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Sarcinile 
nationale ale 

partidului 
se îmbină 

armon'os cu 
îndatoririle 

sale interna
tionaliste

Marele miting al cetățenilor 
orașului Ploiești. Primit 
cu puternice aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care, 
transmițind locuitorilor ora
șului salutul Comitetului 
Central al partidului și al gu
vernului, a spus : începînd de 
azi dimineață am străbătut o 
parte din regiunea Ploiești. 
Am trecut prin Tîrgoviște — 
timp de secole capitala patriei 
r astre — prin Moreni, prin 
C.mpina, și acum ne aflăm în 
capitala regiunii. Pretutindeni 
am fost întîmpinați cu o căl
dură deosebită de către toți 
cetățenii, bărbați și femei, ti
neri, bătrini, copii. în aceste 
manifestări noi vedem o ex
presie a încrederii pe care lo
cuitorii orașului și regiunii 
Ploiești, ca de altfel întregul 
nostru popor, o au în partidul 
comunist. în conducerea sa. 
Această încredere își are iz
vorul în rezultatele politicii 
marxist-leniniste a partidului, 
care își închină întreaga sa 
activitate cauzei celor ce 
muncesc din România, feri
cirii poporului. înfloririi na
țiunii noastre socialiste I

Succesele 
porul nostru în 
sarcinilor trasate de Congre 
sul a) IX-lea sînt mărețe, 
aceste succese și dv. 
rii orașului Ploiești, 
o contribuție de seamă. Numai 
industria orașului dv. dă cinci 
la sută din producția globală 
a întregii țâri. Se realizează 
aici variale produse petroli
ere. petrochimice, mașini și 
instalații cu care '.ara noastră 
se mîndrește — produse apre
ciate și peste hotare, lată ce 
forță reprezintă în zilele noas
tre Ploieștiul. acest vechi 
centru a! industriei și al cla
sei muncitoare din România.

obținute de po- 
indeplinirea

La 
locuito- 
aduceți

Entuziastă primire făcută conducătorilor de partid și de stal

VIZITA CONDUCĂTORILOR
DE PARTID Șl DE STAT
IN REGIUNEA PLOIEȘTI

machetei uzinei de sirmăDiscuții de lucru în faja

Arătînd că rezultatele bune 
obținute în toate domeniile 
sînt un izvor de satisfacție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat totodată că mai avem 
multe de făcut pentru a ajun
ge la nivelul țărilor avansate. 
Partidul nostru pune în fața 
clasei muncitoare, a țărănimii, 
a intelectualilor, a întregului 
popor sarcina de a nu precu
peți nimic pentru a înfăptui 
neabătut linia de industriali
zare a tării, de dezvol
tare a agriculturii, de înflo
rire a științei și culturii în 
vederea ridicării României, în 
cel mai scurt timp, în rîndul 
țărilor avansate din punGt de 
vedere economic. Fără îndo
ială, nu este o sarcină ușoară— 
îndeplinirea holărîrilor adop
tate de partid și guvern pre
supune eforturi din cartea tu-

VW* 

turor oamenilor muncii. Dar 
ceea ce am înfăptuit pînă a- 
cum, rezultatele obținute în 
primul an al cincinalului și 
apoi în primele patru luni din 
1967 dovedesc forța și capaci
tatea de creație a clasei mun
citoare, justețea sarcinilor tra
sate de partid, întărindu-ne 
convingerea că vom îndeplini 
și depăși programul stabilit de 
Congresul al IX-lea a) parti
dului.

In continuare, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. refe- 
rindu-se la prevederile ce 
revin oamenilor muncii din 
Ploiești, în cadrul planului cin
cinal. a subliniat că trebuie 
realizate în următorii ani in
vestiții de cîteva miliarde lei 
pentru dezvoltarea între
prinderilor existente, pen
tru construirea de noi uzine și 
secții. Regiunii Ploiești îi re

vin în cadru] actualului cin
cinal circa 17 miliarde lei in
vestiții. Este o sumă mare și ea 
trebuie gospodărită cît mai 
bine, îneît să se obțină maxi
mum de eficiență economică 
Interesele întregului popor 
cer să muncim cu chibzuință, 
să gospodărim gu grijă resur
sele materiale, mijloacele fi
nanciare pentru ca fiecare leu 
investit să contribuie la creș
terea producției și îmbunătă
țirea ei calitativă. Sîntem con
vinși că muncitorii din Plo
iești, ea și întreaga muncito
rime din România, nu se va 
dezminți și va obține rezul
tate și mai bune în Gursul a- 
nilor ce vin. Noi vă dorim din 
toată inima succese cît mai 
mari în activitatea dv.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat apoi faptul că oame
nii munGii din orașul și re
giunea Ploiești știu să cultive 
vechile tradiții de luptă pen
tru eliberarea națională de sub 
dominația străină, pentru dez
voltarea culturii și limbii ro
mânești. pentru înflorirea na
țiunii române. In această pri
vință ~..........................
oameni 
tuie o 
nostru 
leaguri 
lae GrigoresGu, Caragiale, 
Grigore Alexandrescu, frații 
Văcărești și atîția alți oameni 
luminați care și-au pus între
gul lor talent, întreaga loc fi
ință în slujba năzuințelor na
țiunii, a dezvoltării limbii și 
culturii românești. El au des
cris minunat epocile glorioase 
de luptă ale poporului nostru, 
activitatea contemporanilor lor 
care militau pentru binele pa
triei — dînd un minunat 
exemplu oamenilor de cultură 
și de litere de astăzi în opera 
de înflorire a științei și artei 
românești. Avem convingerea 
că Ploieștlul, orașul și regiu
nea dv., vor da și în anii ce 
urmează noi generații de In
telectuali care vor duGe «ti 
cinste mai departe tradițiile 
progresiste ale culturii noastre 
naționale.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat vechile tradiții revo-

Ploieștlul a dat mulți 
I de seamă, care consti- 

mîndrie a întregului 
popor. Pe aceste me- 
au trăit și creat Nîgo- 

GrigoresGu,

*
*
*
*
*
*
*
*
*

luționare ale mișcării munci
torești ploieștene. Orașul și 
regiunea Ploiești au cunoscut, 
printre primele din România 
formarea cercurilor și sindica
telor muncitorești — tocmai 
ca urmare a dezvoltării dasei " 
muncitoare în această parte a ® 
țării. înaintași revoluționari 
ca Dobrogeanu-Gherea, I. C. 
Frimu, Ștefan Gheorghiu și 
atîția alții au dat minunate

PAUL ANGHEL
STELIAN CONSTANTINESCU 
ALEXANDRU BRAD
(Continuare in pag. a 11-a)

„VALOAREA NU AȘTEAPTĂ
CA VÎRSTA S-O MĂSOARE"

A

Numeroase exemple, din tre
cut, ca și din contemporaneitate, 
dovedesc că descoperirile știin
țifice de Importanță istorică, sal
turile calitative gigantice în cu
noașterea realității se datoresc 
tineretului. Marele chimist ger
man Wilhelm Ostwald a cer
cetat, pe la începutul acestui 
veac, biografiile unor iluștri oa
meni de știință — fizicieni și 
chimiști, ajungînd la concluzia 
că, în domeniul științelor pozi
tive, puterea de creație maximă 
se manifestă mai ales intre 25 
și 35 de ani. Rareori se întîmplă 
ca idei de mare anvergură să 
apară la oamenii de știința și 
după 40 de ani. Dar și în aceste 
cazuri, astfel de idei au fost 
gîndite cu multi ani înainte, în 
epoca tinereții, și numai datorită 
unor împrejurări externe s-a în
târziat cu perfectarea lor.

De curind, sociologul ameri
can Dcnis a studiat biografiile 
a 736 oameni de seamă din do-

Parchetul Secu-Vaduri — aspect al unui depozit din pădure, suh 
linia funicularului

Plecarea
tovarășului 

Chivu Stoica
Ain Iran

Președintele Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste 
mânia. Chivu Stoica, și soția, ai» 
părăsit sîmbătă dimineața Capi
tala, plecînd spre Iran, unde la 
invitația Maiestății Sale Imperi
ale Sahin-șahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, va face o vi
zită oficială.

Președintele Consiliului de 
•Stat este însoțit de Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
consilieri și experti-

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii

de 
Ro-

Sistematizări la Șantierul naval 
Brăila

CALAȚI (de la co
respondentul nostru).

