb la culturile 
irigate a fost în medie la hec
tar cu 2157 kilograme supe
rioară celei de pe terenurile 
neirigate, iar 
lui și sfecla 
și, respectiv, 
mai mare.

Mobilizați mai mult de pro
priile realizări, preocupați de 
dorința înfăptuirii întocmai a 
sarcinilor cu privire la lucră
rile de îmbunătățiri funciare 
subliniate in documentele de 
partid, țăranii cooperatori și 
lucrătorii gospodăriilor de stat 
și-au propus pentru acest an 
amenajarea pentru irigații a 
peste 153 000 hectare. Și pro
priile planuri le înfăptuiesc 
cu consecvență. In cea mai 
mare parte a țării, încă din 
timpul iernii munca pe aceste 
șantiere s-a desfășurat intr-un 
ritm intens. Antrenat de or
ganizațiile U.T.C. și tineretul 
și-a adus din plin contribuția. 
Ca urmare a modului in care 
s-a organizat munca, a mobili
zării tuturor resurselor de care 
s-a dispus, în regiunea,- Sucea
va și raioanele Lipova și Sin- 
nicolau Mare, din regiunea

Banat, spre exemplu, construc 
ția rețelelor pentru irigați 
s-a încheiat pe suprafețele 
propuse de cooperativele agri 
cole cu mult timp înaintea de 
clanșării celorlalte munci agri 
cole de primăvară.

Lărgirea de la o zi la alta t 
frontului de lucru — ca ur 
mare a participării active t 
țăranilor cooperatori la mun 
că, și a mecanizării unui mar< 
volum de lucrări la terasa 
mente — a permis ca și in re 
giunile Ploiești, Argeș, Galaț 
și Maramureș amenajării 
pentru irigații să fie mult a 
vansate. De asemenea, indrep 
tîndu-și în principal atenți< 
către suprafețele ce se pot a

cherestelei
vorba se folosesc ci
mentul, nisipul, mar
mura albă sau mozai
cul, pluta expandată 
și alte materiale. Fa
bricat pe cale indus
trială — MAST1CUL 
— va fi utilizat la în- 
velirea punților de na
ve. Astfel a început 
să fie întrebuinfat la 
cargourile de 3 800 
tone destinate trans-

portului de cherestea 
și la mineralierele de 
10 200—12 500 tone. 
Și încă un amănunt: 
la, o navă de tonaj 
mijlociu va fi necesa
ră o cantitate de a- 
proximativ 24 de tone 
din noul material în- 
locuindu-se pe aceas
tă cale mai mult de 
40 metri cubi cheres
tea de calitate superi
oară.

(Continuare în pag. a V-a)

Uzinele „Vulcan" din Bucu
rești. Noi produse iau drumu 

beneficiarilor

împărțită în minute și ore, nu 
mai înseamnă exploatare cumu
lată în ani și vieți omenești. 
Timpul în societatea noastră re
prezintă măsura dăruirii noastre 
conștiente la temelia unei vieți 
pe zi ce trece înnoitoare prin 
cauza comună a celor mulți.

A existat din totdeauna ca o 
tradiție a clasei noastre munci
toare, a fiilor ei cei mai devo
tați, comuniștii, conștiinciozi
tatea, abnegația în muncă, res-

și nici întregul de parte. Socie
tatea noastră a ajuns la înflo
rirea pe care înaintașii noștri 
și-o închipuiau numai în vis toc
mai prin această dublă respon
sabilitate. Nici un membru al 
societății noastre nu are dreptul 
să fie liniștit și mulțumit numai 
de propria lui activitate, atîta 
vreme cît în jur constată abateri 
de la norme devenite legi ale 
statului nostru. Fiecare oră pier
dută sau utilizată nerațional,

pectul pentru truda producătoa
re de bunuri materiale și spi
rituale, stima pentru fiecare cli
pă. Folosirea judicioasă a timpu
lui în orele de muncă, pentru 
că despre un asemenea timp 
este vorba, întrebuințarea fiecă
rui minut la maxima capacității 
creatoare a constituit și consti
tuie preocuparea de seamă a 
majorității oamenilor muncii, 
răspunzători în egală măsură atît 
pentru propria lor activitate cît 
și pentru a celor din jur. Nu 
poate fi ruptă partea de întreg

duce dc fapt la înjumătățirea e- 
ficacității orei utilizată la maxi
mum și rațional de colegul său. 
Fiecare minut pierdut de un om 
la locul de muncă, înseamnă de 
fapt un alt minut întîrziat în 
materializarea eforturilor celui 
care-și face datoria cu abnegație 
și simț de răspundere.

Socialismul, generos, prin esen
ța sa, prin perspectiva pe care o 
oferă afirmării omului, nu poate 
fi tolerant cu acea categorie de 
oameni care prin lipsuri de la locul 
de muncă, prin întîrzieri, prin-

tr-o utilizare a timpului „în do 
peri", subminează de fapt efor 
tul creator, liber consimțit, a 
marii majorități. Timpul de mua 
că în condițiile societății noastrț 
trebuie privit ca un hun național 
și risipirea lui, neîntrebuințareî 
lui eficientă, la maximum de po
tențial, duce la frustrarea acestui 
bun în detrimentul fiecărui om al 
muncii și al societății întregi în 
același timp.

Recentele scrisori — apărute în 
presă — adresate Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — de către co
lective de muncă din numeroase 
întreprinderi, dovedesc imen
sul clan creator de care sînt cu
prinși cei care mereu au constituit 
o pildă de disciplină și muncă, 
care alcătuiesc clasa noastră mun
citoare. Cerințele lor de a se pune 
capăt în același timp lipsei de 
răspundere, muncii fără pasiune, 
întîrzierilor, au găsit un larg ecou 
în rîndurile celor pentru care 
munca cu toate atributele ei de 
calitate a însemnat și înseamnă 
nu numai o datorie, ci o proble
mă de conștiință.

Așa cum se subliniază și în 
Hotărîrea C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri privind 
reglementarea programului de 
muncă și întărirea disciplinei — 
sporirea veniturilor fiecărui om 
al muncii depinde în mod direct 
de folosirea completă și rațio
nală a timpului de lucru, factor 
hotărîtor pentru creșterea pro-

(Continuare în pag. a V.-g)
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ÎN REGIUNEA PLOIEȘTI
(Vrmare din pap. t)

<n rol Important in dezvolta*
rea scrisului românesc. în for-
marea limbii și literatuirii ro-
mâne. Aici au ■trăit voevozil
Mircea cel Bâtrîn. VIad Țepeș,
Mihai Viteazul. Neaeop Basa-
rab. Matei Basiirab și alții,
care după cum Știți, Bl > dus
bătălii nenumăr.ate peni ru pă-
strarea neatirnarii Țări 1 Ro-
mâneșli Deși ai i trebuiii să fie
daîe multe jertfi?. Tara Româ
nească. ca și M no au
fost ingenunchiate. Noi. comu-
niștii. care sînlem conți
rii celor mai btme tradlitii de
luptă aie poponHui rorrîân. a-
ducem omagiul nostru iicelora
care. în acele tinipuri grele, au
știut să tină sus steagul luptei
de neatîrnare. ptîntru in depen-
denia țării, pentru for•marea
națiunii noastre, a pop>oru!ui

La Tîrgoviște s-au realizat
primele tipărit uri românești.
care au avut un rol implortant
în dezvoltarea 1 inibii noasi re.
Astăzi urmează să se it■»augu
reze în acest or rul ti-
parului si al căirții vet"hi ro
mânești. Este un simbol si tot-
odată o recunoaștere a rolului

viața poporului nostru tipări
turile realizate la Tîreoviște. 
De asemenea, aici au trăit si
și-au desfășurat activitatea
mulIți patrioți, figuri lumi-
noase ale culturii noastre, ca
frat ii Văcărești. Heliade Ră-
duhkscu, Grieore Alexandres-
cu. Vasile Cîrlova. Al Brâtes-
cu-Voinești și alții, care au 
participat. în diferite perioade, 
la lupta pentru progres social, 
pentru eliberarea națională, au 
cîntat în operele lor dragostea 
față de tară, gloria riteieascâ 
și vitejia strămoșilor, au con
tribuit la formarea limbii și 
ridicarea literaturii române, au 
adus o contribuție însemnată 
la dezvoltarea națiunii noas
tre.

Fiind unul din primele cen
tre unde s-a dezvoltat indus
tria în România, Tîreoviște a 
cunoscut și o veche mișcare so
cialistă și muncitorească, a dat 
multl luptători pentru cauza 
socialismului în România, 
pentru Independența și suve
ranitatea tării. Am ascultat 
aici pe unul din tovarășii care 
a activat în rîndurile Parti
dului Comums* Român în pe
rioada ilegalității — și trebuie 
să spunem că aici partidul 
nostru a avut în acea oerioadă 
o organizație destul de puter
nică și care a activat cu 
bune rezultate. Am cunos-

Lupta comuniștilor 
pentru înflorirea 
României - înaltă 

continuare a tradițiilor 
glorioase ale poporului
în aclamațiile și uralele lo

calnicilor, oaspeții intră în 
Moreni trecînd pe sub o poar
tă care marchează intrarea 
în oraș.

In centru) orașului condu
cătorii de partid și de stat 
sint întîmpinați de Gheorghe 
Rusan. prim-secretar al Comi
tetului raional de partid Cîm
pina. Vasile Frâtilâ președin
tele sfatului popular raional. 
Constantin Oprescu secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Moreni A fost prezent 
Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului

Mii de petroliști împreună 
cu familiile lor fac oaspeților 
o entuziastă primire In ti mp 
ce oaspeții urcă la tribună, ră
sună îndelungi aclamații și 
urale în cinstea pairi ei si. parti
dului. In cuvîntul lor 
Gheorghe Rusan și Alexandru 
Ignat, muncitor petrolist ex
primă hotărârea locuitorilor 
de pe aceste meleaguri de a 
munci cu întreaga puiere pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului. afirmă totala lor 
adeziune la înțeleaptă politică 
internă și internațională a 
partidului și statului

în aplauzele puternice ale 
celor prezențî ia apoi cuvin
tui tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU care transmi- 
țînd un călduros salut din Dar- 
tea C.C. al partidului și a gu
vernului a spus :

Este pentru noi o deosebită 
plăcere de a ne intilni eu locui
torii orașului Moreni. cu petro
liștii cunosruți prin vechile 
lor tradiții revoluționare 
din această parte a re
giunii Ploieșii- Pentru mine 
care am lucrat sici în 1935 - în 
condițiile ilegalității ra activist 
al Uniunii Tinerelului roma
nist — sînt un Izvor de puier- 
nice Impresii revenirea după 
32 de ani și prilejul oferit de a 
vedea transformările petrecu
te aici în perioada construcției 
sorialiste. Tot ceea re s-a rea
lizat dovedește puterea de 
creație a clasei muncitoare a 
țărănimii, a intelectualității a 
întregului nostru popor care, 
sub conducerea partidului, ri
dică țara noastră spre culmi 
din ce în ce mai minunate, 
spre o viață mai fericită. 

rut pe unii comunist!, pe unt! 
militanti democrați, care 
au activai aici și trebuie să 
spun cfi păstrez o amintire 
plăcută despre felul în care ei 
și-au desfășurat activitatea. 
Comuniștii din Tîrgovișle pot 
să fie mîndri câ organizația 
lor de partid are rădăcini 
vechi șl a adus o contribuție 
însemnată la lupta Partidului 

«Comunist Român pentru eli
berarea națională și socială, 
pentru construcția socialismu
lui în România. Aș putea spu
ne că în viața orașului dv. se 
îmbină în mod armonios lup
ta din trecutul îndepărtat pen
tru neatîrnarea țării, procesul 
de formare a limbii și națiu
nii române, lupta revoluțio
nară a clasei muncitoare, 
sub conducerea comuniști
lor. Această îmbinare dă 
și mat multă forță organizației 
de partid, dovedește practic că 
intr-adevăr partidul comunist 
continuă cele mai bune tradi
ții de muncă și de luptă ale 
înaintașilor, este hotărît să 
facă totul pentru mersul îna
inte spre o viață demnă, civi
lizată a națiunii noastre so
cialiste i

Muncind pentru edificarea 
socialismului în România, noi 
ne aducem, tolodală. contribu
ția la întărirea întregului sis
tem mondial socialist, la cauza 
socialismului și păcii în lume. 
Cu cit mai puternică este fie
care țară socialistă, cu atît 
mai puternică este influența 
socialismului asupra întregului 
mers al omenirii. Sîntem ho- 
tărîți ca și în viitor să facem 
totul pentru a putea spune ! 
iată. România își face datoria 
atît prin munca poporului în 
propria țară, obținînd succese 
din ce în ce mai mari în dez
voltarea economică și ridica
rea bunăstării populației, dt 
și în rîndul țărilor socialiste, 
aducindu-și contribuția la via
toria cauzei socialismului în 
lume, la unitatea tuturor for
țelor care luptă împotriva im
perialismului, pentru elibera
rea națională și socială.

In încheiere doresc să vă 
urez din toată inima noi și noi 
succese în activitatea dv. Sîn
tem convins! că locuitorii ora
șului și raionului Tîreoviște, 
alături de întregul popor își 
vor aduce contribuția la reali
zarea și depășirea sarcinilor 
puse de Congresul al TX-lea 
al partidului I

în repetate rînduri. cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată gu 
aplauze și puternice urale.

Morenii sînt unul din vechi
le centre petroliere ale Româ
niei Aici, pe timpuri, exisia 
un număr mare de societăți 
capitaliste străine. oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri 
cu multe bogății au simțit dm 
greu exploatarea capitalului 
român și a monopolurilor im
perialiste Cei mai vîrstniai își 
amintesc de aceste timpuri și 
își amintesc și de lupta dusă 
de muncitori împotriva asu
pririi capitaliste. Aceste vre
muri au apus pentru totdeau
na, astăzi poporul român în 
frunte cu clasa muncitoare este 
stăpînu) tuturor bogățiilor ro
mânești pe care le folosește 
spre binele său, pentru bună
starea tuturor.

Sînt cunoscute luptele duse 
de oamenii muncii din Moreni 
în anii 1932—33 participarea 
lor activă la insurecția arma
tă din august 1944, contribuția 
lor însemnată la lichidarea for
tificațiilor hltlerlste din aceas
tă z.onă Sînt momente demne 
de vechile tradiții de luptă 
pentru eliberarea națională și 
socială ale oamenilor muncii 
de pe aceste meleaguri — 
și totodată, o dovadă a devo
tamentului lor pentru cauza 
socialismului, a hotârîrli nea
bătute cu care urmează linia 
și indicațiile partidului nos
tru comunist călăuza si
gură a poporului spre o 
viață tot mai fericită I

Multe s-au realizat la dv 
în anii construcției socialiste 
și îndeosebi. în ultimii 6 ani 
In cadrul actualului cincinal 
sînt prevăzut? de asemenea, 
noi Investiții pentru dezvolta
rea raionului, inclusiv a orașu
lui Moreni

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. apreciind 
rezultatele obținute de munci
torii petroliști din Moreni, 
a subliniat că esențialul 
este sporirea eficienței eco
nomice a foralului în așa 
fel încîl fiecare metru forat să 
ducă la descoperirea de noi re
zerve Numai așa metrii forați 
în olus vor fi utili din punct 
de vedere economic A- 
ceasta presupune ca specia
liștii noștri să se ocupe mai 
bine, cu mal muhă atenție de 
alegerea IoguIuI unde să se fo-

In timpul mitingului din Tîrgoviște
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reze, ca cercetarea științifică- 
geologică să fie mult mai efi
cientă. Cu deosebire în foraj 
se cere multă pricepere pentru 
ca tot ce facem să dea re
zultate.

Noi știm, a spus în încheiere 
secretarul general a) C.C al 
Partidului, că petroliștii sînt 
oameni de nădejde, care pot 
face minuni în muncă. Și sîn
tem convinși că veți obține re
zultate și mai bune Vă dorim 
din toată inima ca eforturile 
dv. să fie cît mai rodnice în 
serviciu] patriei, a) poporului 
nostru, îneît dv.. cei din Mo
reni. să aduceți o contribuție 
cit mai importantă la înfăp
tuirea programului stabilit de 
Congresul al IX-lea, la înflori
rea națiunii noastre socialiste, 
la făurirea bunăstării poporu
lui român I

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae CeaușesGU a fost in 
repetate rînduri subliniată de 
aplauze, ovații și urale

Are loc apoi un moment 
emoționant: tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi este înmînal 
de către Vasile Condrea, 
membru de partid din ile
galitate. steagul petroliștilor 
din Moreni. foști membri ai 
vechiului Partid Socialist. Pe 
purpura mătăsii sînt înscrise 
cu litere de aur chemările care 
au însuflețit în anii 1918--1920 
pe muncitorii sondori de aici 
în -upta împotriva patronilor 
capitaliști, pentru o viață mai 
bună . „Nici muncă fără piine, 
nici piine fără muncă" „Prin 
unire și luptă, la dezrobire".

Simbol al luptei petroliștilor 
pentru libertate, democrație și 
socialism — a spus vorbitorul 
— acest steag este astăzi pen

„Ne vom consacra 
întreaga pricepere 
și putere de muncă 

îndeplinirii hotărîrilor 
Congresului partidului“

Alături de petroliștii care 
se înșiruie de-a lungul șose
lei ce duce spre Cîmpina se 
află sute de mineri de la Fi- 
lipeștii de Pădure, operatori 
chimiști de la Fabrica de an
velope „Victoria" — Florești, 
țărani cooperatori din Dițești 
și din alte sate, copii ieșiți în 
fața școlilor, care flutură eșar
fe și stegulețe, urînd oaspeți
lor „bun sosit" în Valea Pra
hovei.

Intrarea în orașul Cîmpina 
e străjuită de siluetele noilor 
blocuri cu zece etaje din mi- 
croraionu) I. Macara lele-turn 
au devenit și aici simbolice 
port-drapele.

... Es'e ora 14 In aclamațiile 
miilor de oameni, conducăto
rii de oartid și de stat coboa
ră din mașini în fața unul 
splendid covor de flori, ade
vărat colt de grădină răsărit 
in mijlocul șoselei Oaspeții 
sînt întîmpinați de Tiberiu 
Varga, prim-«ecretar al Comi
tetului orășenesc de partid, și 
Melinte Moldoveanu, preșe
dintele Sfatului popular oră
șenesc. Un grup de muncitori 
ilegaliști printre care Anton 
Banciu membru de partid din 
ziua de 8 mai 1921 oferă con
ducătorilor de oartid și de stat 
tradiționala piine și sare

Are loc un scurt miting 
Adresînd oaspeților Guvinte 
caldp de salut din partea oa
menilor muncii din Cîmpina. 
tov Tiberiu Varga, prim-secre
tar a) Comitetului orășenesc 
de partid Cîmpina. a arătat 
câ aceștia continuă tradi
țiile lor revoluționare, în
făptuind eu elan sarcinile «e 

tru noi un mijloc de a ne ex
prima atașamentul nemărginit, 
recunoștința profundă și dra
gostea fierbinte față de parti
dul comunist și față de în
cercata sa conducere marxist- 
leninistă. Vă dorim din adîncul 
inimilor noastre să trăiți ani 
mulți pentru fericirea poporu
lui și vă asigurăm că vom 
lupta și de aici înainte ca ostași 
credincioși, disciplinați, sub 
gloriosul steag al partidului co
muniștilor, pentru continua în
florire a scumpei noastre pa
trii, România socialistă.

In cuvîntul său de mul
țumire. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus : Conside
răm acest dar ca un simbol și 
în același timp ca o obligație 
de a ține sus steagul luptei 
pentru independența naționa
lă, pentru făurirea comu
nismului în România. Sim
bol al luptei clasei munci
toare. steagul roșu constituie 
astăzi alături de steagul tri
color simbolul unității națio
nale, simbolul luptei pentru 
făurirea socialismului și co
munismului în România. Or- 
ganizind victoriile poporului 
român, partidul nostru militea
ză neobosit pentru dezvoltarea 
solidarității internaționaliste 
cu oamenii muncii de pre
tutindeni în lupta pentru so
cialism. pentru pace în întrea
ga lume.

La sfîrșitul mitingului con
ducătorii de partid și de stat 
împreună cu muncitorii pe
troliști cu numeroși activiști 
din Ilegalitate și alți cetățeni 
al orașului se prind intr-o 
horă. înconjurați cu căldură 
de mulțimea din piață.

le revin din mărețul program 
al înfloririi României socialis
te elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului. Ei sînt 
hotăriți să depună eforturi 
susținute pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Plenarei din de
cembrie 1966 a Comitetului 
Centra) al partidului privind 
mai buna valorificare a re
zervelor de creștere a pro
ducției și productivității mun
cii, de reducere a consumuri
lor specifice și a cheltuielilor 
de producție, de îmbunătățire 
a calității produselor.

Ing. Gheorghe Aldea, direc
torul Institutului de cercetări 
foraj extracție din Cîmpina, 
exprimînd profunda recunoș
tință a specialiștilor institutu
lui față de partid pentru mă
surile luate în vederea dezvol
tării activității de cercetare ști
ințifică, a asigurat Comitetul 
Central al partidului, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că aceștia vor consacra întrea
ga pricepere șl putere de mun
că ridicării continue a nivelu
lui cercelărilor aplicării în 
practică a rezultatelor acesto
ra. contribuind la prosperitatea 
patriei socialiste.

Adresîndu-se oaspeților, tov 
Gheorghe Rădulescu, membru 
de partid din ilegalitate a spus: 
Vă rog să-mi permiteți ca. in 
numele vechilor militanti ai 
mișcării muncitorești din Cîm
pina. să vă adresez cu toată 
căldura tradiționala urare de 
bine ați venit și să vă exprim 
marea bucurie pe care o trăim 
cu toții, știindu-vă astăzi în 
mijlocul nostru. Muncitorii 
cîmpinen! au creat) primul sin

dicat al muncitorilor petroliști, 
unul dintre cele mai vechi sin
dicate din țară, s-au solidari
zat cu țăranii, răsculați în sin- 
gerosul an 1907 și au participat 
activ, sub conducerea partidu
lui, la lupta pentru eliberare 
socială si națională.

Zidurile sumbre ale Dofta- 
nei nu t-au intimidat pe mun
citorii din Cîmpina si i-au u- 
nit și mai mult, călindu-i în 
lupta revoluționară condusă de 
partid. Ca vechi militant al 
mișcării muncitorești sînt 
mîndru de minunatele reali
zări obținute pe tărîm econo
mia și social-cultural de po
porul nostru sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comu
nist Român. Apreciez în mod 
deosebit printre numeroasele 
măsuri luate de partid pentru 
creșterea nivelului de trai al

Prh succesele noastre 
in construirea noii 
orinduiri sociale, 

ne aducem contribuția 
la victoria cauzei 

socialismului și păcii 
in lume

în aplauzele puternice ale 
celor prezențî a luat, apoi 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Transmițînd sa
lutul Comitetului Central al 
partidului și al guvernului Re
publicii Socialiste România și 
mulțumind pentru cuvintele 
calde care au exprimat senti
mentele oamenilor muncii din 
Cimpina față de partid, 
conducătorul încercat al po
porului nostru oe calea pro
gresului și prosperității, se
cretarul general al C.C. 
al P.C.R. a spus: In aceste 
manifestări la adresa partidu
lui și guvernului, noi vedem 
expresia încrederii nestrămu
tate a dv., ca și a întregului 
nostru popor, în politica Parti
dului Comunist Român, a uni
tății și hotărîril de a înfăptui 
neabătut această politică.

Orașul și raionul Cîmpina 
sînt cunoscute ca un vechi 
centru muncitoreso al Româ
niei. Aci s-a înființat incâ în 
1886 o mare schela petrolieră, 
iar în 1897 prima rafinărie din 
România, care era considerală 
printre cele mai mari din Eu
ropa. Astăzi Cîmpina și raio
nul Cîmpina aduc o contribu
ție însemnată în producția pe
trolieră și în construcția de 
utilaj petrolier Producția glo
bală a raionului și orașului 
Cîmpina depășește pe tptal 2 
miliarde și jumătate, ceea «e 
înseamnă o producție bună și 
ilustrează aportul pe care dv., 
muncitorii din orașul și raio
nul Cîmpina îl aduceți la în
făptuirea programului de in
dustrializare și de înflorire a 
României socialiste. O dală cu 
creșterea producției și avîntul 
economiei s-au dezvoltat fnvă- 
țămîntul, cultura, știința, s-a 
ridicat nivelul de viață al oa
menilor muncii.

Referindu-se la cele spuse 
de conducătorul Institutului de 
cercetări pentru foraj, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că este îmbucurător 
faptul că cercetările acestui 
tînăr Institut sînt apreciate în 
țară și străinătate Aceasta 
însă Impune lucrătorilor Tnsti* 
tufului, oamenilor de știință, 
obligații șl mai mari. Avem 

poporului nostru, noua lege a 
pensiilor, care asigură oame
nilor muncii o bătrînețe li
niștită și lipsită de griji. Mă
rețele realizări din patria 
noastră, prestigiul internațio
nal crescînd al României so
cialiste sînt rezultatul politicii 
marxist-leniniste a partidului, 
politică în care își găseso în
truchipare năzuințele cele mai 
înflăcărate ale poporului nos
tru. Ca vechi și devotat mili
tant a) partidului, vă asigur 
câ și de acum înainte voi con
tribui cît îmi vor permite pu
terile. alături de toți oamenii 
muncii, la înfăptuirea măre
țelor idealuri ale partidului, 
în scopul ridirării patriei 
noastre pe cele mai înalte 
culmi ale civilizației șl pro
gresului.

încă multe de făcut în ce pri
vește dezvoltarea activității de 
cercetare științifică în foraj — 
și sîntem convinși că cei ce lu
crează în acest institut, îm
preună cu toți specialiștii și 
muncitorii din industria petro
lieră, nu-și vor precupeți e- 
fort urile pentru a obține re
zultate și mai bune, care să 
ducă la dezvoltarea tot mai 
puternică a industriei petro
liere din România.

In cincinalul in care ne a- 
flăm, in orașul și raionul dv. 

La (Surtea Domnească din Tîrgoviștd

se vor învesti peste 600 mili
oane lei pentru dezvoltarea in
dustriei. Ne exprimăm încre
derea că oamenii muncii vor 
depune toate străduințele pen
tru a folosi mijloacele finan
ciare și materiale cu cît mai 
mare grijă, pentru a obține 
cu aceste mijloace rezultate 
cît. mai bune în dezvoltarea in
dustriei petroliere și a con
strucției de utilaje, spre a 
spori bogățiile materiale ale 
patriei, a o face mai puterni
că, a contribui la Greșterea ni
velului de viațA al întregului 
nostru popor.

în continuare, secretarul 
general al C.C al partidului 
a subliniat că la Cimpina au 
existat încă gu zeci și zeci de 
ani în urmă sindicate munci
torești. au lucrat activiști so
cialiști și apoi comuniști. Este 
cunoscută participarea mun
citorilor din Cîmpina la ma
rile lupte de clasă din anii 
1932—1933, care au făcut ca 
Valea Prahovei și. totodată. 
Cîmpina să se înscrie ca cen
tre de bază ale mișcării re
voluționare din România.

Ca unul care am stal cîțiva 
ani in Doftana. îmi amintesc 
o'e sprijinul pe care noi. deți
nuți! comuniști, l-am simțit 
întotdeauna din partea munci
torilor și cetățenilor din Cîm
pina așa cum l-am simțit dm 
partea întregii clase muncitoa
re și a tuturor forțelor demo
cratice. progresiste din Româ
nia Sprijinul dv ne-a ajutat să 
înfrîngem regimul de teroare 
instaurat de burghezie in în
chisoare. a constituit un imboid 
în munca și lupta noastră pen
tru a ține sus steagul luptei re
voluționare. pentru a învăța și 
a ne pregăti spre a putea să 
servim mai bine interesele cla
sei muncitoare, țărănimii, in
telectualității. ale întregului 
nostru popor, cauza libertății 
și independenței naționale.

Aș dori să folosesc arest pri
lej ca în numele foștilor deți
nuți politici, să vă exprim mul
țumiri pentru ajutorul pe care 
ni l-ați acordat în acele mo
ment? grele I

în istoria luptei revoluționa
re a luptei pentru libertate 
națională, va ramme pentru 
totdeauna înscrisă participarea 
oamenilor muncii din C'înipi- 
na alături de toți oamenii 
muncii din Valea Prahovei, la 
înfăptuirea actului istoric de

la 23 August. Ia înfrîngere» 
unităților militare ale Germa
niei hitleriste, la eliberarea pa
triei noastre de sub jugul fas
cist

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : De
sigur, tovarăși, rezultatele pe 
care le-am obținut în anii 
construcției socialiste sînt 
mari. Dar mai avem încă mul
te de făcut pentru a putea 
spune că țara noastră a ajuns 
în rîndul țărilor înaintate dm 
punctul de vedere al dezvol
tării industriei, agriculturii, 
științei și culturii. Sîntem pe 
un drum bun : Congresul al 
IX-lea nl partidului a trasat 
un măreț program, rezultatele 
de pînă acum sînt minunate 
și dovedesc că avem toate po
sibilitățile. nu numai de a în
deplini, dar chiar și de a de
păși sarcinile trasate. La toa
te acestea v-ați adus și dv, 
contribuția — și sîntem con
vinși că o veți aduce și în 
viilor. Activitatea dv.. împre
ună cu a întregului nostru po
por va face ca România să fie 
în 1970 și mai bogată, și mai 
puternică, și mai înfloritoare I 

Tot ceea ce realizăm este 
menit să asigure poporului 
român o viață din ce în 
ce mai îmbelșugată ; tot
odată aceste realizări consti
tuie o contribuție la cauza ge
nerală a socialismului și păcii 
în întreaga lume. Prin munca 
noastră, prin victoriile noastre 
dovedim că socialismul es*e
singura cale care asigură li
bertatea, bunăstarea și feri
cirea popoarelor I

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

Următorul popas în Cîmpi
na are loc la Casa memorială 
Nicolae Grigorescu, unde ma
rele pictor a trăit și a creat în 
ultimii ani ai vieții. în atelie
rul pictorului, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ton Gheorghe 
Maurer și ceilalți conducători 
se opresc în fața penultimei 
sale pînze. rămasă netermina
tă pe șevalet.

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

„Am pășit cu o ndtncă emo
ție pragul casei in care a trăit 
șl creat marele pictor al pei
sajului și sufletului românesc 
— Nicolae Grigorescu. întrea
ga sa creație, izvnHtă din via
ța și lupta plină de eroism a 
poporului nostru pentru liber
tate și independentă naționa
lă, este o expresie de inallă 
valoare artistică a gindirii si 
sensibilității poporului nos
tru durînd pes*e veacuri măr
turia unor ad>nci sentimente 
de dragoste de țară și de vo- 
por, seri'ind ca un luminos 
exemplu noilor generații de 
artiști.

Felicităm pe organizatorii 
muzeului pentru strădaniile 
de a păstra și de a face cu
noscute cit mai larg aceste 
nepieritoare valori ale artei 
românești"

Din lumea de culori și for
me a pictorului, oaspeții pă
șesc apoi în universul de gin- 
durl și Idei al savantului fi’o- 
log și al scriitorului Bogdan 
Petri eeicu Hașdeu, vizi tind 
muzeul, aflat în casa con
struită după planurile scriito
rului; Ei urmăresc viața și 
creația sa, ilustrate prin nu
meroase manuscrise, cărți, zia
re și reviste ale vremii, dintre 
care unele au fost editate de 
Hașdeu.

în paginile cărții de impre
sii oaspeții au scris „Am po
posit in castelul care adăpos
tește muzeul memorial „B P. 
Hașdeu" pentru a omagia una 
dintre cele mat complexe per
sonalități ale culturii româ
nești. Filolog și folclorist, is-

(Continuare in pag. a I1l-a)
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1 'ric, poet si dramaturg, căr
turar de o vastă erudiție, Bog
dan Petriccicu Hașdeu a ilus
trat cu cinste toate aceste do
menii adurind o prețioasă 
contribuție la îmbogățirea pa
trimoniului național“.

L-a Bănești, in drum spre o- 
rașul de reședință al regiunii, 
condură’orii de partid și de 
stat au făcut un popas omagial 
pe locul unde in 1913 s-a frint 
zborul legendar al temerarului 
..maistoraș". Aure) Vlaicu. sim
bol al curajului și iscusinței 
poporului nostru O companie 
militară cu fanfară prezintă 
onorul. Sînt intonate Imnul 
de Stat și Imnul Eroilor. To
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
conducători de partid și de 
«lat depun o coroană de flori

La Uzina de utilaj petrolier din Tirgoviște
Foto: AGERPRES

în cetatea petrolului 

și chimiei
Mii de ploieșteni au întîmpi

nat, intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, pe conducă
torii de partid și de stat. Pe 
frontispiciul unui arc de triumf 
sprijinit pe două sonde strălu
citoare, se află înscrisă urarea 
izvoritâ din inimile tuturor: 
„Bine ați venit, dragi condu
cători ai partidului și statului 
nostru în cetatea petrolului și 
chimiei !“

Ploiești. Veche așezare ro
mânească, al cărei nume este 
legat de nobilele tradiții de 
luptă ale poporului nostru 
pentru libertate, neatîrnare și 
progres social. Evoluția orașu
lui este legată indestructibil 
de destinul aspru al celor 
chemați să scoată din ad incuri 
aurul negru. Aici și-au desfă
șurat activitatea unele din 
primele cercuri revoluționare 
din țara noastră, aici au acti
vat revoluționari de frunte ca 
C Dobrogean u-Gherea. I. C. 
Frimu și alții : aici, din ini
țiativa lui Ștefan Gheorghiu, 
a fost întemeiat primul sin
dicat din România De-atunci. 
de-a lungul unor decenii de 
puternice învolburări sociale, 
muncitorimea ploiesteană a 
înscris pagini glorioase în 
istoria marilor bătălii d? clasă 
al? proletariatului român La 
Ploiești a avut loc în octom
brie 1922. congresul al Il-lea 
al Partidului Comunist Român. 
Sub conducerea comuniștilor, 
oamenii muncii din această 
citadelă industrială au tinut 
sus steagul neînfricatei lupte 
împotriva asupririi și exploa
tării, pentru eliberarea de sub 
jugul fascist

în întimpinarea conducăto
rilor de partid și de stat a 
venit, înconjurat de tineri re
prezentanți ai muncitorimii de 
astăzi, un mare grup de 
membri de partid din anii ile
galității. Ca o ilustrare a lu
minoaselor tradiții de luptă 
scumpe mișcării muncitorești 
din țara noastră, ei poartă 
două drapele roșii, vechi de 
peste patruzeci de ani. pe care 
sînt înscrise lozinci ale sindi
catelor prahovene de odini
oară : „Nici muncă fără pîine, 
nici pîine fără muncă I“ ; 
„Prin cultură la lumină, prin 
lumină la izbîndă. prin izbîndă 
la știință, la progres 1“. 