Recent, la Șantierul 
naval din Brăila au 
început importante 
lucrări de sistematiza
re și de extindere o 
spa(iilot de montai, 
între altele, este vor
ba și despre betona-

rea căilor de acces 
spre punctele de lan
sare a navelor, echipa
rea acestora cu meca
nisme speciale cu ra
piditate în ancorare, 
mecanizarea operații 
lor de transport etc. 
Deoarece acest șantier 
naval se reprofilează 
parțial în direcția re
parațiilor de nave ma-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român,

Tovarășului CHIVU STOICA. 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

In drum spre patrie, după terminarea vizitei în Republica 
Populară Bulgaria, ne folosim de acest prilej pentru a vă 
transmite dumneavoastră și poporului frate din Republica 
Socialistă România, urările noastre prietenești de succese în 
sonstrucția socialistă și în lupta pentru pace.

de prof. dr. docent Nicolae Bărbulescu 
decanul Facultății de fizică a Universității București

meniul științelor șl artelor, regă
sind. în linii generale, concluziile 
lui Ostwald. Tineretul este ca
pabil să smulgă naturii cele mai 
adînci secrete, îmbogățind cu
noașterea științifică cu fapte noi, 
revoluționare în toate consecin
țele lor.

Așa, de pildă, cei trei fizicieni 
mari (Mayer, Joule și Helmholtz) 
care au descoperit principiul con
servării energiei, nu depășiseră 
nici unul vîrsta de 27 de ani. 
atunci cînd și-au publicat pri
mele lucrări. Descoperitorul celui 
de al II-lea principiu a! termo
dinamicii — Sădi Camot, și-a 
tipărit la 28 de ani cartea care 
l-a făcut celebru. Mai aproape 
de vremea noastră, Albert Eins- 
tein a dat la iveală teoria rela
tivității restrînse la vîrsta de 26 
de ani. Fizicianul Niels Bohr a 

lon Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Maxim 
Berghianu, Constantin Drăgan. 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, vice
președinți ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, generali, zia
riști.

Au fost de fată Cyrus Zoka. în
sărcinat cu afaceri adinterim a> 
Iranului la București, și membrii 
ambasadei, precum și șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră.

(Agerpres)

ritime, a început exe
cutarea unui volum 
de lucrări care vizea
ză reorganizarea flu
xului de lucrări cum 
sînt construefii de 
noi hale, platforme 
de premontai și 
nonlaje propriu-zise 
și a altor mijloace 
de producție cate a- 
fectează reprofilarea.

LEONID BREJNEV

conceput teoria cuantică a ato
mului planetar la 28 de ani, iar 
Louis de Broglie, actualul pro
fesor de la Sorbona, a emis la
32 de ani ideea îndrăzneață a 
undelor asociate particulelor ma
teriale. Fizicianul german Rudolf 
Mössbauer, născut în 1929, a pri
mit premiul Nobel la vîrsta de
33 de ani. La nor in țară, acad. 
Ștefan Procopiu, de la Univer
sitatea din Iași, a stabilit la 
vîrsta de 22 de ani celebra for
mulă a magnetonului, pe care 
o denumim astăzi formula lui 
Procopiu — Bohr. Aurel Vlaicu 
a făcut primele înceicări de zbor 
cu aparatul lui la Binținți, la 
vîrsta de 25 de ani, iar doi ani 
mai tîrziu a efectuat celebrele 
lui zboruri de deasupra Bucureș
tilor. Inginerul Henri Coandă, 
părintele aviației cu reacție, a

MAGNETUL
SANTIE-

re nu 3pun pica mult. Pen
tru a lc cunoaște semnifica
ția este necesar să parcurgi 
25 de kilometri pină la fața 
locului.

Șantierul se întinde pe o 
suprafață de 3 kilometri. Lu
crările au inceput Ia 17 apri
lie și hidrotehnicienii au în
scris in jurnalul de bord al 
șantierului primele succese. 
10 000 m.c. săpălură-mecani- 
zatâ si 1 500 m.c. manuală la 
care trebuie adăogată per
formanța drenorilor care au 
executat 300 de metri liniari, 
turnîndu-se beton pe o por
țiune de 100 metri.

Petre Panalt. locțiitorul 
secretarului biroului organi- 
nizațlel de bază, electricianul 
lotului, ne atrage atentia că 
pînă acum, la cele patru 
tronsoane a cite 18 metri fie
care, s-au încheiat lucrările 
de armătură și se toarnă în- 
tr-un ritm susținut principa
la materie primă : betonul. 
Tot el ne îndeamnă să po
posim la primul tronson 
pentru a-i cunoaște la locul 
lor de muncă pe tinerii din 
brigada lui Vaslle Fufă.

— Atenție la tub ' Coman
da e scurtă, precisă. Ochii 
cercetează cu atenție terenul. 
Pînza freatică trebuie supu
să. învinsă.

Vasile Fufă nu are o bio
grafie spectaculoasă. în 1953 
i terminat școala profesiona
lă. De patru ani e prezent 
pe șantierele întreprinderii 
de construcții hidrotehnice 
și forje. Aici a cunoscut ma
rile Iul bucurii în muncă.

— A fi drenor tl se cer 
multe cunoștințe. Luptăm 
zilnic cu pînza freatică și 
înaintăm cu fiecare metru 
pentru a o supune. Tata era 
drenor priceput. De la el am 
desprins tainele meseriei. în 
familia noastră e o cinste să 
fii drenor. Florea. frate-mlu, 
are 19 ani. Mai întîi a ținut 
morțiș să se facă electrician 
auto. Cu toții am fost de 
acord. Intr-o zi mă trezesc 
cu el pe șantier.

— Nu pot să stau departe 
de voi. în fond și eu am ceva 
din pasiunea voastră. Am să 
■nă străduiesc. De rușine nu 
am să vă fac. Știu să mun
cesc. Primește-mă în briga- 
iâ !

— Și l-am primit ! La acest 
ict și ăl bătrîn ml-a făcut 
:u ochiul. Acum Florea are 
categoria a patra și cred că 
nu se va opri aici.

Vrem să realizăm o fo
tografie Vasile îșl privește 
ortacii. Oarecum stînjenit, 
se apropie de mine șoptin- 
du-mi :

— V-as ruga fără Gheor- 
ghe și Marin.

PETRE GHEORGHIU

(Continuare in pag a lll-a)

Combinatul petrochimic Pi
tești (vedere parțială

expus la Paris, pe cînd avea 
numai 24 de ani, primul avion 
turbopropulsoi din lume.

Toate aceste exemple, ca și 
multe altele care se pot da, în
dreptățesc pe deplin încrederea 
pe care o avem în puterea de 
creație științifică a tineretului. 
De aceea, este de datoria tuturor 
factoriloi de răspundere să asi
gure tineretului universitai con
diții prielnice de dezvoltare rapi
dă, pentru ca intuiția lor nă
valnică sâ sondeze realitatea în 
anii de plină tinerețe. La rîndul 
lui, tineretul are obligația să se 
pregătească și să cerceteze in
tr-un ritm rapid, să nu-și piardă 
timpul cu lucruri neînsemnate.

Este știut că nu orice tînâr 
care vrea să devină cercetător 
științific poate să se realizeze la 
cel mai înalt nivel. Intervine și 
aici un talent înnăscut, ca la crea
ția artistică și tot așa de rar 

(Continuare In pag. a lll-a)



VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT
In regiunea ploiești

spirit revoluționar ne- 
lupta pentru apă- 

intereselor lor vitale, 
libertatea întregului 

pentru democrație șl 
socialismului în Ro-

exemple de eroism în lun'ă, 
fiu fost inițiatori ai organi ză
rii mișcării noastre socialiste 
și muncitorești. Vechi mili- 
tanți din Ploiești ai mișcării 
socialiste au luai parte adivâ 
la înființarea Partidului Co
munist Român, în 1921 Al 
doilea Congres al P.C.R s-a 
ținut, de altfel, in acest ora? — 
ceea ce a constituit o mărturie 
a forței revoluționare a mun
citorilor din Ploiești, a încre
derii in organizația de aici a 
partidului. Pagini nepieri
toare de măreție și abnegație 
revoluționară au înscris mun
citorii prahoveni prin luptele 
eroice din 1933 prin demon
strațiile. grevele și prin—s-ar 
putea spune însăși luarea în 
stăpînire — pentru un timp, 
a Ploieștiului Ei au do
vedit astfel o înaltă combati
vitate, 
înfrânt i;
rarea 
pentru 
popor, 
cauza 
mânia!

în anii grei ai ilegalității și 
apoi în zilele noastre, Ploieș- 
tiul a dat partidului un număr 
mare de activiști, participanți 
la lupta împotriva fascismu
lui, la înfăptuirea actului is
toric de la 23 August 1944, 
la eliberarea țării și constru
irea societății noi, socialiste 
în România.