în acest timp, o escadrilă de 
avioane cu reacție întregește 
solemnitatea momentului, sâ- 
gefînd văzduhul în semn de 
cald omagiu adus de cuteză
torii piloți ai aviației noastre 
precursorului ce a dat faimă 
aripilor românești.

Maiorul loan Suoiu, pilot 
clasa 1 pe avioane superso
nice. oferă în dar tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, macheta 
primului avion construit de 
Aure) Vlaicu.

Adresindu-se celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : „Urez aviatorilor ca 
in activitatea lor să fie inflâ- 
cărați de exemplul lui Aurel 
Vlaicu și să ducă mal departe 
gloria aviației românești“.

După încheierea festivității, 
în după-amlaza zilei, oaspeții 
se îndreaptă spre Ploiești.

Tradiționala pîine și sare 
sînt oferite in mod simbolic, 
de o familie de comuniști 
ilegaliști : Alexandru Burghe- 
lea, membru de partid din 
anul întemeierii P.C.R., 1921, 
și soția sa. Sofia, membră de 
partid din anul marilor lupte 
muncitorești — 1933. Oaspeții 
sînt salutați călduros, în nu
mele locuitorilor orașului, de 
primul secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, Gheor
ghe Alecu. Urările de bun 
venit sint acoperite de aplau
zele și ovațiile entuziaste ale 
mulțimii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește pentru 
primirea plină de însuflețire 
făcută de ploieșteni ; conducă
torii de partid și de stat string 
cu căldură miinile veteranilor 
mișcării muncitorești și celor
lalți tovarăși veniți în întimpi- 
nare.

Un prim popas în inima 
industrială a orașului : Uzina 
de utilai petrolier „1 Mai". 
In fața uzinei, oaspeții sint 
salutați de ing. Dumitru Nistor, 
directorul general al între
prinderii. de reprezentanți ai 
organizațiilor de partid și 
obștești. Este de față Mihai 
Marinescu, ministrul construc
țiilor de mașini.

La invitația gazdelor, condu
cătorii de partid și de stat vi
zitează platoul de montaj ge
neral în timpul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți oaspeți se întrețin cu 
conducătorii tehnici, cu spe
cialiștii, cu maiștri și munci
tori despre problemele actuale 
ce stau în fața colectivului în 
legătură cu organizarea ști
ințifică a producției și muncii, 
întărirea disciplinei muncii, 
îmbunătățirea continuă a pa
rametrilor și indicilor de cali
tate ai produselor. Aurel 
Ioniță. șeful unei echipe frun
tașe, arată conducătorilor de 
partid și de stat că membrii 
echipei sale au primit cu 
deplină aprobare Hotârîrea 
C.C. al P.C.R. și a guvernului 
referitoare la reglementarea 
timpului de lucru. El subli
niază voința sa și a tovarășilor 
săi de a folosi tot mai deplin 
timpul de muncă, de a îmbu
nătăți organizarea muncii și a 
ridica disciplina de producție.

La o întrebare pusă de to
varășul Ceaușescu, gazdele a- 
rală că una dintre cele mai 
stăruitoare preocupări ale co
lectivului o constituie reali
zarea produselor la un nivel 
tehnic tot mai înalt, pentru 
ca acestea să corespundă în
tocmai exigențelor calitative, 
să fie competitive pe piața 
internațională.

în fața oaspeților se desfă
șoară o spectaculoasă demon
strație de ridicare și cobor»re 
a instalației de forai electric 
E 75 pentru adincime de 2 200 
metri și instalația 4 LD-150 
pentru 3 200 metri.

In încheierea vizitei, oaspeții 
înscriu în Cartea de onoa
re : „Felicităm harnicul colec
tiv al Uzinei „1 Mai" din 
Ploiești, întreprindere indus
trială modernă, principala 
producătoare de utilaj petro

licr din țară, pentru realiză
rile de prestigiu pe care le-a 
obținut in producție. Ne expri
măm convingerea că talentații 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri ai uzinei nu-și vor pre
cupeți forțele in îmbunătăți
rea continuă a organizării ști
ințifice a producției, pentru a 
dobindi noi succese in perfec
ționarea instalațiilor de foraj 
și a celorlalte utilaje și agre
gate. in ridicarea necontenită 
a nivelului calitativ al produ
selor. in îndeplinirea tuturor 
sarcinilor de mare ră'pundere 
care le resin in anii cincina
lului".

...Coloana mașinilor oficiale 
străbate marele bulevard, care, 
pornind de la gara principală, 
deschide larg perspectiva cen
trului nou al orașului. întrea
ga suflare a Ploieștilor s-a 
revărsat pe străzile festiv îm
podobite. transformîndu-le in- 
tr-un torent de entuziasm De 
pretutindeni răsună puternice 
ovații șî urale.

...Un moment de profundă 
emoție. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat se o- 
presc în fața plăcii comemora
tive ridicate în centrul ora.șu- 

In fața machetei, (nalțli oaspeți analizează perspectivele de dezvoltare a uzinei de uti
laj petrolier La casa memorials „Nicolae Grlgorescu" din Cimplna

Foto : AGERPRES

lul în ainstea luptelor purtate 
de petroliștii prahoveni în fe
bruarie 1933, cînd au dat o 
pildă nemuritoare de abnega
ție, combativitate și fermitate 
revoluționară. De o parte și 
de alta a plăcii comemorative 
fac de strajă vechi milifanți 
ai mișcării muncitorești și 
pionier). Conducătorii de par
tid și de stat depun o coroană 
de flori la placa comemorati
vă. Pe panglicile purpurii stă 
scris : „Omagiu luptătorilor pe
troliști din ianuarie—februa
rie 1933. Din partea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român“.

...Ora 18,15. Zeci de mii de 
ploieșteni s-au adunat pe ma
rele stadion „Petrolul" pentru 

a se întîlnl cu iubiții lor oas
peți. Sosirea la tribună a to
varășilor Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mizil, Maxim Ber- 
ghianu, Manea Mănescu. 
Gheorghe Stoica, este salutată 
cu îndelungi urale și acla
mații.

Marele miting al cetățenilor 
orașului Ploiești este deschis 
de tovarășul Dumitru Balalia, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid.

Calde cuvinte de salut sînt 
rostite apoi de tovarășii Bu
jor Ol tea nu, director general 
al Rafinăriei Brazi. Toma Spî- 
ridon, muncitor la Uzinele 
„1 Mai", Gheorghe Florescu, 
membru de partid din ilegali
tate, profesoara emerită Aspa
sia Vasiliu, directoarea Liceu
lui nr. 1 Ploiești.

în semn de adîncă dragoste 
și recunoștință a locuitorilor 
Ploieștilor față de partid și 
conducătorii săi, Gheorghe Du- 
mitrescu, președintele sfatu
lui popular orășenesc, înmî- 
nează tovarășului Nicolae 

Ceaușescu o plachetă pe care 

este Imprimată vechea stemă 
a orașului Ploiești, precum și 
un hrisov pe pergament, cu 
sigiliul cetății, cuprinzînd un 
succint istoria al acestei stră- 
veohi șl vrednice așezări ro
mânești.

întîmpinat au ovații șl urale, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată în repetate rînduri 
prin vii și puternice aplauze, 
prin aclamații îndelungate.

Seara, la Teatrul de stat a 
avut loo un frumos spectacol 
festiv prezentat în onoarea 
oaspeților. Prin forța evoca
toare a stihurilor și muzicii, 
prin exuberanța dansurilor 
populare, artiști amatori și 
profesioniști de pe meleagu
rile prahovene s-au întrecut 
în măiestrie pentru a înfățișa 
file din cronica veche și nouă 
a acestei regiuni, închi
nând un imn de slavă păs
trătorului și continuatorului 
celor mai scumpe și mai no
bile idealuri ale poporului 
nostru, Partidul Comunist Ro
mân.

Artiștilor ce și-au dat con
tribuția la reușita spectacolu
lui le-au fost oferite flori din 
partea conducătorilor de par
tid și de stat.

La ieșirea din sală, sub lu
mina puternică a reflectoare
lor, conducătorii de partid și 
de stat se prind într-o horă 
împreună cu ploieștenii veniți 
să-i salute. La plecare, pe stră-

Tn a doua zi a vizitei în regiunea Ploiești, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculcscu- 
Mizil, Maxim Bcrghianu, Manea Mânescu și Gheorghe Stoica, 
membru al Consiliului de Stat, au plecat cu trenul la Rîm
nicu Sărat. Oaspeții sînt însoțiți de tov. Dumitru Balalia 
prim-secretar al Comitetului regional de partid, și Nicolae 
Tâbircă, președintele Comitetului Executiv al Sfatului popu
lar regional.

Artera care leagă centrul o- 
rașului de gara principală a 
devenit în această dimineață 
însorită un adevărat culoar 
viu, multicolor. Mii de locui
tori cu stegulețe, buchete de 
flori fac semne prietenești 
conducătorilor de partid și 
de stat. Se aud urale și ovații.

...Gara Rîmnicu Sărat. La 
ora 8. conducătorii de partid 
și de stat coboară din tren in- 
tîmpinați de uralele nesfîrșite 
ale mulțimii ; in calea lor. 
a fost așternut un imens 
covor de flori. Oaspeților 
dragi le adresează un cald 
cuvint de „bun sosit“ în Rîm
nicu Sărat, Constantin Ghine- 
scu, prim-secretar al Comite
tului raional de partid, și Ni
colae Avramescu, președintele 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular raional.

Odată cu ofranda florilor, 
un grup de fele îmbie pe oas
peți cu miere dulce, culeasă 
din stupine în zorii zilei.

Conducătorii de partid și de 
stat se urcă la tribuna amena
jată în piața gării, salută cu 
voie bună pe localnici, răs- 
punzînd la aclamațiile și ura
lele entuziaste ale celor peste 
20 000 de oameni ai muncii a- 
flați în piață. Iau cuvîntul la 
miting Constantin Ghincscu, 
prim-secretar al Comitetului 
raional de partid, Paraschiva

lid și de stat le este oferită tradiționala piine și sare

zile orașului, oaspeții sînt în
delung ovaționați de mii de 
localnici.

Dumitraș, tînără muncitoare 
de la Fabrica de confecții din 
localitate, și Dumitru Tită, 
președintele cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Vîlcele.

Exprimînd sentimentele de 
stimă și adîncă dragoste pe 
care oamenii muncii din ora
șul și raionul Rîmnicu Sărat 
le poartă conducătorilor par
tidului și statului, vorbitorii 
înfățișează transformările în
noitoare prin care au trecut 
aceste meleaguri de-a lungul 
anilor socialismului Arătînd 
că agricultura, ramură cu 
pondere mare în economia ra
ionului. a cunoscut un avînt 
continuu, vorbitorii reliefează 
totodată existența unor serioa
se rezerve de creștere a pro
ducției vegetale și animale, a 
căror punere în valoare cere 
eforturi sporite Ei au asigu
rat pe oaspeți că nu-și vor 
precupeți forțele și energia 
pentru a îndeplini în mod 
exemplar hotărîrile partidului 
pentru a contribui cu toată 
puterea la înflorirea patriei 
noastre dragi.

Ta apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. în 
repetate rînduri, cuvintele se
cretarului genera) al C.C. al 
P.C.R. sînt subliniate de ura
lele și aplauzele mulțimii.

Unitatea de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul Co
mitetului Central al Partidu
lui. hotârîrea sa de a-i urma 
fără șovăire politica înțeleap

tă, își găsesc și aici, ca în ori
ce colț al țării, o puternică a- 
firmare.

Mitingul a luat sfîrșit. Tri
buna este înconjurată de fete, 
copii și vîrstnici care oferă 
oaspeților daruri Valina Ca
sară. țărancă din comuna de 
munte Bisoca, a adus un 
costum național lucrat de ea. 
în care a pus toată măiestria 
și dragostea sa. Vasdica Sisea 
a adus și ea un costum națio
nal. lot atît de măiestrit lu
crat. Alții oferă ștergare, ma
rame, flori...

Mașinile parcurg apoi bule
vardul Nicolae Bălcescu, îm
podobit sărbătorește Mii de 
locuitori ai orașului ovaționea
ză îndelung, așternînd în ca
le covor de flori de primăvară. 
Aproape de centrul orașului 
o mamă se desprinde din mul
țime, iar copilul din brațele 
sale îi întinde, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din căușul 
palmei, un gingaș puișor de 
o zi.

La intrarea în Fabrica de 
confecții, oaspeții sînt înlîmpi- 
nați de Ion lancu, directorul 
acestei unități industriale, de 
reprezentanții organizațiilor 
de partid și obștești. Este pre
zent Ion Popescu, adjunct a) 
ministrului industriei ușoare. 
Un grup de muncitoare oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și celorlalți conducători bu
chete de flori.

în drum spre noua și mo
derna hală de fabricație, di
rectorul face un scurt istoria 
al unității. Dacă în trecut 
lucrau aici numai cîleva zeci 
de muncitori, astăzi numărul 
lor se ridică la aproape 1 500. 
Producția globală a crescut în 
1966 cu 420 la sută față de 
1959. iar planul pe acest an 
prevede încă un spor de pro
ducție de peste 27 la sută, 
încă în trimestrul IV al aces
tui an vor încep? aici noi lu
crări : se vor construi alte 
hale de fabricație, o centrală 
termică, o stație de decantare. 
La finele lui 1970, se va reali

za o producție suplimentară 
anuală în valoare de peste 40 
milioane lei.

In holul fabricii sînt prezen
tate conducătorilor de partid 
și de stat noile modele de 
confecții pentru femei șt băr
bați. Se vizitează hala de la 
parter, de preparare și croit, 
spațioasă, luminoasă, apoi la 
primul etaj sala de mașini. 
Una dintre cele mai vechi 
muncitoare. Filofleia Mazilu, 
vorbește oaspeților despre re
zultatele în muncă ale colec
tivului din care face parte.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. dînd o apreciere pozitivă 
muncii priceputelor croitorese 
industriale, se interesează de 
prețul de cost al confecțiilor 
de copii, de cîștigurile munci
torilor.

In discuțiile cu specialiștii, 
conducătorii de partid și de 
stat se interesează de felul 
cum este organizată munca, 
de rezultatele eforturilor în 
direcția perfecționării pro
ducției și punerii în valoare 
a noi rezerve interne, le 
urează succese din ce în ce 
mai mari în muncă.

La plecare, conducătorii de 
partid și de stat semnează în 
cartea de onoare a fabricii.

Pe lot parcursul, spre ieșirea 
din oraș, pînă dincolo de apa 
Rimnicului, oaspeții sînt ova
ționați de mii și mii de cetă
țeni, muncitori și țărani din 
comunele raionului.

Scurt popas în dreptul co
munei Suditi. Baciul stînei 
cooperativei agricole. Nicolae 
Rucsandra. și soția sa Florica, 
însoțiți de un grup de coope
ratori, oferă conducătorilor de 
partid și de stat caș și urdă 
dulce, mămăliguță caldă și 
ulcele cu vin roșu.

Oaspeții se îndreaptă apoi 
spre Buzău.
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DE CE NU IZBUTESC
ABSOLVENȚII ȘCOLILOR PROFESIONALE

Tn unele întreprinderi de In
dustrie usuari (dar nu numai în 
acea«« ramurii) pe observi de 
mai multi vreme o situație 
negativă și cu atîl mai nefirească. 
Dupfi ce 8 Fost angajat un număr 
oarecare de muncitori calificați 
dintre absolvenții scoliloi profe
sionale, o parte din aceștia nu 
reușesc să-și îndeplinească sarci
nile de producție o perioadă de 
timp : cinci. șa«e luni sau chiai 
mai mult. lată, spre exemplu, o 
statistică ce privește, din 
punct de vedere, situația 
tentă la o întreprindere 
șoreanâ — „Industria lìmi“ ;

acest 
exiș
ti mi-

să-și realizeze
normele de muncitori

în primele
Luna f n 111 IV V VI

Filatura cardată'/* 115.1 115,1 125.6 122,0 120,7 126,1
Filatura pieptănată*/» 110 112 110 112 116 117
Țesătorie*/» 96 973 98,1 98.0 98,4 100,1

Se vede de »ici că lucrurile 
nu stau la fel la toate meseriile. 
Procentul de realizare a normelor 
de către filatori este bun și chiar 
foarte bun incă din prima sau 
a doua lună Dar țesătorii de 
abis în 8 6-a lună, de la data 
intrării Îd producție ca muncitori 
calificați, reușesc să-și îndepli
nească normele Exemple ase
mănătoare vom fntîlni și la în
treprinderile textile-Lugoj, la 
INTEX-Păuleșh. Fabrica de stofe 
de mobilă — București, Uzina 
„30 Decembrie“-Arad etc.

Remedierea acestei situații 
depinde insă, după părerea 
noastră, de obiectivtlatea cu care 
depistezi înainte de toate cauzele, 
de măsura în care știr să le alegi 
pe cele adevărate de altele care 
sint la suprafață sau numai in 
parte reale Pentru că numai pe 
sceastă bază se vor putea lua 
măsurile potrivite. Tovarășul C. 
Ardeleanu, directorul „Industriei 
linii“, spunea la o consfătuire, 
cu vădită intenție de a sesiza 
llKrtivnl principal pentru care 
mai sint asemenea deficiențe: 
„Explicația constă în faptul că, 
în cele două filaturi, absolventele 
lucrează pe utilaie cu o deservire 
în general mai ușoară. în schimb, 
îd țesătorie. utilajele sint încă tot 
cele vechi, iar volumul defecțiu
nilor mecanice este destul de ri
dicat. Pe de altă parte, continua 
dinsul. necunoașterea diverselor 
contexturi, schimbarea frecventă 
a articolelor in funcție de plan 
și, mai ales, acomodarea cu de
servirea a două agregate — iată 
tot atîția factori care conduc la 
nerealizarea nonnelot de către 
această categorie de absolvenți“.

Din păcate remediul acestei 
stări de fapt ar consta, după pă
rerea tov. director al ..Industriei 
linii" în mărirea și in orice caz 
acceptarea perioadei de acomo
dare, după ce absolventul școlii 
profesionale a intrat în uzină. 
Dar mai este oare nevoie de pe
rioadă de acomodare cînd se știe 
prea bine că jumătate sau chiar 
mai mult din timpul de școlari
zare al elenlor este afectat ins
truirii practice în producție ? 
N-ar trebui ca această instruire 
să se facă in așa fel îneît sâ de
vină ea însăși o veritabilă peri
oadă de acomodare ?

O consfătuire organizată la 
Timișoara, la care au participat 
reprezentanții școIîIot și ai unor 
întreprinderi din sectorul indus
triei ușoare a avut darul să dis- 
ceamă, după părerea noastră, 
foarte bine lucrurile tocmai diD 
acest punct de vedere.

Că prelungirea perioadei de 
acomodare, după ce ai absolvit 
școala, nu este o soluție și câ al
tele, mai profunde, sint cau
zele slabei pregătiri — acea
sta a reieșit, paradoxal, chiar 
din referatul prezentat la con
sfătuire, referat din care am 
citat mai sus De această dată, 
cu numai cîteva rînduri mai ios, 
la capitolul „și altele" se face o 
remarcă justă • „Rezultatele men
ționate se datoresc și faptului câ 
în întreprinderi nu sînt create 
posibilități ca elevii sâ facă prac
tica in aceleași condiții in care 
sint chemați să lucreze după 
absolvirea școlii Ei nu au astfel 
posibilitatea sâ se obișnuiască cu 
deservirea independentă a uti
lajelor și cu mărimea sarcinilor 
date muncitorilor de bază"

Elste util să arătăm astfel că 
în timp ce statistica spune pe 
nume unor lucruri, la adevăratele 
cauze se ajunge uneori pe ocolite. 
După părerea noastră, faptul că 
unii tineri absolvenți dau mult 
de Furcă întreprinderilor, după 
ce au intrat in producție, își are 
în primul rind originea în între
prinderi, în faptul că acestea nu 
au înțeles sâ «e ocupe temeinic 
de ei în timpul școlarizării. Este 
vorba aici de faptul că în multe 
cazuri nu se urmărește în aceeași 
măsură, de către școală și între
prindere. ca perioada de practică 
să fie at mai eficace, să se tragă 
maximum de foloase din ea.

Situația absolvenții™ care nu 
fac față cerințelor producției din 
cauza modalităților ineficace de 
practică este cunoscută de toți 
cei chemați să participe la orien
tarea și controlarea ei : se știe și 
cum ar trebui să se organizeze 
practica Dai măsuri concrete nu 
se iau peste tot, lichidarea ve
chilor modalităti prin care elevii 
școlilor profesionale efectuează 
instruirea practică se face încă 
țnceț.

la Timișoara, 
că, în ultima 

între-

Consfătuirea de 
evidențiind faptul 
vreme, conducătorii unoi 
prinderi și școli au luai la indica
ția Direcției Personal și învăță- 
mint din M.I.U. măsuri mai ho- 
tărîte și au acționat ca ataie, a 
făcut, totodată, dovada unui larg 
cîmp de posibilități, a unor 
mari rezerve ce se pot folosi aici 
tocmai pentru a spori eficacita
tea orelor petrecute de viitorul 
muncitor în fabrică Reținem ast
fel propunerea (în unele locuri de
venită realitate) de a se organiza 
în Întreprinderi ateliere cu ma
șini la care sâ lucreze indepen
dent elevii școlilor profesionale, 
propunere care ni se pare ludici- 
oasă. La Fabrica de confecții din 
Sibiu — după cum arăta directo
rul Grupului școlar M I U.. de 
aici, s-a putut înființa un astfel 
de atelier unde de mulți ani fac 
instruirea practică un număr de 
60 de elevi lnlrați in fabrica, 
după absolvire, toți cei care au 
trecut prin atelierul respectiv s-au 
încadrat de la bun început 
în normele dc producție.

O altă soluție a fost oferită de 
directorul Grupului școlar din 
Tg Mureș unde, pe timpul ptac- 
ticii. elevii «înt conslituiți in bri
găzi. coordonați și îndrumați de 
muncitori cu înaltă calificare, 
maiștri instructori și maiștri din 
producție Este în afara oricărei 
îndoieli că această modalitate are 
un efect mai mare decît sistemul 
după care elevul este dat spre 
pregătire pe lingă un muncitor. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit în 
multe cazuri cei răspunzători 
de desfășurat ea practicii lasă, pur

șl simplu, lucrurile la latitudi
nea munci tot ului respectiv.

In sfîrșit ; optica pe care au 
avut-o și, de ce n-am spune, o mai 
au unii conducători de întreprin
deri. „Cu o vreme în urmă, spu
nea tov. Cornel Popescu. inginer 
șef la Fabrica „Dîinbovița"- 
București, noi, în întreprindere 
aveam o părere greșită acordînd 
o mică importanță practicii 
elevilor. Spuneam că aceasta e 
treaba școlii șl nu a întreprinderii, 
că pe noi ne-ar interesa ce face 
elevul numai după ce-1 primim 
ca muncitor în fabrică. Cînd îi 
angajam și vedeam că nu fac față 
producției ne dădeam seama de 
greșeala comisă în consecință, a 
trebuit să renunțăm definitiv la 
această atitudine și lucrurile s-au 
schimbat în bine. Azi. un mare 
număr dintre cei care vin din 
școala profesională ajung după 
un an fruntași în întrecerea so
cialistă“

Ministerul învățâmîntului și 
Ministerul Industriei Ușoare 
sint chemate să rezolve (nu 
numai să studieze) și alte 
probleme care s-au ridicat 
în consfătuirea de la Timi
șoara Printre ele se înscrie la loc 
de frunte cea a instructorilor de 
practică pentru anii II și III in 
sensul că de aceștia să răspundă 
școlile, ele sâ se ocupe de toate 
aspectele pregătirii lor metodice 
și pedagogice. Direcțiile gene
rale din M.l U sint. de asemenea, 
datoare să înzestreze prin fapte, 
nu cu vorbe, atelierele-școală cu 
acele utilaje care corespund pro
gramei școlare, utilate asemănă
toare celoi pe care va lucra vii
torul muncilor după absolvire.

LE>R

„tovo- 
mîinile 

încă-

verticala Cheilor 
Bicazului

Cu cițlva ani In urmă, u- 
nui prieten care lucra la un 
Institut astăzi desființat, i s-a 
intimplat «/î intre pe neaștep
tate insolit de alți cițiv.a co
legi in biroul superiorului său. 
un mititel șef de serviciu, un 
tip dintre aceia pe care nu-i 
judeci după calitățile lor de 
bărbăție șl prestanță perso
nală, ci oprindu-te la conclu
zia „e corect", deci util Șe
ful purta ochelari — nu mal 
era prea tînăr — avea ne
vastă și doi copil, iar cirul 
privea pe cineva, sc Sfrimbti 
atit de Îngrozitor câiitînd să-l 
zărească inert te finea la trei 
metri distanță, respectată ins
tinctiv Știam, îmi povestea 
prietenul, că la omul acesta 
venea in audiență o femele, 
una mal necăjită, cu o cere
re de angulare, auzeam că e 
amina!ă „pînă s-o găsi un
loc" (care exista) Știam că o 
reținea mult la dînsul, dar și 
eu si alții ne gîndeam câ este 
vorba de cine știe ce exigente 
formalități Pînă în clipa des
chiderii bruște a ușii, clipâ 
care l-a surprins pe 
rtișu" hodigălnd cu 
domniei sale de miop 
runțit pe la jartierele solici
tantei, în timp ce aceasta, 
aflată-n picioare lingă birou, 
se crispa de scîrhă și-l privea 
de sus.

...L-am cunoscut fi în- 
tr-o împrejurare pe acel om,

portretul era exact, ini scena 
ini-a rămas definit u fixată in 
memorie însoțită de un întreg 
ansamblu de raționamente. 
Unul apăruseră pe tei — pe 
colo niște indivizi care, dacă 
nu puteau trage alte foloase 
suplimentate de pe urma 
responsabilității deținute, 
se mulțumeau a fi un fel de

Barbă
albastră

stilfanl cu barem cit numărul 
femeilor cărora le puteau face 
„un serviciu“ în cadrul ser
viciului de către el comandat. 
Nu discutăm cazurile cînd 
între un sef și o subalternă 
se naște dragostea, sau sim
patia, c.l purtarea de hașhu- 
zuc feroce, capabil să profite 
de dreptul de-a obliga intr-o 
situație dată numai și numai 
fiindcă avea puterea unui cu
vin! sau a unei semnături.

Cazul — rar — era și este 
odios Mi s-a Intimplat să 
aflu de la o studentă, aspi
rantă la arte, despre pretenția 
deschisă a unul regizor de a-i 
plăti „tributul" dacă vrea să 
fie folosită intr-un mic film, 
despre alta, salariată intr-o 
întreprindere, femeie căsăto
rită, peste care pînă mai de 
curînd dădea buzna un indl-

vid care-i punea în vedere 
la ce urmări sd se aștepte 
dacă nu „asctdtă“

Sigui, smt și femei care, 
moralicește, stau pe a- 
ceeași treaptă ca și indivizii 
descriși. Unele, Incercind să 
ciștige mai revede teren de 
afirmare fac ele insele dova
da prostituării sentimentale. 
Poate de aceea și încearcă cu 
otita siguranță unii să afir
me pretenții, știind că găsesc 
terenuri slabe. Cinismul pro
fitorului, al aceluia care, aflat 
pe-un scaun cit de mititel, 
oferind gratitudini sau perse
cuții, se șt vede în intimita
tea salariatelor rămîne în.«ă la 
fel de vinovat. Vinovat pen
tru apelul la ultima formă de 
murdărie posibilă : cumpăra
rea plăcerilor, la drumul mare 
în situații oficiale care re
clamă maxima corectitudine, 
maxima principialitate.

lată de ce, auzind că în ul
tima vreme sint secer stigma
tizați obrajii fără rușine, nu 
putem decît să ne bucurăm 
deschis șl să dorim, ca și în 
cazul la început amintit, să 
se procedeze la fel.

„la loc, șefule I", i-au 
oamenii celui 
fâri pe bază 
L-au scos în 
dat un loc la 
zis-o în așa fel, incit — îmi 
spunea prietenul — i se abu
riseră pînă șl lentilele oche
larilor, de transpirație.

zis 
ce făcea anga- 
de mlngîleri. 

fața lor șl i-au 
vedere. Și i-au

EUGEN FLORESCU

©

Aventura poeziei noastre ti
nere. e probabil, cea mai inte
resanta in istoria literaturii 
noastre de la marea generație 
interbelică. O lirică încă ne
disciplinată își caută instru
mentele și statutul propriu, 
răscolind virtualități și son- 
dind tărlrnuri labile, uneori 
prea lucidă, alteori prea spon
tană, nu odată codificindu-se 
algebric, adesea storcind de-a 
dreptul seva rădăcinilor bâlri- 
ne. cîrid livrescă. cînd elemen
tară dar mereu și pretutin
deni cu conștiința unei prefa
ceri înnoitoare 
centură" Ana Blandiana 
indiscutabil, 
mai pregnanți eroi, poate 
primul ririd. pentru că e prin
tre cei mai marcați. î.ntr-un 
m>>d propriu de contempora
neitatea noastră concretă, de 
experiența unei aenerații

Blandiana aspiră la clasi
cism din tot sufletul ei. in
tens romantic și angajai in

marile coliziuni Istoriei
imediate. E o tumultuoasă 
care cheamă calmul echilibru
lui, o sociabilă care visează la 
mînăstire, o talentată cu spai
ma ușurinței de a se exprima. 
Nota ei distinctivă e continua 
stăpinire a patosului liric și a
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In această ..a-
e, 

unul dintre cei 
în

PATOSULUI LIRIC
limbajului irupt — sau cel 
puțin dramatica sforțare de 
a-și impune o asemenea stăpi- 

pentru ea, e o 
cu 

da- 
planul 

înăbușind plîn-

Savin Bratu

Zilele acestea se desfă
șoară Sesiunea științifică 
a cadrelor didactice ale 
Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu**.

Dintre temele prezen
tate de tinerele cadre di
dactice din catedrele Con
servatorului amintim :

„Limbajul armonic și 
specificul național** (A- 
drian Rațiu), „Considera
ții estetice pe marginea 
folosirii unui cîntec 
popular românesc" (Au
rel Stroe), „Național și 
universal în creația lui 
George Enescu" (Ștefan 
Niculescu), „Cîteva as
pecte ale fundamentării 
teoretice privind rapor
tul dintre național și u- 
niversal în muzica româ
nească" (Viorel Cosma).

Tr. P.

1. BODEA

La studiu in marele laborator al naturii (Grădina botanică din București}

ri

nire. Poezia, 
autobiografie estințializată 
neliniște, transțerindu-și 
lele existențiale pe 
unei poetici.
gerea eu lui in monoloage spu
se numai la o persoană I plu- 
rală. colectivă sau neutră

Poetica Anei Blandiana este 
o etică a absolutului.

Cuvintele ii apar ambigui 
prin subiectivitate, ca și prin 
fenomenalitatea lor și pneta 
vrea să atinaâ .numenul" des- 
brăcat de ele Escnțializarea e 
echivalentă cu puritatea. To
tul. omul, lumea au de ales 
intre a tăcea, refuzind tran
zacțiile. deci a cîștiga o eter
nitate a neființei și a vorbi, 
deci a accepta împerecherea 
care înseamnă viață efectivă 
și muncitoare. Tema e desfă
șurată direct in Știu, purita
tea : „Știu, puritatea nu ro
dește I Fecioarele nu nasc co
pii. ' E marea lege-a maculă
rii ' Tributul pentru a trăi".

Intre vis mut și faimă, tipi
ca dilemă mnllarmeană și fără 
ieșire. Ano Blandiana optează 
pentru o existență conștientă 
de povara păcatului originar : 
lucrarea e asemeni „frumosu
lui prinț cu piele de porc, din

a-poveste" legat inevitabil de 
parența trădătoare. Poeții au 
darul tragic al cuvintelor și 
aleg faima creației. Se vor în
toarce doar, zadarnic, cu nos
talgie, spre virtualitatea irea
lizabilă a unui Racine rămas 
mut intr-un Port Royal al in
transigenței : „duc in visuri I 
înalta poartă neagră-a minăsti- 
rii I Și calda, lunga mantă ce
nușie / in care învelit, intr-o 
chilie. / Și veșnic in inexisten
ța mea ' Eu. sterp, neprihănit, 
să blestem cald ' Deșertăciu
nea minunată a lumii" (Din 
auster și din naivitate). 
Rămîne doar strigătul de re
voltă împotriva fațadei ambi
guității : „Vreau tonuri clarei 
Vreau cuvinte clare, < Vreau 
mușchii vorbelor să-i simt cu 
palma > Vreau să înțeleg ce 
sint, ce sinteți... (Intoleranta).

Rămîne ca poetul să-și poar
te crucea „intoleranței" sale, 
dedublat în Orfeu și Euridice, 
ducindu-și cu mindrie „ridico
lul" convingerilor sale despre 
nevoia certitudinilor și a co
municării. Rămîne de aseme
nea distincția dintre tăcerea- 
puritate și tăcerea-lașitate,

„milă" pentru „cei ce învață 
să tacă I Și-și modelează artis
tic tăcerile scuturi..."

Rămîne, mai ales, respinge
rea parabolică a lui Tasso, 
„poetul de spaimă ratat" — 
groaza de indexul ce se poate 
cindva îndrepta și spre „poe
zia nescrisă" de 
tine însuți.

Dar o asemenea 
trată in ipostaza 
seși e abia o inițiere 
univers de aspirații, acceptări 
și răzvrătiri. Vibrația lirică 
esențializată dar nu sterilizată, 
e aceea ce elaborează un 
univers poetic propriu și con
tradictoriu in unitatea lui, cu 
experiența din întoarcere a 
solipsismului cu umana îmbră
țișare a amintirii părinților, 
cu dialogul insinuat intre du
rată și moarte (Frunzele, Se 
face noapte ș.a.), cu o singu
lară lirică de dragoste. (Supra
fața apei, Fii înțelept. Flux).