Aceste glorioase tradiții de 
luptă revoluționară, națională 
și socială, sînt continuate în 
zilele noastre, într-o fa’ă su
perioară, de partidul nostru, 
în opera vastă de dezvoltare a 
economiei, științei și culturii, 
de ridicare a nivelului de ci
vilizație al poporului român. 
In desâvirsirea acestei opere, 
partidul pornește consecvent 
de la faptul că socialismul 
constituie rodul a tot ce este

Dezvoltarea economică a tutu 
ror raioanelor - necesitate 

obiectivă a construcției socia 
liste, a ridicării nivelului

de trai al poporului
în gara Rîmnicu-Sărat, con

ducătorii de partid și de stat 
au fost întîmpinați. ca în toate 
locurile vizitate, cu dragoste 
fierbinte, cu cuvinte de bun 
sosit rostite de reprezentanții 
locuitorilor orașului.

A luat apoi cuvîntul, sa
lutat cu vii și îndelungi aplau
ze. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care, după ce a 
transmis locuitorilor orașului 
și raionului Rm. Sărat un salut 
călduros din partea Comiietu- 
lui Central al partidului și a 
guvernului, a spus :

Primirea deosebit de căldu
roasă pe care ne-ați făcut-o, 
cuvintele rostite de tovarășii 
care au luat cuvîntul ex
primă încrederea in politica 
marxist-leninistă a partidului 
nostru, hotărîrea dv„ ca, de 
altfel, a întregului nostru 
popor, de a înfăptui neabătut 
această politică, consacrată 
prosperității patriei și ferici
rii poporului român, cauzei 
nobile a socialismului.

In țara noastră s-au realizat, 
în anii construcției socialiste, 
mari transformări. Acestea se 
văd și in raionul și orașul dv. 
Cele 700 milioane lei investiții 
în perioada șesenalului și cele 
700 milioane ce urmează a fi 
investite în acest cincinal asi
gură construirea unor noi în
treprinderi în orașul Rm. Să
rat, care va apărea pe harta pa-

Muncitorii uzinelor J Mai primesc cu flori pe conducătorii de partid șl de stat

în societatea o- 
clasa muncitoare 

mai 
conducătoare

Și 
in 
al 
Tn 
și

mal înaintat 
menească, că 
este clasa cea mai înaintată, 
forța socială conducătoare a 
construcției noii orînduiri. care 
duce omenirea spre societatea 
fără clase, spre societatea co- 
munisiă i

Realizînd în cît mai bune 
condiții sarcinile dezvoltării 
societății noastre socialiste — 
a spus in încheiere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ne în
deplinim în primul rînd înda
torirea sfîntă față de poporul 
român de a face totul pentru 
a-i asigura o viață liberă 
fericită, cît mat demnă, 
rindul națiunilor socialiste, 
popoarelor întregii lumi, 
acelasi timp, ne îndeplinim 
o obligație internaționalistă. 
avînd în vedere că succesele 
pe care le obținem aduc o con
tribuție la întărirea sistemu
lui mondial socialist, la creș
terea forței de atracție a idei
lor socialismului. Educate de 
partid în spiritul internațio
nalismului, clasa muncitoare, 
poporul român constructor al 
noii societăți, pășind în strînsă 
unitate cu oamenii muncii din 
țările socialiste, sînt pe deplin 
solidare cu clasa muncitoare, 
care luptă împotriva asupririi 
capitaliste, cu popoarele ce 
luptă împotriva imperialismu
lui. pentru libertate națională 
și socială, cu toate forțele pă
cii și progresului social. Par
tidul nostru este ferm hotărît 
să-și aducă și în continuare 
întreaga contribuție la victo
ria cauzei socialismului și pă
cii în întreaga lume ’

Cuvîntarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată în repetate rînduri 
prin vii și puternice aplau
ze. prin aclamații îndelungate 
— mitingul de pe stadionul 
„Petrolul“ constituind o pu
ternică manifestare a atașa
mentului profund al locuito
rilor Ploieștiului față de partid.

triei ca un centru industrial. 
Aceasta este o expresie grăi
toare a politicii partidului de 
dezvoltare economică a tu
turor raioanelor și regiunilor 
țării — necesitate obiectivă a 
construcției socialiste, a ridi
cării nivelului de viață și fău
ririi bunăstării întregului nos
tru popor. De aceea partidul 
nostru este ferm hotărît să în
făptuiască în continuare, 
neabătut, politica de industria
lizare a României și în acest 
cadru, de dezvoltare a tuturor 
regiunilor și raioanelor patriei.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că raionul dispune totodată de 
mari posibilități în ce priveș
te agricultura. Rezultatele 
bune obținute pînă acum pot 
fi considerate doar ca un în
ceput. deoarece agricultura ra
ionului poate realiza 
ții mult mai mari, pe 
hărniciei, priceperii și 
tății țărănimii noastre 
ratiste.

Aplicînd măsurile stabilite 
de Comitetul Centra] al parti
dului și de guvern pentru dez
voltarea agriculturii coopera
tiste. asigurînd introducerea 
științei, a metodelor agrozoo
tehnice înaintate în toate sec
toarele producției vegetale și

produc- 
măsura 
capaci- 
coope-

5 ; f

in timpul mitingului din orașul Buzău

ale creșterii animalelor, vom 
face ca în 1970 raionul Rm. 
Sărat să se numere printre ra
ioanele cu agricultură avansa
tă din țara noastră.

O dată cu industria, agricul
tura, se dezvoltă învățămîntul, 
crește activitatea culturală, se 
făurește conștiința socialistă a 
oamenilor — muncitori, țărani, 
intelectuali — care, înfrățiți, 
construiesc noua societate, 
știind că astăzi muncesc pen
tru fericirea și binele lor și al 
întregului nostru popor.

E plăcut să vedem miile și 
miile de copii care învață în 
școlile noastre, pregătindu-se 
pentru a deveni demni con
structori ai societății socialiste 
și comuniste. Trebuie să în
drumăm tînăra generație să 
învețe și iar să învețe, să asi
mileze cunoștințe temeinice, 
spre a putea mîine să-și pună 
întreaga pricepere în slujba 
poporului și a progresului pa
triei noastre. Sîntem convinși 
că și tineretul din raionul 
Rm. Sărat va face totul pentru 
a-și însuși aprofundat cele mai

Suflul înnoitor al industrializării 
socialiste

vizitei în 
tovarășii

Berghianu,

In continuarea 
regiunea Ploiești, 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Maxim 
Manea Mănescu și Gheorghe 
Stoica, membru al Consiliului 
de Stat, au poposit în raionul 
Buzău.

In întîmpinarea oaspeților 
au venit Constantin Sandu, 
prim-secretar al comitetului 
raional, și Vasile Negoescu, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Buzău.

Pe străzile orașului Buzău, 
zeci de mii de locuitori, că
rora li s-au alăturat țărani 
cooperatori din satele înve
cinate, își manifestă bucuria 
de a se întîlni cu conducătorii 
de partid și de stat, atașa
mentul pentru politica înțe
leaptă a partidului. Oaspeții 

noi cunoștințe, îneît, împreună 
cu întregul tineret al țării, să 
contribuie la marea operă de 
dezvoltare a României socia
liste.

Doresc în încheiere, tova
răși, să vă exprim calde felici
tări din partea conducerii de 
partid și de stat pentru ceea 
ce ați realizat pînă acum prin 
munca dv. rodnică și să vă 
urez din toată inima noi și noi 
succese în activitatea pe care 
o desfășurați pentru dez
voltarea industriei, agricultu
rii, învățâmîntului, culturii, 
pentru înfăptuirea progra
mului stabilit de Congresul 
al IX-Iea a) partidului.

în repetate rînduri cuvinte
le secretarului general al C.C. 
al P.C.R. sînt subliniate de 
uralele și aplauzele mulțimii. 
Unitatea de nezdruncinat a în
tregului popor în jurul Comi
tetului Central al Partidului, 
hotărîrea de a înfăptui poli
tica înțeleaptă a partidului 
își găsesc și aici, ca și în orice 
colț al țării, o puternică afir
mare.

trec prin noul cartier con
struit în frumosul crîng al 
Buzăului — unde au fost înăl
țate în ultimii ani o parte din 
cele peste 1 700 de apartamen
te noi — și se îndreaptă spre 
zona industrială de sud a 
orașului.

Vizita începe la Uzina de 
sîrmă și produse din sîrmă. 
Oaspeții sînt întîmpinați de 
Ion Marinescu, ministrul in
dustriei metalurgice, Leonid 
Cazacu, directorul uzinei, Au
relian Rusu, secretarul comi
tetului de partid al uzinei. 
Conducătorii se opresc în fața 
unor machete care reprezintă, 
în stadiul actual și în perspec
tivă, uzina, întreaga zonă in
dustrială, precum și construc
țiile de locuințe din oraș. Aici 
are loc o discuție despre reali
zările și obiectivele planului 
de dezvoltare multilaterală a 
orașului. Interesîndu-se de 
modul în care este utilizat spa
țiul destinat construcției de 
locuințe, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se ia 
măsuri pentru folosirea rațio
nală a fiecărui metru pătrat 
de teren.