Cert e că azi se confirmă 
voința creatoare a poelei Ana 
Blandiana meteoric și emo~

teamă, din

poezie păs- 
poeticii in- 

intr-un

an
ca 

și-o

ționant ivită la vîrsta primei 
adolescente apoi brutal între
ruptă și de la un moment dat 
intrată, din nou, aproape con
sacrată, în conștiința pu
blică. Clasicismul ei volun
tar, care-i insuflă uneori 
metrica gravă a versului 
tic, se măsoară in raport 
lava vulcanică pe care
menține fierbinte la extrema 
limită a erupției. Echilibrul e 
tulburător cînd e eroică men
ținerea lui. La Ana Blandiana 
se simte freamătul impetuoa
sei sensibilități originare. E 
patosul reținut unic in lirica 
noastră feminină — al unei 
poezii plecate asupră și ase
meni statuarei Cumințenii a 
pămîntului „E mare, greu 
de urnit și răbdătoare / Dac-o 
lovești durerile sint simțite dar 
tac, / E mare, de-aceea poate 
să stea nemișcată. / Poate să 
vorbească doar odată sau de 
două ori intr-un veac“.

EXPRESIVITATEA

IMAGINI PLASTICE ALE și icnuai umjiui
Muzeul 

publicii Socialiste România 
găzduiește in această lună 
expoziția retrospectivă de 
pictură și sculptură consacrată 
Războiului de independență al 
României din 1877. Succintele 
notații in acuarelă, ca cele ale 
lui Carol Popp Szathmari sau 
uleiurile de mici dimensiuni 
ale lui Sava Henția realiste 
file ale unui jurnal de campa
nie subliniază alături de pin- 
ze antologice, săditp profund 
in crmștiinta unei națiuni ca 
„Atacul de la Smirdan“ a lui 
Nicolae Grigorescu. eforturi și 
sacrificii, răsplătite de înfăp
tuirea unui act măreț, in isto
ria unui popor. Cu respect 
pentru realitatea istorică, or
ganizatorii expoziției au pre
zentat acest eveniment printr-o 
„recapitulare“ a diverselor 
tentative de scuturare totală 
a jugului otoman, ca un coro
lar al unor îndelungate lupte 
și năzuințe, ca un deznodă
mânt obiectiv legic am zice. 
„Bătălia românilor cu turcii 
pe insula Sf Gheorqhe“. sau 
„Izgonirea turcilor la Călugă- 
reni“. de Theodor Aman, an
ticipează și unifică in același 
timp aceste lupte cu cele de 
la Plevna, Grivița și Rahova 
din 1877. ldeea unității națio-

RĂZBOIULUI DE INDEPENDENTA
nale, aspirația către un stat 
unitar, indivizibil și indepen
dent apare in arta vremii sim
bolic, fie întruchipat de Mi hai 
Viteazul (C. Leccai sau Tudor 
Vladimirescu (Th. Aman), fie 
de personajele alegorice („Ro
mânia revoluționară“. „Româ
nia rupzndn-și lanțurile pe 
Cîmpia Libertății“ (de Rosen
thal). Războiul de independen
ță continuă in arta noastră 
plastică tradiția picturii istori
ce, corelația intimă, indes
tructibilă a evenimentului is
toric, capital, cu reprezenta
rea lui artistică, de astă dată 
intr-o viziune nouă. Subiectul 
istoric, tratat simbolic, meta
foric, mobilizator și patriotic 
prin generalitatea sa cunoaște 
acum ipostaza realității, infu
zia detaliului viu, sentimentul 
partictpării directe. Războiul 
de independență a fost primul 
eveniment de acest fel care 
și-a avut ca martori oculari 
și barzi ai penelului, (pictori 
ca i N. Grigorescu, Garol Popp 
Szathmari, Sava Henția ș.a. 
au participat efectiv la ca.rn.pa-

în 1877), 
(Și

niile din Bulgaria, 
care poate fi reconstituit 
aci stă valoarea de document 
istoric a multor lucrări de artă 
din această perioadă) 
imagini plastice.

Filmul
fi
res
pe.

și din

poate 
inte- 

aproa- 
Dunării 

, . . ' > »In
trarea trupelor în Bulgaria“, 
„Trecerea armatei la Zimni- 
cea") și episoade de luptă (Ca
rol Popp Szathmari i „La Plev
na" ; Sava Henția i „Scene din 
1877", Oscar Obedeanu i „Șar
jă de cavalerie". „Ofițer ro
mân de cavalerie și un ghid 
bulgar"; Mirea George De- 
metrescu i „Bătălia de la Smir
dan“ ; N. Grigorescu : „Artile- 
riști“; „Spionul". „Atacul de 
la Smirdan" și (retrospectiv) 
Șt. Luchian : „Soldați ata- 
cind" pînă la capitulare (N. 
Grigorescu t „Convoi de pri
zonieri turci“). Din fiecare 
pînză răzbate pînă la noi fio
rul luptei, măreția actului 
eroic săvîrșit cu modestie, cu

războiului 
urmărit cu un 
de documentar 
de la trecerea 

(Carol Popp Szathmari i

naturalețea gestului firesc, cea
surile de încordare șl de re
laxare. Lucrările lui Sava 
Henția, de pildă, au o uimitoa
re prospețime și putere de e- 
vocare. Războiul e avlnt eroic, 
luptă încleștată, e munca in
genioasă de construire a po
durilor peste Dunăre, e truda 
de aprovizionare a armatei 
(„Transportul de provizii“), de 
verificare a armamentului, de 
potcovire a cailor, pe care 
ostașii, oameni simpli, țărani, 
le înfăptuiesc cu gravitate, 
cu incordare, e, poate, odihna 
dintre atacuri in care ginduri- 
le sint treze, incercind să pă
trundă sensurile și amploarea 
faptelor („Ostași la odihnă").

Din această panoramă de în
tâmplări, se conturează cu o 
pregnanță remarcabilă eroul 
anonim, dar legendar al aces
tui război, țăranul, omul sim
plu. E prezent in fiecare ac
țiune, de veghe („Santinelă“ 
de Grigorescu, „Dorobanțul în 
viscol“ de Oscar Obedeanu) 
sau in luptă, e motorul și iz
vorul de izbîndă prin tenaci»

tatea, rezistența, prin spiritul 
sacrificiului de sine care-l ca
racterizează. Gestul unui Pe- 
neș Curcanul (sergent major 
Țurcan Constantin), de a se 
reîntoarce in luptă după răni
re, e gestul hipetbolizat de 
artă a mii de ostași. Nu e în- 
timplător faptul că cele mai 
multe portrete sint ale acestor 
ostași .
Oscar Obedeanu, N. Grigo
rescu, 
sculptură Oscar 
Storck ș.a.), 
acest tip, dorobanțul a deve
nit un simbol al Războiului de 
independență.

Această expoziție retrospec
tivă e completată de lucrări 
plastice recente, aparținlnd 
unor artiști contemporani (Zăi- 
nescu Ecaterina, Nițescu Con
stantin, Răducanu Gheorghe, 
Brăduț Covaliu, Balogh Peter, 
Gabriela Manole-Adoc), al că
ror omagiu reprezintă un gest 
de recunoștință și prețuire a 
înaintașilor, a istoriei noastre.

CORNEL RADU 
CONSTANTIN ESCU

simpli (Sava Henția,

N. Vermont, sau în 
Späthe, P. 

nu întâmplător

ion Omescu s-a a- 
firmat deja ca om de 
teatru complet: ac
tor remarcabil și in
terpret prestigios al 
unor roluri ca 
meo, Neron și Bec- 
ket, regizor modern, 
traducător talentat al 
tragediei Britanicus 
de Racine, versiune 
folosită cu succes la 
Teatrul Național din 
lași, și ca poet la- 
tă-l acum împlinit 
cu drama Veac de 
iarnă publicată în 
lașul literar și repre
zentată pe scena Na
ționalului ieșean.

Artistul și scriito
rul ieșean posedă 
optica teatrului, că
pătată printr-o cultu
ră serioasă, prin in
tuiție și prin experi
ență scenică. Ajutat 
de această viziune 
dramatică el cunoaște 
și intuiește viața pri
vită adine și com
plex, o concentrează 
în tablouri puternice 
din istoria națională, 
în conflicte adinei 
între caractere bine 
reliefate. Veac de iar
nă nu est^ a. dramă

Ro

prof. univ. 
N. I. Popa

istorică după tradi
ția urmată de Haș- 
deu, Alecsandri, Da- 
villa sau Delavran- 
cea. Noua dramă îm
bracă sensuri simbo
lice care asigură tex
tului un mesaj de pa
triotism și de încre
dere in poporul 
mân, așezat 
lungul secolelor 
răscrucea drumurilor 
de migrație. „Dom
nul" din Țara Româ
nească, sinteză a a- 
tîtor figuri intrate în 
legendă, reprezintă 
permanența luptei 
dusă de popor pen
tru a-și păstra liber
tatea și ființa, în 
ciocnire continuă cu 
faptele de dominație 
ale turcilor, ale leși- 
lor și ale maghiarilor.

Criza de dra
goste pe care o 
străbate Radu, fiul 
Domnului șl reveni
rea Iul la realitățile 
aspre din Țara

ro- 
de-a 

la

mânească, la îndato
ririle lui firești, iată 
axul piesei, orienta
rea ei sănătoasă, rea
listă și optimistă. Nu 
lipsesc nici unele 
momente de lirism 
amar și o undă de 
umanism cald, capa
bile să intre în co
respondentă cu sen
sibilitatea tineretului 
nostru de astăzi.

Ion Omescu, om 
de teatru, cunoaște 
tehnica dramatică a- 
tît de necesară bu
nei desfășurări sce
nice. Trebuie subli
niate și calitățile 
deosebite ale limbii 
sale românești unde 
actorul știe să evite 
deopotrivă arhaizarea 
obositoare și neolo
gismul supărător.

Veac de iarnă, o- 
peră de debut dra
maturgie, este însă
și o lucrare de matu
ritate artistică a 
Ion 
este, 
mea, cu îndreptățire 
propusă la premiul 
pentru dramaturgie 
al Uniunii Tineretu-» 
lui GomunM,

lui
Omescu. Piesa, 
după opinia



Din noua arhitectură a orașului Bacău
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STMRATA 18 MAI
18,00 La sase pași de o 

excursie. Emisiune-con- 
curs pentru pionieri șl șco
lari ; 18.58 : Om exactă . 
19,00 : Telejurnalul de 
seară ; 19,27 : Buletin me
teorologic ; 19.30 : Anche
ta TV. Cabinetele dentare; 
20.00 : Tcle-cnciclopedia ; 
21.00; Să rklem cu Fer- 
nandcl ; 21,20 ; Film se
rial Sfînlul : 22.10: Emo
ții în premieră. 22.50 : Te- 
lesport ; 23.00 ; Telejurna
lul dc noapte.

I
i

AMENAJĂRILE
IRIGAȚIIPENTRU

dimineați.
Pavilionul D al 

Complexului c-cnlra) 
do expoziții din Fla
ta Scintcii, s-a des
chis o expoziție or
ganizată dc Asocia
ția constructorilor 
francezi Cornet.
Sini expuse aparate 
dc măsurat, dc con
trol și dc reglat pen
tru dimensiuni me
canice. optice, elec
trice. electronice șl 
nucleare.

Au participat Tune

ționarl superiori 
Ministerului Aface
rilor Externe, mem
bri ai conducerii li
ner întreprinderi ro
mânești dc 
exterior, : 
din diferite 
Iii Si 
lene, 
zcnțl 
cher.
afaceri
al Franței la Bucu
rești, membri 
basadei,

comerț 
specialisti 

instltu- 
uzlnc bueureș- 
An fost pre- 
Philippe Rl- 

insArcînatul eu 
ad-lnterlm

șefi ai altor misiuni 
diplomatice.

Au vorbit Edmond 
Gcffroy. președinte
le grupului Comef, 
șl IlriMachc Zim
brii. vicepreședinte 
al Camerei de Co
merț.

Pină în ziua dc 19 
mal. cit rămînc des
chisă expoziția, aloi 
vor fi ținute confe
rințe tehnice pentru 
specialiști.

(Agerprcs)

• Astăzi încep in sala spor
turilor dc la Florcasca întrece
rile concursului internațional de 
lupte libere la care participă 
sportivi din Bulgaria, R. D. Ger
mană. Polonia. Suedia, Ungaria 
și tara noastră.

• Pe stadionul „23 August" 
din Capitală începe astăzi con
cursul atletic de primăvară 
care participă unii dintre 
mai valoroși atleți din (ară 
frunte cu Viorica Viscopolcanu, 
Gh. Zamfircscu. Z. Vamoș, V. 
Jurcă. Șcrhan Ciochină și alții. 
Concursul arc ca scop verifica
rea atlctilor noștri fruntași in 
i cdorca campionatelor interna
ționale ale larii programate în 
zilele dc 10 și 11 iunie pe sta
dionul Republicii.

Astăzi probele se desfășoară 
cu începere dc Ia ora 9 și 15.45 
iar duminică de la ora 9 și 16.

Am asistat recent la un 
speclacol-recital susținut la 
Casa de cultură a studenților 
din Capitală, de tînărul in
terpret de muzică ușoară Ser- 
giu Cioiu. Spectacol simplu, 
conceput ca un dialog intim cu 
sala sau, mai degrabă, țintind 
o autoexpnmare a calităților și 
posibilităților interpretului care 
s-a făcut remarcat cu melo
dia „Vintule", premială, pa- 
rc-mi-se, la ultimul Festival 
de muzică ușoară de la Ma
maia. O simplă dar expresivă 
înregistrare pe peliculă este 
prezentată spectatorilor de 
televiziune din cînd în cînd, 
reanvntindu-le numele inter
pretului care, poate, nu po
sedă o voce relevabilă (jude
cată după canoanele clasice), 
der știe să dozeze sentimen
tele, sâ dea vibrație versuri
lor Spectacolul amintit a avut 
darul să-l prezinte mai com
plet pe Scrgiu Cioiu, dove- 
dindu-ne mai intîi calitățile 
sale actoricești (este absol- 

:'țen1 al Institutului de artă 
'atrolă și cinematografică 

„I L Caragiale*) Interpreta
rea unor poezii de Marin So- 
rescu, sau a unor microschlțe 
de subtilă ironie ale lui Ro- 
mulus Vulpescu, a prilejuit o 
prezentare a disponibilităților 
sale actoricești, a sensibilită
ții și inteligenței scenice, a 
mobilității expresiei și price
perii de a comunica stan su
fletești. Aducînd, în cadrul 
aceluiași recital, cîteva melo
dii „in primă audiție“. Sergiu 
Cioiu s-a arătat preocupat de 
perfecționarea și subtiliza  re a 
interpretării, dind garanții că, 
întregindu-și eforturile, va iz
buti sâ adauge la numărul 
mic pe care îl avem deocam
dată, încă un nume de inter
pret veritabil, care știe să 
împlinească firesc calitățile 
actoricești cu o comunicare 
melodică expresivă a textelor. 
S-a distins din recital și preo
cuparea alcătuirii unui reper
toriu personal, menit sâ indi
vidualizeze. să configureze 
începutul afirmării unei per
sonalități. Preferința pentru

texte care depășesc nivelul 
unor banale declarații ce se 
pot spune, melodic, frumos, 
dorința de a invita la medi
tație asupra rosturilor vieții 
— chiar dacă nu întotdeauna 
și-au aflat echivalentul ideal 
de realizare — au avut darul 
să impună prin promisiunile 
pe care le-au conținut cu pri
sosință. Poate un regizor de 
talent (mă gîndesc, de pildă, 
la Valeriu Lazarov) ar putea 
asigura printr-o colaborare 
atentă afirmarea unei indivi
dualități interpretative care 
iese din linia „clasică" obiș
nuită și, se pare, are datele 
necesare pentru a impune o 
modalitate interpretativă -de 
mai pregnantă plasticitate, 
un actor autentic, dedicat cu 
sobrietate și pasiune muzicii 
ușoare, căreia vrea să-i dă
ruie noi rosturi.

Rîndurile de față sînt scri
se nu numai pentru a eviden
ția experimentul notabil al 
amintitului recital ci, în egală 
măsură, pentru a îndemna in 
general la o mai perseverentă 
preocupare spre înmulțirea 
numărului interprețiloi de 
muzică ușoară, fie chiar și în 
defavoarea soliștilor de muzi
că ușoară Sînt scrise șt pen
tru a sugera interpreților să-și 
alcătuiască complexe reperto
rii proprii, să susțină recita
luri în fața spectatorilor, ela- 
lîndu-și astfel calitățile, gîn- 
dirca artistică, înțelesurile pro
funde ale vocației pe care 
și-o profesează. Poate Casa 
de cultură a studenților se 
va putea dovedi în continua
re gazda unor asemenea, cu 
siguranță rodnice, manifestări.

I
I
I International de r

Italia. Emisiunea 
orei 16.30 |

I
I

I
I

• Stațiile noastre de radio vor 
transmite duminică emisiunea 
„Sport și muzică". în cadrul e- 
misîunii. se vor transmite as
pecte de la meciurile de fotbal 
din cadrul cat. A și de la jocul 
Internațional de rugbi România- 

începe în 
programul

Recent, potrivit unei Ho- 
tărîri a Consiliului dc Mi
niștri, a luat ființă Auto
mobil Clubul Român. în le
gătură cu atribuțiile și acti
vitatea ce urmează să o des
fășoare de aci înainte Auto
mobil Clubul Român am a- 
vut o convorbire cu tovară
șul ALEXANDRU TEODO- 
RESCU, secretar al Clubu
lui :

— Așa cum sc arată în 
statutul aprobat de adunarea 
generală a membrilor clu
bului — ne-a declarat tova
rășul Teodorescu — Auto
mobil Clubul Român are me
nirea să înlesnească practi
carea automobilismului și a 
turismului auto, să stabi
lească si să dezvolte relații 
de colaborare cu organiza
țiile internaționale similare 
precum și cu asociațiile și 
cluburile automobilistice din 
alte țări, să colaboreze cu 
organele de stat și organiza
țiile obștești în vederea spri
jinirii. adoptării și aplicării 
convențiilor internaționale 
pentru facilitarea automobi
lismului șl turismului auto.

N. SEVER

P S. Din spectacolul-reci- 
tal care a sugerat aceste su
mare notații (spectacolul a 
avut darul să sublinieze mai 
puternic un mai vechi dezi
derat) am remarcat, totodată, 
talentul și grația balerinei 
Maria Mitraehe, precum și vi
goarea discretă a lui Cornel 
Patriciii.

• Echipa R. F. a 
C3te noua campioană 
Europei. La întrecerile ___
s-au desfășurat la Roma, spor
tivii vest-germani s-au compor
tat foarte bine și după ce în 
semifinale au eliminat selecțio
nata Olandei, una din principa
lele favorite ale campionatului, 
în finală au dispus cu 2—1 de 
reprezentativa Franței.

In cea de-a doua semifinală, 
echipa Franței eliminase echipa 
U.R.S.S., campioană europeană 
în anul 1966.

Germaniei 
de judo a 

care

— Cititorii ziarului ar dori 
să cunoască cîteva din mă
surile preconizate do Auto
mobil Clubul Român în le
gătură cu dezvoltarea acti
vității turistice auto interne 
șl internaționale, modul cum 
sînt asigurate unele prestări 
de serviciu pentru automo
bilisti. siguranța 
și altele.

circulației

— Inspirîndu-se 
rienta Automobil 
cu tradiție și în conformitate 
cu normativele elaborate de 
către A.I.T. (Alianța Inter
națională a Turismului) și 
F.I.A. (Federația Internațio
nală a Automobilului — a 
căror membru este) Auto-

din expe- 
cluburilor

mobil Clubul Român (ACR) 
va oferi tuturor turiștilor 
români și străini cele mai 
variate servicii în timpul că
lătoriilor pe care le 
tueazâ, asigurîndu-le 
mai bune condiții 
nice, de siguranță rutieră si 
de sejur. In acest scop, clu
bul a semnat contracte mul
tilaterale de recunoaștere a 
sistemului internațional 
scrisorilor de credit. 
A.I.T. și F.I.A., sistem 
intră in vigoare. în 
noastră. în luna mai ___
Pentru punerea în aplicare a 
acestui sistem, s-a stabilit 
o rețea de ateliere, cave vor 
sta la dispoziția turiștilor 
străini și care vor executa 
reparațiile, atît contra cost 
cît și pe baza scrisorilor de 
credit. De asemenea. îhee- 
pînd cu 15 mai pe traseul 
Borș — București — Mamaia 
(cu varianta prin Brașov și 
prin Pitești) vor funcționa 
21 de mașini-atellere (patrule 
rutiere) între orele 6—12,00 
și 14.00—20.00. Aceste patrule 
vor acorda ajutor tehnic 
gratuit tuturor membrilor 
Automobil Clubului Român 
și ai Automobil cluburilor 
străine.

Din punct de vedere al si
guranței circulației, clubul 
va colabora cu organele de 
resort competente, pentru 
marcarea corespunzătoare a 
tuturor drumurilor, introdu
cerea în cea mai largă mă
sură a normativelor inter
naționale în acest domeniu 
ca și pentru stabilirea unei 
discipline cît mai stricte a 
circulației pe drumurile pu
blice. Tot în folosul turiști
lor automob-listi români și 
străini Clubul va semna o 
serie de convenții cu Auto
mobil cluburile străine, pen
tru schimb

benzină iar prin intermediul 
organelor de specialitate va 
acorda asistență sanitară si 
juridică membrilor cluburi
lor partenere și se va ocupa 
de procurarea pieselor de 
schimb necesare acestora. 
In planul dc perspectivă 
mai prevede editarea 
ghiduri automobilistice, 
și trasee

Automobil clubul va 
la dispoziție doritorilor 
teriale documentare pentru 
studiu și va da informațiile 
necesare privind călătoriile 
pe care automobilist! i ro
mâni le vor efectua în alte 
țări. Pentru membrii clubu
lui se vor elibera permise 
internaționale de conducere, 
pină la schimbarea totală a 
vechilor permise.

Și activitatea sportivă 
va fi mult mai inten
să organizîndu-se numeroa
se competiții interne prin
tre care Raliul Bucu
rești. Raliul Brasov și Raliul 
României precum și compe
tiții de îndemînare. De ase
menea. automobilist! români 
vor participa la unele com
petiții internationale. Chiar 
clubul nostru va organiza o 
serie de competiții interna
ționale si va colabora cu alte 
cluburi la organizarea unor 
asemenea competiții. Prima 
participare la o competiție 
internațională va fi cea din 
14—22 mai. La Raliul 
..Transbalcanic". care se or
ganizează în colaborare cu 
Automobil cluburile din Bul
garia și Iugoslavia și va stră
bate cele trei țări. între 19— 
22 iulie se va organiza. în 
cadrul Campionatului euro
pean Raliul Dunării, cu ple
care de la Regensburg (R.F. 
a Germaniei) și Praga și cu 
sosirea la Mamaia cu parti
ciparea mai multor țări ri
verane precum și altor țări 
europene. Această mare 
competiție a fost încredința
tă. spre organizare. Automo
bil Clubului Român.

de bonuri

e VASIT.E CABULEA

(Agerpres)

Speranță Olimpică... 1980 ? (fotografie trimisă de FRANCISC KONCZ din Gherla)

Tabloul 1

14 OGLINZI... SlNTDE ACORD
(PIESA IN DOUA ACTE ȘI 3 TABLOURI după cunoscuta... inactivitate a asociației sportive 

-----  MOLDOVA VECHE)DIN

O sală de ședințe de 
24X6 m tar in mijloc o 
masă lungă cu 15 scaune. 
Pe un scaun a luat 
președintele iar

spusă de un 
la regiune :

, „_______ _ __  loc
președintele iar pe cele 
14 rămase libere c așe
zată cile o oglindă mare 
orientată in așa fel incit 
președintele să se iadă în 
toate. Se ridică, tușește 
(probabil din cauza tutu
nului) și...

— Deci sîntem toți, 
chemați, 15 prezenți.

Chipul său din cele 
oglinzi îl aprobă (nici 
poate fi altfel).

— Tovarăși, ne-am 
dunat ca să facem planul 
comun de lucru privind 
activitatea sportivă de 
masă. Deci, în primul 
rînd, spartachinda tinere
tului La această mare 
competiție de masă, am 
făcut închiderea festivă 
acum cîteva zile

Celelalte 14 chipuri îl 
privesc nedumerite.

— Știu, tovarăși, vă 
gîndiți probabil la ghici-

15

14
nu

a-

toarea aceea 
tovarăș de . _
„Ce poate fi închis fără 
a fi deschis ?“ De ce cre
deți câ era vorba neapă
rat despre spartachinda ti
neretului ? In fond putea 
fi vorba despre un robi
net fără garnitură care in 
clipa cînd s-a dat drumul 
la apă pe conductă a în
cepu* să curgă. Deci pu
tea fi inclus fără a fi des
chis ? Cum ? Nu putea fi 
închis câ nu avea garni
tură ? Punem un dop și 
gata ? In concluzie Spar- 
lachiada e la loc de cins
te : ați văzut ce frumos 
au fost așezate afișele 
Lot orașul.

Tabloul II 
(acela$ decor)

— Să trecem acum

in

lo 
concursul pentru cucerirea 
insignei de polisportiv. 
Cîți purtători avem ? Păi 
să tot fie... unul: Vasile 
Țintașu. A venit la noi 
prin transfer de la Caracal,

dar ce contează ? Avem 
un purtător, avem I

Trebuie să organizăm 
mai bine munca de atra
gere a tinerilor să cuce
rească insigna. Intîi pro
pun .să facem o comisie 
formată... din Vasile Țin- 
tașu. Apoi să organizăm 
o serioasă muncă de pro
pagandă. Vom amenaja un 
car alegoric tras de trei 
tractoare, iar în car vom 
sui pe Vasile Țintașu cu 
insigna pe piept. Asta în
țeleg eu prin propaganda 
concretă. Are cineva ceva 
împotrivă ?

14 chipuri din 14 oglinzi 
răspund un categoric : 
„NU /“

— Vă rog să nu vă mai 
gîndiți la ghicitoarea : „Ce 
poale fi deschis fără a fi 
închis*. Hotărit nu era 
vorba de concursul pen
tru cucerirea insignei cu 
pricina la noi în asociație. 
Dacă e cazul, vă dau e- 
xeniplul cu... robinetul. A- 
cum hai să rezolvăm o 
dată problema: cine

se ocupă de mobiliza
re și care de partea 
tehnică. Cred că ar fi 
bine ca noi să fim cu teh
nica și ei cu mobilizarea și 
cum mobilizarea nu se 
ca face, și problema teh
nicii e rezolvată.

— Ei, dar mai e o pro
blemă — săriră cu gura 
cele 14 chipuri. Pe cine 
trimitem la concursul 
la regiune? Trebuie 
atleți.

— Cum pe cine ? 
Vasile Țintașu.

— Da, dar la concursul 
trecut în proba de 400 m 
plat din 7 concurenți a 
ajuns al 8-lea.

— Cum se poate așa 
ceva ?

— Uite că se poale. El 
a trecut linia de sosire în 
urma arbitrului care o dat 
startul: nu-i al 8-lea ?1...

— Să-i dăm o primă, 
să-i dăm supraalinien ta
lie, ii mai dăm și 18 cos
tume de sport în culori 
diferite și să meargă, să 
ne reprezinte.

— Are cineva ceva îm
potrivă ?

— Intr-un colectiv... de 
unul singur ar putea fi ci
neva contra ? I

Actul II

de
18

Pe

(Aceasta va avea loc în 
anul 2020 dacă asociația 

sportivă va avea aceeași... 
activitate)

Intr-o curte de țară sub 
vișinii înfloriți, un bălrîn 
de vreo 70 de ani spune 
povești celor doi nepoți ai 
săi. Bălanul nu e altul de
cît Vasile Țintașu. Poarta 
se deschide și în curte in
tră un mare grup de tineri.

— Noi, spune unul, 
sîntem din Moldova 
Veche șl am auzit că dum
neavoastră, în anul 1966, 
e.n. ați cucerit insigna de 
polisportiv. Pentru popu
larizarea acestei competi
ții am venit la dumnea
voastră cu acești tineri. Eu 
sînt noul președinte.

— Ce să cuceresc tai
că ?

— Insigna I
— A, da... Eram de 

vreo 17 ani și într-o bună 
zi m-arn dus la tîrg, la 
Caracal.

— Și aici era o între
cere sportivă, iar dumnea
voastră îmbrăcat în suman, 
ițari și cușma pe-o ure
che ați alergat suta de 
metri în 10 secunde ?

— Nu, atunci cînd am 
mers 10 secunde ne sută 
eram în cursa Corabia.

— E adevărat că ați a- 
runcat sulița pînă la nori 
•>l nu a mai revenit înapoi 
nici in ziua de azi ?

— Sau ați sărit 3 m la 
înălțime ?

— A fost foarte simplu. 
M-arn dus deci în C 
Aici m-am întîlnit cu 
văr al meu de la care 
primii cadou această 
siguă.

Toți cei de față au 
mas... tablou (ultimul tab
lou al piesei)

GH. NEAGU

iîrg. 
I tin 
r am 

in-

ră-

menaja fără prea mari investi
ții (prin executarea de amena
jări simple și folosirea apelor 
ce străbat regiunea, a celor a- 
cumulate — peste 70 milioane 
mc. — in bazinele formate 
prin ridicarea de baraje Intre 
versanfit văilor sau din pinza 
freatică) și extinzind acțiuni
le de. cooperare intre unități, 
țăranii cooperatori din regiu
nea București an amenajat 
pină acum peste 15 MO hectare.

De începerea irigărilor ne 
mat desparte circa o lună de 
zile. Iotă Insă că, deși scaden
ța intrării fn funcțiune a sis
temelor d^ irigare se apropie, 
in unele unități lucrările se 
desfășoară anevoios Prinse cu 
alte treburi, cadrele de. cotidu» 
cere dintr-o serie de coopera
tive agricole și gospodării agri
cole de stat... au uitat că lucră
rile dc hidroameliorații trebuie 
să se desfășoare concomitent șl 
nu după terminarea altor 
munci agricole. .4șa se face că 
iu Trusturile Gostat Oltenia și 
Banat nu s-a amenajat nici 
măcar un hectar din cele 3 680 
și respectiv 11 620 hectare pla
nificate. iar in foarte multe 
cooperative agricole din raioa
nele Moldova Nouă. Lugoj și 
Arad — Banat. Calafat si Fi- 
liași — Oltenia, lași. Pașcani și 
Vaslui — lași, din regiunile 
Crișana, Do'nroqea și Bacău nu 
s-a mișcat încă nici un metru 
cub de pămint sau abia 
s-a început . lucrul la amena
jări. Și cum ar putea fi alta 
situația in raioanele Iași și 
Pașcani, spre exemplu, dacă 
aici nici pină acum nu s-a pro
curat circa 60 la sută din ma
terialele necesare lucrărilor de 
artă, iar mobilizarea oame
nilor la lucru este lăsată pe 
planul doi ? In nici o zi, de 
la desprimăvărare și pină 
acum, în raioanele Iași și Paș
cani n-a participat ta lucru 
mai mult decît 45—50 la sută 
din numărul brațelor de mun
că stabilit. In cooperativele a- 
gricole Custuleni, Probota, Bo- 
sia. Cristești. Moțca, Miroslă- 
vești, Cozmești. Stolniceni, Pră- 
jescu și Mogoșești ritmul de lu
cru la amenajări a fost, impri
mat de cei... zece—douăzeci de

MĂSURĂ
• ductivității muncii, a avuției 

naționale și, în final — pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor.

Mai sînt poate cîte unii care 
zîmbesc superior, își dau coate, 
discută la bufet ore în șir, dis
prețuitor, despre „prostul" cuta
re sau despre „deșteptul" cutare 
„ce trage din greu“ cu atît mai 
greu cu cit este obligat să mun
cească și în locul celor pentru 
care salariul nu înseamnă altceva 
decît o stipendie dată de multe 
ori cu o neîngăduită generozita
te și lipsă de răspundere. Nu 
sînt întâmplătoare cazurile cînd, 
în virtutea unei super-înțelegeri 
condamnabile de genul „lasă că 
e talentat", „lasă că facem noi 
în locul lui", „lasă-1 că așa e fe-

O Hotărire a Consiliului de Miniștri
privire la

Ea locul de muncă
zi
3

care vor urma cursurile de 
cu durata de 2 pină la 
luni sau cursurile de scurtă 
durată, vor primi în folosin
ță manuale școlare și mate
riale de studiu, iar pe perioa
da cursurilor vor beneficia de 
întreținere gratuită.

Ucenicii care vor face pre
gătirea teoretică prin învăță- 
mîntul profesional seral sau 
cursuri de zi vor primi a- 
celeași acte de studii ca si 
absolvenții cursurilor dc zi de 
la școlile profesionale, iar 
cei care vor face această pre-

prin cursuri de scurtă 
vor primi acte de 

calificare în meseria urmată, 
în condițiile stabilite de nor
mele legale în vigoare.

Nomenclatorul meseriilor 
în care vor fi pregătiți munci
tori prin ucenicie la locul de 
muncă, planul anual de șco
larizare, precum și planurile 
de învățamînt și programele 
de studii necesare pentru a- 
ceastă formă de pregătire, se 
stabilesc și se aprobă 
aceleași condiții ca și la în- 
vățămîntul profesional de zi.

gătiră 
durată

în

oameni ce au participat fn ul
timele două săptărnini la mun
că. Despte acțiuni ale organi
zațiilor U.T.C. nici nu sc vor
bește fn aceste cooperative a- 
grlcole. De ce ? Oare in aceste 
comune nu muncesc tineri, ac
tivitatea lor nu este îndrumată 
dc activiști ai comitetelor raio
nale U.T.C. ? In ce se materia
lizează prezența lor ?

In regiunea Ploiești, unde la 
capitolul „amenajări" se stă 
foarte bine (peste 99 la sută) 
se face simțit un alt neajuns : 
asigurarea apel pentru irigații. 
Deoarece celelalte surse au de
bite limitate, s-a stabilit ca ne
cesarul de apă să se asigure, 
mai ales din pinza freatică. 
Dar, cel puțin >n prima parte 
a verii, acțiunea de irigare se 
află sub seninul intre bor ii de
oarece lucrările de foraj sînt 
mult râmase in urmă. Pină zi
lele trecute abia o treime din. 
cele 76 de foraje planificate 
pentru anul acesta fusese e- 
fectuată. Întreprinderea de fo
raj pentru alimentare cu ană 
Ploiești, care angajase executa
rea a 49 de foraje, n-a realizat 
pină acum decît șase șl a în
ceput lucrul la încă vreo trei.