Se vizitează apoi hala de 
trefilare a uzinei de sîrmă, 
înzestrată cu mașini moderne 
și utilaje de înaltă tehnicitate. 
Muncitorii acestei tinere uni
tăți industriale raportează că 
în primele patru luni ale anu
lui planul producției-marffi 
vîndută șl încasată a fost în
deplinit în proporție de 108 
la sută, realizîndu-se și o spo
rire a productivității muncii 
de 5 la sută. Rezultatele bune 
obținute pînă acum se dato- 
resc în mare parte măsurilor 
luate pentru atingerea în 
scurt timD a parametrilor pro
iectați. în întreprindere se 
depun eforturi susținute pen
tru folosirea cu eficiență ma
ximă a timpului 
pentru calificarea 
corespunzător cu 
nic al utilajelor.
Nicolae Gurgu _________
despre toate aceste preocupări. 
„Noi toți, spune el, am luat 
cunoștință de Hotărîrea C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri cu privire la regle
mentarea programului de 
muncă și folosirea completă a 
timpului de lucru. Ne anga
jăm să-i dăm viață așa cum 
ea a fost gîndită de condu
cerea partidului și statului 
nostru".

de lucru, 
muncitorilor 
nivelul teh- 
Muncitorul 
informează

y :

t

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători de partid și 
de stat se interesează de felul 
cum este organizată producția, 
cum sînt utilizate spații de 
producție. Tovarășul Ceaușescu 
atrage atenția asupra necesi
tății de a se evita risipa de 
spațiu, printr-o judicioasă am
plasare a mașinilor-unelte.

Vizita continuă pe șantierul 
fabricii de zahăr — întreprin
dere proiectată pentru o pro
ducție anuală de 58 000 tone 
de zahăr și 23 000 tone borhot 
uscat. Aici, oaspeții sînt în
tîmpinați de Dumitru Plapsa, 
directorul fabricii, și de

In memoria eroilor țărănimii
1807

De la Fabrica de zahăr 
oaspeții se îndreaptă spre 
Piața Daciei. Aici are loc un 
moment solemn. In semn de 
adine omagiu, conducătorii de 
partid și de stat depun o 
coroană de flori la monumen
tul înălțat pentru eternizarea 
memoriei celor care au luptat, 
și au căzut în anul marii 
răscoale. Pe panglica purpurie 
sînt înscrise cuvintele : „Celor 
care în 1907 s-au jertfit în 
lupta pentru pămînt și o viață 
mai bună, din partea Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român“. în jurul 
monumentului fac de gardă 19 
țărani care au luat parte la

Salutat cu puternice aplau
ze si ovații a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care, după ce a mulțumit 
locuitorilor orașului pentru 
manifestările de caldă simpa
tie — expresie a încrederii po
porului față de partid — a 
transmis un salut din partea 
Comitetului Central al P.C.R. 
și a guvernului Republicii 
Socialiste România.

Am vizitat în orașul dv. — 
a spus în continuare vorbito
rul — noi obiective industria
le, care se numără printre cele 
mai moderne din țară, atît în 
ce privește construcția lor, cît 
și înzestrarea gu utilaje. Este 
drept, ele atia au intrat în 
funcțiune și de aceea este încă 
greu de făcut o apreciere asu
pra modului în care își desfă
șoară activitatea. în orice caz, 
faptul că siderurgiștii din Bu
zău au realizat sarcinile de 
plan care le-au revenit pînă 
acum arată că ei, cum se spu
ne la noi, au pășit gu dreptul 1 
Urmează, în continuare, să fie 
completată utilarea întreprin
derii și să se termine celelalte 
lucrări de investiții ; sînt, de 
asemenea, în construcție alte 
uzine, printre care fabrica de 
zahăr.

Numai în Buzău, investițiile 
în acest cincinal se ridică la 
2,3 miliarde lei. Sînt, desigur, 
fonduri apreciabile, a căror 
utilizare impune constructori
lor, organizațiilor de partid, un 
deosebit spirit de răspundere 
și o preocupare neslăbită pen
tru buna lor gospodărire, spre 
a se obține un înalt grad de 
eficiență economică Or, tre
buie să vă spunem deschis că 
pe lîngă impresiile foarte bu
ne, avem și unele mai puțin 
bune, determinate de risipa 
mare de teren scos din circui
tul agricol, de faptul că nu a 
existat mai multă grijă pentru 
folosirea rațională a suprafe
ței afectare construcțiilor in- 

ing. Dumitru Toma, șeful 
șantierului din zona indus
trială. Se vizitează hala prin
cipală a fabricii aflată în sta
diu de montaj. Lăcătușul 
montor Marin Vișescu rapor
tează secretarului general al 
C.C. al P.C.R. despre înde
plinirea sarcinilor de produc
ție la lotul 8.

„Am citit — 
recenta hotărîre 
și guvernului în 
folosirea timpului de lucru. 
Considerăm
venită și 
luptăm cu 
respectarea ei“.

spune el — 
a partidului 
legătură cu

că ea este bine- 
ne angajăm să 
hotărîre pentru

răscoala de acum 60 de ani. 
După depunerea coroanei, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer strîng 
cu căldură mîinile veteranilor.

Primiți cu ovații și urale, 
oaspeții urcă apoi la tribuna 
amenajată în piață.

La mitingul care a avut Iog 
aici au luat cuvîntul tov. Vasile 
Negoescu, prim-secretar al co
mitetului orășenesc de partid, 
Aurelian Rusu, maistru trefi- 
lor la Uzina de sîrmă, profe
soara Măria Diaconescu. Salu
tat cu puternice aplauze și 
ovații a luat apoi cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

a-dustriale. Stăruim asupra 
cestor aspecte avînd în vede
re că la dv. urmează să se con
struiască în continuare noi în
treprinderi — și este de dorit 
ca organizațiile de partid, pro- 
iectanții, constructorii, minis
terele interesate să acorde 
mai multă atenție probleme
lor de proiectare, tuturor as
pectelor economice ale reali
zării noilor construcții. Este o 
obligație să facem totul ca 
mijloacele financiare și mate
riale să fie folosite cit mai ra
țional, pentru a aduce maxi
mum de venit. Numai pe a- 
ceastă cale vom obține rezul
tate tot mai importante în 
creșterea bogăției patriei noas
tre și, totodată, în ridicarea 
bunăstării întregului popor.

întreprinderile de aici dis
pun de mari resurse Interne. 
Printr-o organizare superioa
ră a muncii, printr-o mai bună 
folosire a spațiului de produc
ție existent și a timpului de 
lucru se pot realiza sporuri de 
produse considerabile.

Știm că oamenii muncii din 
Buzău, organizațiile de partid 
dispun de forțe suficiente pen
tru a lichida neajunsurile ee 
se mai manifestă, pentru a ob
ține succese cît mai importan
te în dezvoltarea industrială 
a regiunii, aducînd în acest fel 
o contribuție tot mal prețioa
să la înfăptuirea programului 
de construcție socialistă da
torat de partid.

în raionul Buzău există 
mari posibilități șl pentru dez
voltarea agriculturii. Rezulta
tele bune de pînă acum arată 
că țăranii cooperatori, lucrăto
rii din fermele de stat și 
S.M.T -uri depun eforturi fruc
tuoase pentru a obține recolte 
cît mai bogate. Firește, nu ar fi 
bine dacă ne-am declara pe de
plin satisfăcuți cu cele reali
zate. Este în firea comuniști
lor obicr-i il bun de a nu se 
mulțumi niciodată cu stadiul 

atins ; ei doresc întotdeauna 
să înfăptuiască mai mull, să-și 
perfecționeze mereu activita
tea, să se depășească pe ei 
înșiși. Ceea ce ne propunem 
noi nu sînt chiar lucruri extra
ordinare : trebuie să folosim 
pămînlul și mijloacele mecani
ce, semințele și îngrășăminte- 
le mai bine pentru a obține 
producții agricole mai mari, 
și în felul acesta să asigurăm 
nu numai necesarul de produ
se agro-alimentare pentru 
populație — acesta s-a realizat 
și pină acum — dar să și pu
tem exporta mai mult, îneît 
agricultura să contribuie într-o 
măsura tot mai mare la spo
rirea venitului național, a 
resurselor stalului, la făurirea 
în patria noastră a unei vieți 
din ce în ce mai prospere, mai 
civilizate.

Ne exprimăm convingerea 
că țărănimea cooperatistă, 
toți lucrătorii din agricultură, 
la fel ca și muncitorii din in
dustrie vor îndeplini cu cins
te și chiar vor depăși sarcini
le care le revin în acest cin
cinal, spre folosul lor și al în
tregului popor !

în continuare, referindu-se 
la rezultatele obținute în dez
voltarea învățămîntului, știin
ței și culturii și subliniind că 
socialismul nici nu poate fi 
conceput fără un învățămînt 
general, fără dezvoltarea con
tinuă a științei, fără ridica
rea nivelului de cultură al po
porului, secretarul general al 
C.C. al partidului a spus : Am 
fosl întîmpinat pe parcurs de 
mii și mii de tineri, elevi cu 
fețe îmbujorate de entuziasm, 
cu zâmbetul pe buze, radiind 
bucuria pentru viața fericită 
ce se făurește tineretului prin 
grija și sub conducerea parti
dului Trebuie să aducem mul
țumirile noastre tuturor învă
țătorilor și profesorilor care 
desfășoară o muncă susținută 
pentru educarea tinerei noas
tre generații Ei își îndeplineso 
o înaltă îndatorire patriotică 
și aduc o contribuție demnă de 
laudă la educarea tineretului 
în spiritul patriotismului, al 
atașamentului față de partid, 
la făurirea omului nou, con
structor al societății comunis
te de mîine.

Succesele pe care le obținem 
în industrializarea țării, a ară
tat în continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în dezvol
tarea agriculturii, a învățămîn
tului, științei și culturii sînt 
rodul muncii întregului nos
tru popor care înfăptuiește 
neabătut politica marxist-leni
nistă a partidului. Ele sînt o 
dovadă a forței creatoare a 
poporului român, care, stăpîn 
pe soarta sa, muncește pentru 
sine, pentru a-șj ridica patria 
pe culmile cele mai înalte ale 
progresului și oivilizației.

Printre vestiții podgoreni
In drum spre Mizil se face 
scurtă oprire la vestitul hano

„Popas Merei", care în aceste 
zile împlinește un veaa de la 
zidirea sa. O tînără hangiță 
invită pe conducătorii de 
partid și de stat să intre în 
han și să guste din delicioa
sele bucate șj renumitele 
vinuri din partea locului.

în dreptul comunei Pietroa
sa, la o răspîntie, a fost ridi
cată o estradă. Mașinile se 
opresc. Un grup de artiști au 
pregătit oaspeților o surpriză. 
Este prezentată acolo, în mar
ginea șoselei, evocarea coregra
fică „Cloșca cu puii de aur", 
închinată vestitului tezaur de 
artă și istorie descoperit 
sub dealul de la Pietroasele.

Drumul continuă apoi pînă 
în Gentrul orașului Mizil, unde

de- 
so- 

ziua 
păși 
con-

Totodată, prin rezultatele pe 
care le obținem în dezvoltarea 
economică-culturală a patriei 
noastre ne aducem contribuția 
la cauza generală a socialismu
lui și păcii. Fiecare succes, fie
care pas înainte al țării noas
tre, ca și al oricăreia din țările 
socialiste. întărește forța siste
mului mondial socialist, 
monstrează superioritatea 
cialismului și grăbește 
cînd întreaga omenire va 
sub steagul roșu pe calea 
struirii societății noi.

Desigur, tovarăși, noi nu 
uităm nici un moment că în 
lumea de azi mai există siste
mul imperialist, măi sînt im
perialiștii americani care duc 
războiul de agresiune din Viet
nam, intervin în treburile in
terne ale altor popoare, aten
tează la independența și suve
ranitatea lor — nu uităm că 
atît timp cît va exista impe
rialismul va persista și perico
lul de război. De aceea, o dată 
cu preocuparea pentru dezvol
tarea economiei și culturii, ne 
îngrijim și de întărirea capa
cității de apărare a patri < 
noastre, facem totul pentru 
asigura securitatea muncii paș
nice a poporului nostru. Viața, 
întreaga desfășurare a eveni
mentelor internaționale de
monstrează că cu cît mai pu
ternică este solidaritatea inter
națională a țărilor socialiste, 
a comuniștilor, socialiștilor, a 
tuturor forțelor democratice, 
antiimperiaiisle, a tuturor po
poarelor care luptă pentru in
dependența națională, cu atît 
mai sigură este pacea, cu atît 
cresc posibilitățile de a zădăr
nici uneltirile cercurilor impe
rialiste.

Tocmai avînd în vedere a- 
ceastă realitate a epocii con
temporane, partidul și guver
nul nostru depun eforturi neo
bosite și își aduc contribuția 
activă la întărirea unității ță
rilor socialiste și a partidelor 
comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te, îndeplinindu-și astfel o o- 
bligație națională ca și o înda
torire internaționalistă.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat lo
cuitorilor orașului și raionului 
Buzău noi și noi succese în ac
tivitatea consacrată realizării 
și depășirii sarcinilor care le 
revin din programul elaborat 
de Congresul a) IX-lea al par
tidului.

In timp ce secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. încheie 
6uvîntarea, un imens stol de 
porumbei își ia zborul dea
supra mulțimii care ovaționea
ză îndelung.

In aclamațiile și ovațiile 
mulțimii, conducătorii de 
partid șl de stat își iau rămas 
bun de la populație, îndreptîn- 
du-se spre orașul Mizil.

toată suflarea orașului adre
sează oaspeților dragi un căl
duros „bun sosit", salutîndu-i 
cu ovații și urale nesfîrșite. 
Conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinați de tovară
șii Teodor Ștefănescu, prim- 
secretar al Comitetului raional 
de partid, Nicolae Toma, pre
ședintele Comitetului executiv 
al sfatului popular raional. 
Apoi, un grup de tineri și bă- 
trîni ospețesc după datină pe 
cei sosiți, urîndu-le „să trăiți 
mulți ani și fericiți 1“

Are loc un însuflețit miting, 
la care ia cuvîntul tovarășul 
Teodor Ștefănescu. A vorbit 
apoi tovarășul Nicolae Ceau
șescu. Cuvintele secretarului 
general al C.C. al P.C.R. sînt

(Continuare in pag. a IlI-a)
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tn repetate rânduri însoțite de 
puternice aplauze.

Luîndu-și un cald rămas 
bun de la locuitorii orașului, 
oaspeții își continuă călătoria, 
în stingă șoselei se profilează 
— imagine neașteptată în șe
sul larg — silueta zveltă a li
nei sande. Este sonda 6001 
„Mizil“, care prospectează in 
solul adina descoperirea unor 
noi rezerve subterane. Se fa
ce aicti un scurt popas. Son
dorii, în frunte cu inginerul 
Nicolae Popescu, directorul 
întreprinderii de foraj Ploiești, 
ies în întâmpinarea oaspeților 
cu (Ion, invitîndu-i pe podul 
sondei. Este de față Alexan
dru Boabă, ministrul petrolu
lui.

Intreținîndu-se cu spealaliș- 
tii. tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu recomandă să se acce
lereze măsurile pentru perfec
ționarea producției de sape 
au role necesare forajului la 
mare adînGime. La despărți
re. oaspeții urează sondorilor 
succes deplin în cercetările lor 
pentru a ajunge cît mai repe
de la rezultatele scontate.

La poarta raionului Ploiești, 
în comuna Albești—Paleologu, 
fn jurul unui arc de tri
umf împodobit cu ghirlande, 
steaguri și urări de bun venit, 
s-au adunat mii de muncitori 
petroliști și cooperatori. To
varășii Nicolae Uță, prim-se- 
cretar al Comitetului raional 
de partid, și Mircea Marine- 
scu, președintele sfatului 
popular al raionului, transmit 
oaspeților urările tradiționale.

Adresindu-se miilor de cetă
țeni. tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă, arâtînd că 
aceasta constituie o expresie 
a atașamentului locuitorilor 
raionului Ploiești față de poli
tica partidului comunist. 
Vorbitorul le-a urat apoi suc
ces. fericire și multă sănătate.

Stațiunea experimentală 
hortiviticolă Valea Călugărea
scă. în fața marii clădiri a 
stațiunii, întregul coleGtiv 
iese în întimpinarea oaspe
ților. Un cald cuvînt de bun 
sosit adresează directorul 
stațiunii, Iuliu Laslo. doctor 
în științe agricole. Chiar în 
fața clădirii se află plantații 
întinse de viță care atrag a- 
tenția prin aspectul lor neo
bișnuit. Sînt noile „culturi 
înalte“, plantații intensive, a- 
piicate cu scopul mecanizării 
complete a lucrărilor și spori
rii productivității muncii. Ex
periența dobîndită de stațiu
ne în acest domeniu a început 
să fie extinsă în unele coo
perative de producție din re
giune.

Se vizitează apoi Uzina de 
vinificație. Construită în anii 
3^59—1960 — fiind prima

o țară — aceasta prelucrea
ză zilnio 150 tone struguri și 
depozitează peste 3 000 tone 
vin, obținind un beneficiu net 
de circa 9 milioane lei anual. 
Conducătorii de partid și de 
stat urează colectivului rea
lizări și mai însemnate pe 
această linie, obținerea unor 
producții mari de struguri și 
vin de bună calitate.