Recuperarea neintirziată a 
răminerilor in urmă și încheie
rea in cel mai scurt timp a lu
crărilor de hidroameliorații 
trebuie să constituie în perioa
da actuală un obiectiv princi
pal pentru toți cei ce răspund 
de această acțiune. Uniunile 
cooperatiste, consiliile agricole, 
conducerile unităților agricole 
au datoria să se ocupe mai 
mult de aprovizionarea cu 
materialele necesare, de res
pectarea planurilor de măsuri 
întocmite încă din iarnă. Se 
face simțită, de asemenea, ne- 
noia unei temeinice și perma
nente îndrumări a activității 
pe șantiere din partea specia
liștilor.

In aceste zile o vie activitate 
trebuie să desfășoare organele 
și organizațiile U.T.C. Mobili
zarea largă a tinerelului pe a- 
ceste șantiere —, precum și la 
executatea 
agricole de 
considerată 
biectiv al muncii de fiecare zi.

celorlalte lucrări 
sezon — să fie 

ca principal o-

DĂRUIRII
lul lui, n-ai ce face", respectivii 
„talentați" vin doar de două ori 
pe lună să-și primească salariul, 
sfidînd, și e firesc să sfideze, 
atîta vreme cît li se admite de 
cei care duc tot greul. Nu o dafă 
îți este dat să auzi astfel de 
comentarii: ,,e prost, incapabil, 
nu poate să facă, sa facă cel 
care știe" și cel care știe face și 
pentru cel ce nu se străduie să 
știe, cel ce nu știe încasîndu-și 
însă salariul cu liniștea și cal
mul, fără să-i roșească obrazul, 
a celui care știe. Un asemenea 
mod de a tolera pe cei incapa
bili nu va stimula niciodată pe 
cel ce nu știe sa știe, ba mai 
mult, poate anihila activitatea 
celor capabili, faeîndu-i eîteoda- 
tă să fie mai puțin capabili 
„dacă incapacitatea — ia urma 
urmei în concepția unora — se 
poartă".

A avea „înțelegere" pentru cei 
care nu se străduiesc să se aulo- 
depășească, care nu fac nici un 
efort în a se integra unei atmos
fere generale de muncă și de 
abnegație față de muncă, este 
egal cu a nu stima strădania ce
lor inulțî, a nu ne stima pe noi 
înșine.

Trăim o epocă de mari înfăp
tuiri în care fiecare cetățean 
este dator să-și aducă, în vir
tutea dragostei de țară, de po
por, întregul aport de care este 
capabil la făurirea unei vieți 
fericite. Fericirea și bunăstarea 
personală nu pot fi rupte de bu
năstarea și fericirea generală, a- 
mîndouă fiind condiționate de 
înțelegerea imperativului epocii 
pe care o trăim, în numele că
reia sîntem datori să punem la 
efortul comun de dăruire, pro
pria noastră dăruire.
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e-SPARTACUS - film pentru 

cran panoramic —
rulează la Patria (orele 
12,45; 16,30; 20,15).

ANGELICA ȘI REGELE 
(cinemascop)

rulează la București (orele 
8,45; 13,30; 16; 18,30; 21), Lu
ceafărul (orele 8.45; 11; 13.30; 
16: 18.30; 21).

A DISPĂRUT UN FRAGONARD 
rulează la Republica (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). 

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Grivița (orele 9.30; 
12; 15,45; 18; 20,30). Flamura

CASATORIE ÎN STIL ITALIAN 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13.45; 16; 18,30; 20,45), “ '
(orele 9.30;
18,45; 21).

ROBII 
rulează la 
11,15, 13.30;

Volga
11.30; 14,15; 16.30;

(orele 9; 11,45; 15; 17,45;
20.30).

DOAMNA DE PE ȘINE
rulează la Republica (ora
20,30).

MONDO-CANE (ambele serii)
rulează la Excelsior (orele
9,30; 13; 16; 20).

ÎNDRĂGOSTIT» DIN MARO- 
NA - SUCCES. CHARLTE !

Miorița (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 13,30; 20.45)

SUCCES, CHARLIE !
rulează la Festival (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18.30; 21). Me
lodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.30; 21), Modern (orele 10: 
12; 14; 16,30; 18.30; 20.30).

COPIII LUI DON OUIJOTE 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11.30; 13.45; 16.15; 18,30; “ ‘ 
Aurora (orele (8.45; 11;
15.30; 18; 20.30).

UN FILM CU O FATA 
MECĂTOARE

rulează la Union (orele 
18; 20,30).

FER-

15,30;

Tomis (orele 9; 
. .16; 18,30; 20,45),

Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 20,45), Gloria (orele 
9; 11,15. 13.45; 16; 18.15; 20.30). 

RELAXEAZĂ-TE. DRAGA 
rulează la Florcasca 
11,15; 13.30; 16; 18.30;
Bucegi (orele 9; 11.15; 
16; 18.30; 21).

DACII — cinemascop — 
rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20.45).

VINETOU I-II
rulează la Giuleștl (orele 
15.30; 19)

GENTLEMANUL DIN COCODY 
rulează (a Dacia (orele 8.45; 
15.45; în continuare 18,45; 21).

SA TRĂIEȘTI. SA TMBĂTRÎ- 
NEȘTI - ORIZONT ȘTIINȚI
FIC nr. 3 1967. PĂSĂRELELE 
DRAGOSTEI. TINEREȚE (a 
45-a aniversare a creării U.T.C.), 
DE ZIUA MAMEI

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

RAIDUL VARGAT
rulează la Vltan (orele 15,30; 
18).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Arta (orele 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18.15; 20,45).

RIO CONCHOS — cinemascop 
ruleaz,ă la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

(orele
20.45), 
13,30;

DIMINEAȚA DEVREME —
— cinemascop —

rulează la Popular (orele 
15.30: 18. 20,30)

ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOA
RE.

rulează la Rahova (orele 15; 
17.45. 20.30)

LEMN ÎN POLONIA - cine
mascop —

rulează la Drumul Sării (ore
le 16; 18. 20).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Colentina (orele 15; 
17,30: 20)

MOMENTUL ADEVĂRULUI —
— cinemascop —

rulează dimineața la Victoria 
(orele 9; 11,30; 13,45; 16).

INDRAGOSTITII DIN MARO- 
NA

după amiază (orele 
20.45).

DRAGA BRIGITTE - 
scop —
rulează dimineața la 
(orele 9.30; 11.30)

EVADARE TN TĂCERE 
rulează după amiază (orele 
17; 19)

WEEK-END LA ZUYDCOOTE 
rulează dimineața la Flacăra 
(orele 9.45; 12.15)

MI-AM CUMPĂRAT UN TATA 
după amiază (orele ’,7.15; 
19.15).

INSPECTORUL DE POLITIE 
rulează dimineața la Lira 
(ora 11).

BUCĂTĂREASA 
rulează după amiază (orele 
16; 18).

18.15;

cinema*

Munca



ZILNIC • Știri însem 
nări comentarii

• Știri însemnări com
entarii • Știri Însemnări

Primele ploi încep «k cădi în Vietnamul de and. Cerni !n- 
cârcnl de nori plumburii anunță sfirșltnl aeronulnl narat. La în
ceputul arestul sezon. In noiembrie trecut, generalii americani 
jubilau. .Timpul favorabil va permite cea mal mare desfășu
rare de forte americane dc pini acum pe solul vietnamez — 
srria revista I.IFE — Pentagonul scontează pe succese hotărl- 
toRre" Acum bilanțul agresorilor e impregnat de o vădită amă
răciune. Un prestigios comentator militar", ca David Larrie. 
constată in MW YORK TIMUS: „Speranțele americane că an
gajarea unor efective masive in mari operațiuni de curățire vor 
duce la succese considerabile in anotimpul prielnic, uscat, s-au 
dovedit Iluzorii". Vocea cea mai autorizata in materie, aceea a 
generalului Wcstmoreland a adăugat 
„Niciodată in sezonul uscat. Vietcongul n-a desfășurat o ase
menea activitate complexă ca in acest an, atît în acțiuni de 
guerilă cit șl în acțiuni de mari unități".

Una dupi> alta, marile oprra(iuni ale trupelor americane, cu 
cea mai largă concentrare de forțe, au eșuat. Operația „Desk 
Roase Fivc" menită să asigure americanilor controlnl asupra 
deltei Mckongului grinarul Vietnamului dc sud — s-a soldat 
cu pierderi mari în oameni, ambarcațiuni și material dc luptă 
(oficial 10 000 de oameni plcrduțl si 220 elicoptere doborite). Re- 
zullntul ? . Implantarea americana in deltă — notează cores
pondentul la Saigon al revistei TIME — este mai mult decît 
fictivă. Vietcongul controlează solid terenul". Operațiunea 
cheie a întregii acțiuni americane în „sezonul uscat" a fost 
însă, după înseși aprecierile Washingtonului. cea infitnlată 
..’unction City" si dertâruratâ In așa-numita ..zonă C" la o sută 
de kilometri nord-est dc Saigon. în această operațiune care 
urm irea . degajarea Saigonului". au fost aruncate cric mai mari 
efretive de la începutul agresiunii din Vietnam: 60 000 de 
meni. 1 200 de tancuri. 1 000 de elicoptere, sute de avioane de

mărturie concludentă :
Ì
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LAOS. — La o școală de adulti din regiunile controlate de forțele patriotice

Au rămastrei
pre- 

multe 
au

Alegeri municipale în Anglia
Noi pierderi laburiste

asalt. Epilogul ? „Cea mai mare operațiune ofensivă americană 
s-a sfirșit cu ccl mai mare și mai costisitor eșec de la începutul 
războiului din Vietnam", constată corespondentul citat al revistei 
TIME. Forțele F.N.E. au scos din luptă (potrivit datelor oficiale 
americane) 14 000 soldați americani : ele au distrus 800 de 
tancuri. 420 elicoptere și peste 100 de avioane. Practic, nici un 
obiectiv operațional ai lui „Junction City" n-a fost atins. Ame
ricanii au rămas tot la porțile Saigonului. Cit privește zona 
„triunghiului de fier" al cărei control a fost obiectul opera
țiunii. aici americanii ocupă actualmente doar trei kilometri 
pătrați din cei aproape 400 km patrați. Restul se afla in miinile 
F.N.E. Pentru a se deplasa numai cîțiva kilometri, ci trebuie 
să dispună de forța a cel puțin două batalioane însoțite de 
tancuri și automobile blindate.

Ripostind operațiunilor americane, forțele patriotice au atacat 
totodată masiv in alte sectoare strategice. In provinciile septen
trionale — de pildă — la Quang Tri și Thua Thien, forțele 
F.N.E., au destrămat intreg sistemul de apărare al americanilor 
și marionetelor saigoneze. pe o rază de 50 de kilometri, distru- 
gind trei comandamente de stat major și scoțînd din luptă 
11.000 soldați saigonez.i și americani.

Acum, odată cu sosirea sezonului ploios, strategii agresiunii 
americane nu-și ascund proasta dispoziție. „La comandamentul 
american de la Saigon — remarcă David Larrie în NEW YORK 
TIMES — nimeni nu sc îndoiește că loviturile Vîetconguiui se 
vor amplifica. Greaua mașină militară americană va resimți 
dificultățile sezonului umed și va fi. probabil, serios împiedi
cată in manevrele ei*‘

Și în „sezonul ploios" ca și în „sezonul uscat“, în lunile ce 
vor urma ca și în cele care au trecut, agresorii sc vor găsi în 
fața aceluiași impas. Ei s-au împotmolit nu în terenul îmbibat 
de intermitenta ploaie tropicală sau in mlaștinile deltei, ci in 
mlaștina fără ieșire a atentatului la adresa libertății poporului 
vietnamez. „Noile cereri de trupe — constată revista NEWS- 
WEEK — demonstrează incapacitatea armatei americane de a-și 
realiza obiectivele sale în Vietnam... Și este mai mult decît 
evident că armele americane nu vor putea tezolva nimic in 
acea parte a lumii“ In pofida sensului rațiunii, cercurile agre
sive de la Washington încearcă să iasă din impas afundindu-sc 
in mlaștina „intervenției masive", intensificind acțiunile răz
boinice. urclnd noi trepte ale „escaladării". Evoluția luptelor 
demonstrează insă că drumul pe care au pornit agresorii ame
ricani nu poate sfîrși decît in infringere.

In Anglia s-au desfășurat joi 
alegerile pentru consiliile muni
cipale ale diferitelor comitate. 
Rezultatele indică o creștere a 
influenței conservatorilor și con
firmă declinul laburiștilor, con
statat și în alegerile parțiale pen
tru Camera Comunelor, care s-au 
ținut în ultimele luni.

Laburiștii au pierdut controlul 
în mai bine de 45 de localități 
importante, 30 dintre acestea 
trecînd în mîinile conservatori
lor. Conservatorii au obținut 541 
de locuri și au pierdut 7, în timp 
ce laburiștii au pierdut 612 
locuri, cîștigînd numai 20. Libe
ralii au obținut 62 de locuri și 
au pierdut 35. Dintre municipa
litățile importante ieșite de sub 
controlul laburiștilor se numără 
Liverpool, Manchester, Nottin- 
gbam, Leicbester, Bradford, 
Soulbampton. Bristol. Darlington,

Oxford, Cambridge și, mai ales, 
Coventry, unde laburiștii deți
neau puterea încă din perioada 
anterioară primului război mon
dial.

ADUNAREA națională a 
Federației Camerelor de co
merț și industrie din Vene
zuela s-a pronunțat pentru 
intensificarea comerțului cu 
țările socialiste. Adunarea a 

I adoptat o rezoluție în care 
| se subliniază că Venezuela 
| va trebui să facă o cotitură 

în domeniul politicii comer
țului exterior. în sensul 
dezvoltării comerțului cu 
toate țările fără restricții de 
ordin politic.

Ziarele se bucură de 
tristul privilegiu de 
a-și anunța propriul de
ces ; în istoria 
sei mondiale 
aulonecrologuri
trecut neobservate, al
tele au făcut vilvă. Și 
cu toate că tendința 
de concentrare a presei 
americane — la fel ca 
în toate ramurile eco
nomice — a făcut pînă 
acum nenumărate vic
time, totuși dispariția 
de săpfămîna trecută 
a cotidianului „World 
Joumal Tribune“ nu a 
putut trece neobservată. 
Dacă acum 35 de ani 
la New York apăreau 
12 cotidiene, acum au 
rămas doar trei. Cau
zele trebuie căutate, 
în primul rînd, în im
posibilitatea de a face 
față permanentei creș
teri a cheltuielilor ră
mase neacoperite chiar

în condițiile cind re
clamei ii revine 
departe cel mai 
spațiu în ziar.

„World Joumal 
bune“ a trăit o 
scurtă de la fuziunea 
înregistrată la 21 mar
tie 1966 intre trei co
tidiene, pradă la ria
dul lor dificultăților 
financiare : „New York 
Herald Tribune“, creat 
în 1924, „World Tcle- 
gram and Sun“ cum
părat în 1893 de cele
brul J. Pulitzer (al că
rui nume cinstește cel 
mai prestigios premiu 
acordat anual în do- 
domeniul literar al Sta
telor Unite) și „Jour- 
nal American“, aparți- 
nînd deunăzi trustului 
de presă Hearst. Pe fir
mamentul jurnalisticii 
americane steaua că
zătoare a lui „World 
Joumal Tribune“ a lă-

p« 
lar^

Tri- 
viață

sat o diră luminoasă : 
în această perioadă zia
rul a publicat comenta
riile lui Walter Lip
pman. Cititorii vor re
greta 
multor 
toanele ____
lui Ari Buchwald al că
rui foc se concentra a- 
supra diverselor aspec
te criticabile ale vie
ții politice, sociale sau 
culturale americane...

Anul trecut, editorii 
să 

di- 
de 
rc-

desigur 
dintre 
caustice

lipsa 
foile- 

ale

care-și propuseseră 
scoală un ziar de 
mineață și altul 
(lupă-amiază și-au 
dus ambițiile, la un sin
gur cotidian, după ce 
timp de 110 de zile au 
refuzai să satisfacă re
vendicările parlicipan- 
ților la grevă. Nici a- 
curn patronii nu au 
manifestat mai multă 
grijă pentru cei 2 500 
de salariați: în ziua 
dispariției, după ce 
a scos prima ediție și 
echipa de serviciu se 
pregătea să facă schim
bările pentru ediția a 
doua, pe culoarele re
dacției a apărut un a- 
nunț care făcea cunos
cut că ziarul nu va mai 
există... Condeele ce
lebre nu au motive de 
îngrijorare, dar soarta

majorității ziariștilor, 
corectorilor, tipografi
lor apare incertă.

Cu toate că tirajul 
zilnic al Iul „World 
Joumal Tribune" s-a 
apropiat de 700 000 de 
exemplare, iar dumini
ca era chiar de 900 000 
de exemplare totuși, 
s-au înregistrat cu re
gularitate, lunar, pier
deri de 700 000 de do
lari... Acum Netv York- 
ul cu cei peste zece 
milioane de locuitori ai 
săi are numai trei coti
diene : 
Times'* 
pretenția 
„toate știrile care merită 
să apară", cu un tiraj 
de 870 000 dc exem
plare (duminică — un 
milion și jumătate), 
„Daily News“, un ta
bloid pe format redus cu 
2,5 milioane exemplare 
considerat ullrareacțio- 
nar chiar după i 
vieții politice 
cane și ziarul 
„New York 
(400 000 de 
plarc), ceea ce 
un oraș de dimensiu
nile metropolei ameri
cane. este impresionant 
de puțin.