Spre valorifi
carea intensă 
a rezervelor 
agriculturii 
sociaiiste

Oaspeții se îndreaptă apoi 
spre comuna Bucov. In fața 
sediului cooperativei sînt salu
tați de președintele Costică 
Mișcă, de secretarul comitetu
lui de partid. Constantin Tri- 
cu. Este de față Aurel Bulgă
rea, vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție. Conducă
torilor de partid și de stat li 
se oferă tradiționala pîine și 
sare. Se aud urale și aclamații 
în cinstea Partidului Comu
nist Român, a Comitetului său 
Central.

Oaspeții sînt informația asu
pra principalelor rezultate ob
ținute în producția animalie
ră asupra desfășurării lucră
rilor de investiții etc.

(Urmare din pag. I)

— De ce ? l-am întrebat 
surprins Nu-s buni ?

Ba ’ Dar sîntem toți 
frați Am ris împreună Un 
drenoi ehicind parcă discu
ția strigă :

— Patru frați, patru dre- 
nori de mina întîi I Șeful 
suride Si alături de oame
nii lui totul reintră în nor
mal

...Iod Botezatu e înalt, 
bronzat de soarele primăve
rii și cu-n zimbet permanent 
pe față. E pretutindeni, ca 
ai gintul viu.

După vizită, în curtea coo
perativei are loc un mare mi
ting la care au luat parte pes
te 10 000 de cooperatori din 
localitate, din satele învecina
te — Berceni. Corlâțeșli. Strej- 
nic și din alte comune ale ra
ioanelor Ploiești, Teleajcn și 
Mizil. Iau euvîntul Costică 
Mișcă, președintele cooperati
vei, și Vasilica Pâtrașcu. coo
peratoare din comuna Buda- 
Palanca.

Primit cu vii și puternice 
aplauze, a luat apoi euvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cărui cuvîntare a fost subli
niată în repetate rinduri de 
urale și ovații.

La sfârșitul mitingului, con
ducătorii de partid și de stat 
sînt înconjurați cu dragoste de 
miile de cooperatori, printre 
care și Eroul Muncii Socialis
te, Ion Stanciu, președintele 
C.A.P. din comuna Baba Ana, 
raionul Mizil. In cartea de 
onoare a cooperativei, oaspeții 
înscriu cuvinte de felicitare și 
de urare pentru noi succese 
în dezvoltarea economică a 
cooperativei, în ridicarea ne
contenită a bunăstării mem
brilor ei și a familiilor lor.

La Păuleștî 
~ în tabăra 

lui Mihai 
Viteazul

Urmând șoseaua ce se abate 
spre Cîmpina, mașinile treo 
prin poiana din pădurea Pău- 
leștilor, unde, în urmă cu 368 
de ani, viteazul voievod Mihai 
și-a adunat oștenii înaintea a- 
saltului lor peste Carpați.

Zeci de buciumași vesteso 
sosirea oaspeților, trecînd sa
lutul din bucium în bucium ; 
zeci de oșteni cu halebarde, 
aliniați printre steaguri faa 
de strajă. Oaspeții se îndreap
tă spre cortul lui Mihai. Iată-1 
ieșind din cort, ca și în urmă 
cu veacuri, însoțit de cei opt 
căpitani ai săi și de boierii 
sfatului, coborând treptele din 
trunchi de stejar, urînd bun 
sosit conducătorilor României 
socialiste : „Io Mihai Voievod, 
domn al Țării Românești, do
resc foarte să fiu învrednicit 
a vă ura dumneavoastră, dire- 
gătorii de frunte ai neamului 
românesc din veacul de aur 
al istoriei poporului român, 
cel mai avut în fapte vitejești 
și pilde minunate de jertfă 
către patrie. — bună venire 
în tabăra nebiruiților străne
poți ai prea eroicului nostru 
strămoș, Decebal“.

Este reconstituită, de un co
lectiv al Teatrului de stat din 
Ploiești, clipa solemnă a jură- 
mîntului de credință prin care 
Mihai și căpitanii săi se leagă 
să adune sub un singur scep
tru toate pămînturiie locuite 
de români, ce se aflau vre
melnic împărțite de vitregia 
istoriei în trei țări surori.

Cele 18 tunuri de bronz, 
purtînd stemele lui Mihai Vi
teazul. trag trei salve de salut, 
în cinstea conducătorilor 
României socialiste. Ca o în
cununare a acestui impresio
nant moment, în poiană se 
încinge o uriașă horă, la care 
iau parte conducătorii de 
partid și de stat „Hai să dăm 
mînă cu mînă ' Cei cu inima 
română ' Să-nvîrtim hora fră
ției / Pe pământul României“.

în uralele și aclamațiile mii
lor de oameni, coloana de 
mașini se îndreaptă spre Plo
iești.

0 grăitoare 
imagine 

a dezvoltării 
orașului 

și regiunii 
Ploiești

Capitala acestei regiuni în
floritoare de la poalele Carpa- 
ților l-a primit din nou, ou

Magnetul șantierului...
In 1958 a terminat faculta

tea. Chiar în același an e re
partizat inginer stagiar la 
Apeductul III Arcuda-Bucu- 
rești. Teren de a împleti cu
noștințele din anii de studiu 
cu viața practică si necunos
cutele ce apar spontan pe 
șantier. Declară fără nici o 
undă de ostentație că e un 
pasionat. Face un calcul su
mar și ne spune că a lucrat 
efectiv la pește 30 de kilome
tri de alimentări și canali
zări. Dar cifra asta nu spune 
încă totul. Cu-n an mai tîr- 

aceeași puternică însuflețire, 
în tîrziul după-am iezii, pe 
iubiții oaspeți. De astă dată 
intrarea în oraș a avut loo 
prin partea de nord, acolo 
unde se înalță siluetele de o 
mare suplețe și eleganță ale 
noului microraion Ploiești- 
nord.

Realizările urbanistice ale 
Ploieștiului sînt grăitor su
gerate de acest cartier aflat 
parcă într-un splendid dialog 
aerian cu instalațiile rafină
riei Ploiești-Nord și, mai de
parte. cu înălțimile schelei de 
extracție Boldești.

Dintr-o mașină deschisă, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurcr răs
pund prietenește, cu deosebită 
căldură, salutului entuziast al 
maselor de ploieșteni.

Oaspeților li se înfățișează 
perspectivele de dezvoltare în 
anii cincinalului ale citadelei 
petroliștilor, chimiștilor, con
structorilor de mașini.

...In timp ce tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat urcă scările masivei clă
diri a Palatului Culturii, elevi 
în costume naționale și în 
uniforme pionierești intonează 
cîntece închinate partidului : 
mulțimea ovaționează îndelung 
în marea piață din fața 
palatului.

Este vizitată expoziția consa
crată dezvoltării economice și 
social-culturale a regiunii Plo
iești în anii cincinalului. 
Oaspeții se opreso în fața 
expresivelor panouri care în
fățișează creșterea diferitelor 
ramuri industriale, agricultura 
regiunii, progresele realizate 
în domeniul culturii, sănătății, 
turismului.

întilnirea 
cu activul 
de partid 

din regiune
în încheierea vizitei în re

giunea Ploiești, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Paul NiGUlescu- 
Mizil. Maxim Berghianu, 
Manea Mănescu, Gheorghe 
Stoica s-au întîlnit vineri 
seara cu activul comitetului 
regional de partid și au luat 
parte la o masă tovărășească 
oferită cu acest prilej.

La întîlnire au luat euvîntul 
tovarășii Dumitru Balalia, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid, ing. Ion 
Zîrnă, directorul Institutului 
de cercetări pentru prelu
crarea țițeiului. Eroul Muncii 
Socialiste Gheorghe Belu, 
membru de partid din ilegali
tate, prof. Traian Comăniciu, 
președintele Comitetului re
gional de cultură șl artă.

In încheiere a luat euvîntul 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui cuvîntare 
a fost subliniată de repetate 
ori prin puternice și vii 
aplauze.

★
Entuziasmul, care a caracte

rizat întreaga primire făcută 
de ploieșteni înalților oaspeți, 
s-a revărsat în adine de noap
te pe străzi. Zeci de mii de 
locuitori ai acestei tradițio
nale cetăți a muncitorimii ro
mâne au exprimat, prin 
limbajul torțelor aprinse, al 
jerbelor multicolore de artifi
cii, al nesfârșitelor aclamații 
și urale, al cântecelor închinate 
partidului și patriei iubite, 
adînca dragoste și atașamentul 
față de partidul comunist — 
conducătorul său încercat în 
opera de înflorire a României 
socialiste.