„New York 
care exprima 
că publică

normele 
ameri- 
liberal 
Post" 

exem-
1 pentru

Z. F.

PE SCENA Teatrului de ope
ră și balet din Belgrad, baleri
nii români Elena Dacian și Ser- 
giu Ștefanschi au obținut un 
frumos succes interpretînd ro
lurile principale din baletul 
„Gizelle". în cronica consacrată 
acestui spectacol, ziarul ..Bor- 
ba" scrie că „Elena Dacian a 
realizat o creație artistică de 
neuitat". Despre Scrgiu Ște
fanschi ziarul scrie că „a reușit 
să-și depășească rolul" prin ca
litățile artei sale.

care Anglia, partenera sa din
A.E.L.S., le întreprinde în acest 
scop.

Runda Kennedy :

ir

di: ultimă oră“
Joi au fost reluate

O. N. U.

Dosarul Africii
Joi, la sediul O.N.U. a acut 

loc o ședință comună a grupului 
afro-asiatic și al țărilor latino
americane, care au elaborat îm
preună un proiect de rezoluție 
pricind reglementarea situației 
din Africa de sud-vest.

Proiectul inițial al grupului ce
lor 60 de țări afro-asiaticc stipu
la trimiterea unui comitet al 
O.N.U. pentru a administra A- 
frica de sud-vest, comitet care 
să fie sprijinit prin măsuri coer
citive ale Consiliului de Securi
tate, in cazul în care autoritățile 
din R.S.A. ar refuza să permită 
administrația O.N.U.

Noul proiect provizoriu elabo
rat de cele două grupări de țări 
cere Consiliului de Securitate să 
întreprindă acțiuni care să ga
ranteze administrarea acestui te
ritoriu de către O.N.U. in con
diții propice. Se prevede, de ase
menea. inițierea de tratative cu 
autoritățile din R.S.A. privind 
transferarea teritoriului Africii 
de sud-vest sub controlul O.N.U. 
Totodată, potrivit noului proiect, 
Comitetul O N U. însărcinat cu 
studierea situației din teritoriu, 
va putea elabora legi și între
prinde acțiuni concrete in Afri
ca de sud-vest, dacă „teritoriul

nucleu. In regiunile continente
lor, grosimea scoarței este apre
ciată la circa 40 km. Mantaua, 
compusă din substanțe care; 
după cum se presupune, se află 
In stare solidă și nu lichidă, 
poate fi împărțită în mantaua 
superioară groasă de 400 km, o 
zonă de tranziție aflată la o 
adincime de la 400 la 900 km și 
mantaua inferioară aflată la o 
adîncime de la 900 la 2 900 km.

In ultimii zece ani, precizea
ză prof. Ringwood, datorită rea
lizării unor aparate ce permit 
imitarea presiunilor și tempera
turilor înalte care au un efect 
asupra substanțelor din străfun
durile Pămîntului, în particular 
din manta, a devenit posibilă 
studierea proceselor ce se pe
trec acolo și a structurii inte
rioare a Pămîntului.

LA PRAGA s-a deschis, în
tr-un cadru festiv, cea de-a 22-a 
ediție a Festivalului muzical 
internațional „Primăvara la 
Praga". Festivalul, Ia care par
ticipă soliști și formații artisti
ce de renume din numeroase 
țări, va dura pînă la 4 iunie.

Peisajul solului
CU PRILEJUL reuniunii a- 

nuale a Asociației americane de 
psihiatrie, care a avut loc re
cent la Detroit, doctorul new- 
vorkez Daniel Desole a relevat 
că numărul sinuciderilor în rîn- 
dul psihiatrilor americani este 
cu mult mai mare decît în cel 
al populației obișnuite. Potrivit 
anchetei sale, în S.U.A. au loc 
anual 70 de sinucideri la 100 000 
de psihiatri, în timp ce din 
100 000 de persoane „obișnuite“ 
se sinucid într-un an 11. Docto
rul american a arătat, de ase
menea. că sinuciderea reprezin
tă 25 la sută din cauzele care 
produc, anual, moartea doctori
lor americani sub 40 de 
Cauza principală a acestei 
tuații o constituie, potrivit 
niei doctorului american, 
crepanța dintre rolul maior pe 
care medicul trebuie să-1 joace 
în societate și posibilitățile pe 
care i le oferă societatea pentru 
îndeplinirea acestui rol.

lunar
SPECIALIȘTII de la labo

ratorul din Pasadena (Cali
fornia), au anunțat că nava 
spațială americană „Lunar- 
Orbiter-4“ a transmis joi 
pentru prima dată stațiilor 
de pe Pămînt, 20 fotografii 
ale Polului sud al Lunii. 
Aceste imagini luate de ,,Or- 
biter-4" de la o distanță de 
3 500 kilometri de Lună, re
prezintă un peisaj al solu
lui lunar, numeroase cratere 
si creste de munți. Fotogra
fiile înfățișează o regiune a 
Polului sud al Lunii pe o 
lungime de 225 kilometri și 
o lățime de patru kilometri.

CADRELE didactice din ma
rele oraș nord-american Balti
more au declarat grevă în spri
jinul cererilor de mărire a sa
lariilor și îmbunătățire a con
dițiilor de lucru. In ciuda inter
dicției autorităților, greviștii au 
instalat pichete în fața școlilor. 
Cîteva zeci de persoane partici
pante la aceste pichete au fost 
arestate.

REPREZENTANTUL guver
nului danez pe lingă C.E.E., Kaj 
Barlebo Larsen, a remis pre
ședintelui în exercițiu al Con
siliului Ministerial al Pieței co
mune, Renaat Van Elslande, ce
rerea oficială a Danemarcei de 
aderare la C.E.E.

Cererea a fost prezentată după 
ce. parlamentul danez a apro
bat, cu 150 voturi pentru. 20 
contra și o abținere, hotărirca 
guvernului de a începe negocie
rile în vederea adeziunii Dane
marcei la Piața comună în 
celași timp cu tratativele

ani. 
si- 

opi- 
dis-

SCHIMBURILE comerciale ale 
Marii Britanii pe luna aprilie 
s-au soldat cu un deficit de 44 
milioane lire sterline. Acest de
ficit este apreciat în cercurile 
economice engleze ca fiind cel 
mai mare începînd din luna 
iulie anul trecut. Agențiile de 
presă relatează că degradarea 
balanței comerciale engleze a 
determinat la bursa din Londra 
o scădere a cursului atît al va
lorilor de stat cît și al acțiuni
lor industriale. Cursul unor ac
țiuni industriale a suferit scă
deri care au ajuns pînă la 6 
pence — cum este în cazul ac
țiunilor industriei de automo-

DUCHESNE-GUILLEMIN. mu
zicolog belgian de la Universita
tea din Liege, a comunicat Uni
versității din Pennsylvania re
zultatul unei descoperiri care 
face să se stabilească mai de
vreme cu un mileniu începutu
rile transcripției muzicale. Cu 
ajutorul textului unei tablete 
descoperite în urmă cu 70 ani 
in ruinele localității Nipur. .’li
trul cultural al vechii Nes v- 
tamii, muzicologul belgian a de
monstrat existența unui sistem 
de nota(ie muzicală încă in 
epoca sumeriană, în jurul ani
lor 1 500 î.e.n.

la 
Geneva, tratativele între C.E.E. 
și S.U.A., in cadrul unei noi 
„încercări de ultima oră" de 
a scoate 
Kennedy 
unui compromis în disputata 
problemă a reducerilor de 
tarife vamale. „Cei șase“ 
s-au pus de acord miercuri 
asupra unei poziții comune — 
pînă acum ținută în secret — 
care ar satisface parțial pre
tențiile americane privind 
reducerea tarifelor cu 50 la 
sută. Acest fapt a alimentat 
unele speranțe în posibilitatea 
rezolvării pînă duminică, ter
menul limită stabilit, a impasu
lui în care se află tratativele 
de patru ani.

După cum relevă cercurile 
Pieței comune, cererea Angliei 
de a adera la această organi
zație este de natură să com
plice tratativele rundei Ken
nedy. Jean Rey, 
tul C.E.E. la aceste 
a acuzat Anglia de 
colaborare cu „cei 
negocierile tarifare, 
britanici au acuzat, la rîndul 
lor, pe ..cei sase“ că nu au răs
puns la concesiile oferite în 
sectoarele industrial și agricol.

de sud-vest

IRAN : Din peisajul mo
dern al Teheranului

din impas runda 
pentru realizarea

reprezentan- 
tratative. 
lipsă de 
șase" în 
Delegații

EM. BUCAR

LA JACKSON (statal 
ssissippi) continuă de 
ciocnirile violente dintre 
denții dc la Colegiul Jackson și 
poliție. Peste 300 de studenti de 
culoare au baricadat clădirea 
colegiului. împiedicînd în felul 
acesta pătrunderea autorităților 
polițienești. Pentru a împrăștia 
pe studenti, poliția a recurs la 
folosirea gazelor lacrimogene și 
a armelor de foc. Doi studenti 
de culoare au fost grav răniți și 
transportați de urgență la spital.

Mi-
2 zile 

stu-

se va afla sub controlul acestui 
comitet“.

Dacă, însă, pînă la sfîrșitul 
lunii august sau pînă la deschi
derea sesiunii Adunării Generale 
din septembrie, autoritățile din 
R.S.A. își vor menține actuala 
atitudine, Consiliul de Securitate 
va trebui să ia „măsurile cele 
mai adecvate", adică folosirea 
forței pentru a impune mandatul 
O.N.U.

SUBCOMITETUL Comitetu
lui special al O.N.U. pentru de
colonizare a adoptat un raport 
în care condamnă intenția Ma
rii Britanii de a construi baze 
militare in teritoriile sale din 
Oceanul Indian — insulele 
Mauritius și Seychelles. Comi
tetul special O.N.U. pentru de
colonizare — sc s-pune în raport 
— trebuie să ceară Marii Bri
tanii să sc abțină de la 
activitate militară 
zonă. „O asemenea activitate — 
subliniază raportul — ar consti
tui un act de ostilitate fată de 
popoarele Africii și Asiei, pre
cum și o amenințare Ia adresa 
păcii și securității internațio-

REFERINDU-SE la părerea 
unor oameni de știință, prof. 
Ringwood, de la Universitatea 
Națională australiană din Can
berra, afirmă că Pămintul se 
compune din scoarță, manta și

APARATELE observatorului 
seismologie al Universității din 
California au înregistrat joi un 
cutremur subteran ce s-a pro
dus în America Latină. Se con
sideră că mișcarea seismică a 
avut loc la o adîncime de apro
ximativ 70 mile în nordul Ar
gentinei sau sudul Boliviei.

orice 
in această

Borman in Guatemala ?

„Romanul de trei parale" 
Jolin Gaj, cu șefi absoluți de banda, 
cu rivalități intre diferitele clanuri ale 
hoților din Londra, cu toată această 
lume interlopă, prezentată și in ver
siunea scenică brechtiană. este o pali
dă și idilică imagine livrescă in com
parație cu unele realități contempo
rane și mai aspre. De acestea nu se 
ocupă cronica culturii a ziarelor lon
doneze. ci rubrica judiciară care are 
din belșug, in aceste zile, material de 
senzație.

Charles Richardson, negustor de fier vechi 
și om de afaceri, in realitate unul dintre 
atotputernicii lumii interlope. Din umbră, 
Richardson dirija o vastă rețea de bandiți 
care operau în stil mare, de la furturi ci
frate în milioane de lire sterline și pînă la 
afaceri în City, sau patronarea unor tri
pouri. Alături de Richardson, în boxa acu
zaților se află unsprezece complici, printre 
care soția și fratele său. Ei sînt judecați

Poliția guatemaleză a început interogatoriul unui străin 
arestat joi în localitatea Mariscos (departamentul Izabal), ale cărui 
semnalmente corespund cu cele ale rostului adjunct al lui Hitler, 
Martin Borman. Potrivit declarațiilor șefului poliției secrete 
guatemaleze. Eduardo Garcia Gomez, Borman. condamnat de 
Tribunalul de la Nürnberg și declarat mort de un tribunal vcsl- 
german în 1954, va fi supus mai în Iii unui examen medical și 
antropomelric în vederea stabilirii adevăratei identități. După cum 
se știa, Borman poartă un tatuaj, ceea ce constituie unul din 
semnele particulare comunicate tuturor organelor de poliție din 
lume. De asemenea, potrivit poliției guatemaleze. Borman ar fi 
fost supus unei operații de chirurgie plastică pentru a-și ascunde 
identitatea. Sosit în Mariscos în urmă cu cîteva luni, Borman ar 
fi locuit aici sub numele de Juan Falero Martinez.

Nu se știe încă precis dacă persoana arestată este una și 
aceeași cu Borman.

VARȘOVIA s-au în
cheiat lucrările Comisiei mixte 
polono-iugoslave în problemele 
cooperării și specializării pro
ducției industriale. Lucrările a- 
cestei comisii sînt. potrivit a- 
genției P.A.P. parte integrantă 
din tratativele mai ample care 
se desfășoară în prezent între 
cele două țări în problemele 
colaborării economice curente 
si de perspectivă.versitate inimaginabilă, citirea depozițiilor 

acestora reprezintă o lectură instructivă 
asupra patologiei umane." Una din vedete, 
Jack Duval, care după ce s-a despărțit de 
Richardson a lucrat pe cont propriu, vîn- 
zînd bilete false de avion, se plînge că in 
închisoare i s-a furat de către „un coleg“ 
peruca și i-a fost rasă mustața. Nu l-au 
mai rămas decît ochelarii negri din deghi
zarea pe care a adoptat-o cind lucra „in 
libertate" pentru a nu fi recunoscut de ci
racii lui Richardson, aflați pe urmele sale. 
Duval cunoscuse în două rinduri sinistra 
casă a torturilor din sud-vestul Londrei, 
unde Richardson se socotea cu cei care nu 
i se supuneau. Rechizitoriul procurorului 
descrie pe larg scenele de tortură în care 
erau folosite lovituirle cu bare de fier, șo
curile electrice sau băile înghețate.

Cîțiva martori nu vor putea depune măr
turie din simplul motiv că au fost trecuți 
pe lumea cealaltă. Unul dintre asociații 
lui Richardson a fost urmărit și omorît 
tocmai în Africa de sud. Un altul a fost 
asasinat chiar la Londra într-un bar. Pro
bele asupra acestor asasinate lipsesc, așa 
că, fapt curios, Richardson și complicii săi 
nu sînt judecați și pentru asasinat.

Dar nu s-a aflat încă totul, De ce com
plicități s-a bucurat Charles Richardson ? 
Oare întreaga poveste din „Opera de trei 
parale", va fi reeditată, mai puțin intriga 
sentimentală ? Răspunsul în următoarele 
săptămînl, căci procesul, parcă pentru a 
crea suspensul necesar va dura, se crede, 
aproape patru luni.

au luat
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MINISTERUL Comerțului 
al S.U.A. a făcut cunoscut 
joi că a luat măsuri pentru 
înlăturarea restricțiilor la 
export la un număr de 
categorii de mărfuri nestra- 
tegice. Se precizează că 
ceasta măsură a fost 1 
in scopul extinderii 
lor comerciale intre 
Vest. O acțiune .'«semănătoa
re a fosl întreprinsă anul 
trecut in octombrie cind au 
fost înlăturate restricțiile la 
export la 400 categorii de 
nroduse americane.

Old Bailey, celebra Curte cu jurați din 
Londra, nu a cunoscut încă în istoria sa 
destul de îndelungată o asemenea pază ca 
cea exercitată in ultimele zile. ~ 
cincizeci de detectivi au cercetat clădirea, 
au legitimat, au percheziționat, 
măsuri excepționale de securitate. Alți o 
sută de polițiști au fost afectați pazei celor 
doisprezece jurați, unsprezece bărbați și o 
femeie, aleși dintr-o sută treizeci de can
didați. cărora le revine o misiune nu mai 
puțin dificilă decît cea pe care un autor o 
conferea celor „12 oameni furioși" care 
trebuiau să se pronunțe asupra soartei 
unui om.

Spectacolul nu s-a limitat însă la incinta 
tribunalului. Ca într-o scenă tare de film, 
duba care-i transporta pe acuzați de la 
închisoare la tribunal, a străbătut străzile 
Londrei cu viteză maximă, trecînd peste 
stopuri. înconjurată de o escortă puterni
că de motocicliști. cu sirenele în funcțiune.

La Old Bailey. primul a coborît din 
dubă un bărbat înalt, brunet, cu alură 
sportivă. în vîrstă de 33 de ani, pe nume

pentru trafic de bani falși, lovirea și răni
rea unor persoane, excrocherii, șantaj, tra
fic de stupefiante, folosirea de pașapoarte 
false, corupere de martori și așa mai de
parte. în total 22 de capete de acuzare, 
dintre care 14 îl privesc direct pe boss-ul 
Richardson. Ziarele engleze care se ocupă 
pe larg de acest proces senzațional. îl con
sideră fără precedent în Istoria judiciară 
britanică.

Defilarea martorilor, o faună de o dl-