Un singur glas eontopea 
parcă miile de voci omenești 
în emoționantul moment de 
rămas bun : „Mal veniți, dragi 
conducători, în mijlocul nos
tru să vedeți roadele munai! 
noastre pentru transpunerea 
în viață a politicii înțelepte 
a partidului“.

ziu la I.C.H.F., în calitate de 
șef de lot i se încredințează 
lucrarea de alimentare cu 
apă și canalizare din noul 
ansamblu de locuințe Pajura. 
Și de aici, alte și alte șan
tiere.

Crivina—Dudu. Două cu
vinte care în curînd vor 
avea drept de notorietate, 
pentru că de aici, de la Cri
vina—Dudu Capitala va pri
mi mai multă apă. Autorii 
îsi scriu azi o nouă biogra
fie ; a pasiunii, a muncii en
tuziaste. Și acest drum îl 
parcurg împreună 120 oa
meni.

Centenarul 
leului

Examenul de diplomă pentru absolvenții 
fostelor scoli medii tehnice

/n Palatul C.E.C.-ului 
s-a deschis o expozi
ție numismatică, cu 

prilejul centenarului siste
mului monetar național al 
României, organizată de 
Casa de economii și cabi
netul numismatic al Aca
demiei Republicii Socia
liste România. Sînt expuse 
primele „monezi" (virfuri 
de lance și spirale din aur) 
găsite la Perșinari — Tîr- 
goviște, circa 1 600 de ani 
i.e.n. Propriu-zis, cele 
dinții monede adoptate pe 
teritoriul României care 
circulau in special in Do- 
brogea sint de acum 500— 
30 ani i.e.n.; Drahna His
triei, Drahna Callatisului, 
emise de coloniile grecești 
din spațiul Carpato-Dună- 
rean. Expoziția popularizea
ză și sistemul monetar 
autohton al daco-geților — 
sec. III—I i.e.n. caracteris
tic prin efigia cavalerului 
trac. împăratul Traian 
după tnfrîngerea dacilor a 
emis o monedă festivă; 
„Sesterțiu de bronz" de la 
anul 106 e.n. După retra
gerea administrației impe
riale romane, circulația mo
netară în Dacia, chiar și 
in momentul năvălirilor, 
era evidentă. Sînt expuse 
monezi romane de aur, 
argint, bronz emise in sec. 
IV e.n. un „Solidus" de 
aur emis de Theodosius II 
(405—450 e.n.). Epoca pre- 
feudală și feudală este re
prezentativă. De la 491 in 
spațiul Carpato-Dunărean 
incep să circule monezi bi
zantine : „Follis" de bronz 
din vremea lui Justin II și 
altele. în Țările româ
ne, încă de la formarea 
statului feudal, toți domni
torii, pentru a-și afirma 
independența economică au 
bătut monedă proprie: 
Vlaicu Vodă emite ducați 
de argint, Radu 1, dinar de 
aur, Mircea cel Bătrin 
ducați de argint, mai mici 
decît paraua turcească, 
Constantin Brincoveanu, 
bate monedă de aur in 
valoare de 6 ducați, semn 
al echilibrului său eco
nomic. In Moldova la fel: 
Petru Mușat, Alexandru 
cel Bun, Ștefan cel Mare, 
Despot Vodă. Ion Vodă cel 
Cumplit. Transilvania bate 
taleri, ducați, sfanți, creițari 
— in monetarii străvechi 
sau mai noi: Tilișca, Alba- 
lulia. Cluj, Aiud, Bis
trița, Brașov, Sibiu, Făgă
raș, Sighișoara...

Originea și evoluția leu
lui — moneda noastră na
țională începe din secolul 
XVI, o dată cu pătrunderea 
in circuitul economic a mo
nezilor din Țările de Jos : 
talerul olandez, pe care 
poporul l-a supranumit 
„leu", după leul bătut în 
efigie. Cuza Vodă, in ca
drul planului său mai 
amplu, desfășurat pentru 
independență, face prima 
încercare de a se crea un 
sistem monetar național, 
dar, s-a opus Poarta. Mai 
tîrziu, la 1867, 4 mai, a fost 
instituit sistemul nostru 
bănesc, leul, ca unitate mo
netară națională. Crearea 
unui sistem monetar pro
priu făcea parte din planul 
politic de independență eco
nomică, fiind una din latu
rile mișcării pentru inde
pendența națională.

I. MARCO VIOI

i AȘTEAPTĂ
(Urmare din pag. I) 

întîlnit, ca și acesta din unnă. 
Depistarea elementelor valoroase 
este o problemă care trebuie 6ă 
preocupe constant pe toți edu
catorii tinerelor generații.

De cînd au luat ființă univer
sitățile ca școli de înaltă cul
tură, știința a găsit în aceste in
stituții mediul cel mai prielnio 
pentru dezvoltare. Descoperirile 
care fac cinste geniului omeneso 
au apărut de cele mai multe 
ori în universități, prin străduința 
plină de abnegație îndeosebi a 
tinerilor cercetători. De aceea și 
astăzi posturile universitare sînt 
rîvnite de foarte mulți tineri, iar 
oamenii de știință formați în in
stitutele de cercetări extrauni- 
versitare bat cu insistență la por
țile Universității. Deoarece pos
turile didactico-științifice dintr-o 
universitate sînt în număr relativ 
redus, se impune o severă selec
ție a celor care solicită aceste pos
turi și un control continuu al 
activității lor de cercetare. Cei 
care reușesc să ocupe astfel de 
posturi, dar fac ulterior dovada 
că nu corespund, că le lipsește 
„harul* cercetării științifice, ne- 
puțind produce lucrări de cali
tate superioară, trebuie să fie obli
gați să părăsească instituția uni
versitară, pentru a face loc al
tora, mai bine înzestrați in aceas
tă privință. Situația de astăzi, 
cînd în posturi de lectori se mai

Ministerul învățământului a- 
rlucc la cunoștința absolvenților 
fostelor școli medii tehnice că 
înscrierile pentru examenul do 
diplomă se tac in perioada 20 
mai — 30 iunie 1967 inclusiv, la 
următoarele centre :

— Grupul școlar al Combina
tului siderurgic Hunedoara 
Str. 23 August nr. 1, pentru 
specialitățile din sectorul Indus
triei metalurgice ;

— Grupul școlar Unirea din 
București, Str. Zborului nr. 7— 
9, pentru specialitățile din secto
rul industriei construcțiilor dc 
mașini ;

— Grupul școlar din Lupeni, 
Str. Fila nr. 40, pentru specia
litățile din sectorul industriei 
miniere :

— Grupul școlar energetic 
Tosif Rangheț din București, 
Str. Gli. Șincal nr. 8—10. pen
tru specialitățile din sectorul 
energiei electrice ;

— Grupul școlar din Ploiești. 
B-dul Petrolului nr. 59. pentru 
specialitățile din sectorul pre
lucrare șl utilaj rafinării ;

— Grupul școlar din Cîmpina, 
Str. Griviței nr. 91. pentru spe
cialitățile din sectorul foraj- 
extracție țiței și gaze ;

— Grupul școlar din Bucu
rești. Str. Snagov nr. 26. pentru 
specialitățile din sectorul indus
triei chimice :

— Grupul școlar din Bucu
rești. Str. Bîrsei nr. 3. Raionul 
23 August, pentru specialitățile 
din sectorul industriei ușoare :

— Grupul școlar din Bucu
rești. Str Spătarul Preda nr. 
16. Raionul N. Bălcescu. pentru 
specialitățile din sectorul in
dustriei alimentare :

— Grupul școlar din Bucu
rești. Șoseaua Mihai Bravul nr. 
428. pentru specialitățile din 
sectorul industriei construcții
lor ;

— Grupul școlar din Rîmnicu 
Vîlcca, Str. V. I. Lenin nr. 311,

© Astăzi diminea
ță la ora 9,30, din 
stațiunea balneară 
bulgară Zlatni Pja- 
saci se dă startul în 
prima ediție a „Ra
liului transbalcanic“. 
competiție sportivo- 
turistică organizată 
de Autnmobil-Clubu- 
rile din Bulgaria, 
Iugoslavia și Româ
nia.

Concurenții vor in
tra în țara noastră 
pe la Negru Vodă, 
la ora 11. și se vor 
îndrepta spre Bucu
rești. unde vor sosi 
în jurul orei 18, în 

Peisaj urbanistic ieșean

găsesc oameni fără doctorat, 
neavînd decît 1—2 lucrări de 
duzină sau în colaborare, nu mai 
poate fi tolerată. Căci an de an 
facultățile scot absolvenți tot mai 
bine pregătiți, cu aptitudini mai 
evidente de cercetare, care nu 
pot fi reținuți la Universitate, 
din cauza celor nechemați, care 
nu merită postul pe care-1 ocupă.

Selecția absolvenților nu se 
poate faco numai în funcție de 
mediile obținute la examenele de 
an ; acestea trebuie să aibă în 
vedere calitatea muncii științi
fice de care e în stare absolven
tul, să reflecte exact capacitatea 
lui creatoare. în unele cazuri no
tele căpătate la examene exprimă 
pur și simplu puterea de memo
rizare a cunoștințelor și nu pu
terea de creație științifică.

In condițiile actuale de la noi, 
studenții își pot manifesta apti
tudinile lor de cercetare în acti
vitatea cercurilor științifice de pe 
lingă catedre. E drept că, în 
foarte multe cazuri, se cercetează 
în aceste cercuri probleme știin
țifice minore (care se cer repede 
soluționate) dai o minte cute
zătoare poate să descopere chiar 
într-o problemă minoră adevă
rurile majore, necunoscute pînă 
atunci. Datorită revoluției teh- 
nico-știintifice din zilele noastre 
numărul cercetătorilor științifici 
va crește Toarte mult, în anii 
următori. Se impune deci ca în- 

pentru specialitățile din secto
rul economici forestiere ;

— Grupul școlar din Bucu
rești. Calea Griviței nr. 343, 
pentru specialitățile din secto
rul căilor ferate ;

— Grupul școlar din Bucu
rești, Str. Voiniccnl nr. 29, Ra
ionul 23 August, pentru specia
litățile din sectorul transportu
rilor auto, navale șl aeriene ;

— Școala tehnică pentru per
sonal tehnic din București. Ca
lea Victoriei nr. 12, pentru spe
cialitățile din sectorul poștelor 
și telecomunicațiilor ;

— Grupul școlar sanitar din 
București. Str. Pitar Moș nr. 15, 
Grupul școlar sanitar din Sibiu. 
Str. Dealului nr. 6 și Grupul 
școlar sanitar din Iași, Str. 
N. Bălcescu nr. 28. pentru spe
cialitățile din sectorul sănătății 
și prevederilor sociale ;

— Grupul școlar din Bacău. 
Str. Cuza Vodă nr. 1. Grupul 
școlar N. Krețulescu din Bucu
rești. B-dul Hristo Botev nr. 17 
și Grupul școlar din Cluj Str. 
Decebal nr. 2, pentru speciali
tățile din sectorul comerțului ;

— Școala tehnică pentru per
sonal tehnic din București. Ca
lea Griviței nr. 2. pentru spe
cialitățile din sectorul finanțe
lor ;

— Grupul școlar din Sibiu, 
Str. Banatului nr. 2. pentru spe
cialitățile din sectorul agricol 
(inclusiv specialitatea evidență 
contabilă agricolă) ;

— Grupul școlar din Bucu
rești, Str. Sf. ștefan nr. 21. pen
tru specialitățile din sectorul 
cooperației de consum ;

— Școala tehnică pentru per
sonal tehnic din București. Str. 
Occidentului nr. 10—14, pentru 
specialitățile din sectorul arhi
tectură și sistematizare ;

— Grupul școlar Dimitrie 
Marinescu din București. Str. 
Jiului nr. 1. pentru specialită
țile din sectorul poligrafiei și 
cinematografici ;

fața restaurantului 
Cina.

• Selecționata ma
sculină de baschet a 
Cehoslovaciei, care 
întreprinde în pre
zent un turneu în 
U.R.S.S., a susținut 
două meciuri cu re
prezentativa tării 
gazdă. în ambele în- 
tîlniri. victoria a re
venit baschetbaliști- 
lor sovietici : în pri
ma cu scorul de 86— 
70 (50—44), Iar în 
cea de-a doua cu 
103—68 (49—32).

CONCURSUL PRONOSPORT nr. 19

La etapa din 14 mai 1967, pronosticurile au 
fost oferite de maestrul emerit al sportului ION 
VOINESCU.

I. „U“ Cluj—Rapid x
TI CC.M.S. Iași—Politehnica 1, x

III. U.T.A.—Steagul Roșu 2
IV. Dinamo București—Farul 1
V. „U“ Craiova—Steaua 1

VI. Dinamo Pitești—Petrolul x
VII. A.S.A. Tg. Mureș—Minerul B.M. 1, x

VIII. Gaz Metan Mediaș—C.F.R. Timișoara x, 2
IX. Mantova—Juventus 1
X. Lecco—Venezia x

XI. Brescia—Foggia 1
XII. Torino—Milan 1

XIII. Cagliari—Laneroșsl x, 1

metodei de predare, mai bine zis 
a metodei de formare a gîndirii 
științifice. Îd acest scop, este ne
cesar să se creeze studenților 
cele mai bune condiții pentru 
desfășurarea studiului individual, 
pentru că numai ascultind pasiv 
cursul nu poți să-ți dezvolți gîn- 
direa științifică. Este nevoie în 
prezent, de o continuă îmbu
nătățire a cadrului și conținutu
lui muncii de cercetare științifi
că studențească, de o preocupare 
stăruitoare pentru îndrumarea pe 
acest făgaș a celor mai dotați 
dintre studenți. Conducătorul 
unui cerc științific studențesc 
trebuie să urmărească cu deo
sebită grijă „pasiunea" pe care 
fiecare student o pune în acti
vitatea de cercetare și modul 
cum ea se desfășoară pe parcurs. 
După toate constatările făcute 
pînă azi, succesul remarcabil în 
cercetarea științifică îi determină 
în primul rînd „pasiunea“ cu care 
este înzestrat cel care se dedică 
cercetării. O inteligență vie, lip
sită de pasiune în cercetare, poate 
să realizeze mai puțin pe tărâm 
științific decît o inteligență me
diocră, dar încălzită de flacăra 
dogoritoare a pasiunii. Cercetă
torul care lucrează din pasiune 
și nu din ambiția de a obține un 
post înalt în cariera universitară 
poate fi sigur că natura va fi

ì
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— Școala tehnică pentru per
sonal tehnic din București. Str. 
Justiției nr. 55, pentru specia
litățile din sectorul geologiei ;

— Școala tehnică pentru per
sonal tehnic din București. Șo
seaua Vitan Bîrscști nr. 11. Ra
ionul N. Bălcescu, pentru spe
cialitățile din sectorul metro
logici ;

— Liceul de arte plastice din 
București. Str. Nuferilor nr. 14, 
pentru specialitățile pregătite 
prin școlile medii tehnice dc 
artă ;

— Liceul nr. 35 cu program 
special din București, Calea Do
robanți nr. 163. pentru specia
litățile pregătite prin școlile 
medii tehnice de cultură fizică ;

— Grupul școlar din Timișoa
ra, B-dul Tinereții nr. 11. pen
tru specialitățile din sectorul 
gospodăriei comunale.

★
La examenul dc diplomă se 

pot înscrie candidații care au 
promovat toți anii de studii ale 
fostelor școli medii tehnice care 
au funcționat în perioada 1948— 
1955 .și nu au fost respinși mai 
mult de trei ori la susținerea 
exnmennlui de diplomă.

De asemenea, se pot înscrie 
și absolvenții fostelor școli me
dii tehnice. învățămînt de zi, 
seral și fără frecvență, care au 
funcționat în lichidare după 
anul 1955. precum și absolvenții 
școlilor tehnice cu durata de 
patru ani. care primeau absol
venți ai școlii generale la spe
cialitățile contabil și merceolog 
pentru Centrocoon (școli organi
zate pe baza H.C.M. nr. 1580' 
1955).

Obiectele dc examen și pro
gramele de studii, sînt cele de 
la examenul de diplomă al ul
timei serii de elevi ai școlilor 
medii tehnice respective.

Alte informații se pot obține 
de la centrele de înscriere indi
cate.

generoasă cu el, dezvăluindu-i 
obiectivele spre care el țintește. 
Nu atît notele maxime luate la 
examene — sau în orice caz nu 
numai ele — cît calitatea mun
cii de cercetare în cercurile știin
țifice studențești trebuie să fie 
criteriul major de selecționare a 
tinerilor absolvenți, pentru nu
mirea lor în posturile universi
tare. Credem că notele studen
tului trebuie să reflecte în mult 
mai mare măsură asemenea cri
terii în virtutea cărora să se poată 
aprecia cu exactitate maximă de
prinderile studentului, capacita
tea lui creatorare, felul inteli
genței lui creatoare, posibilitățile 
pe care Ie are pentru munca 
de cercetare științifică, de desco- 
Serire a unor soluții cu aplicabi- 

tate.
Adevăratul cercetător, cu po

sibilități mari de afirmare, își 
începe munca abordînd probleme 
grele, în care și-au încercat pu
terile și oamenii renumiți ai epo
cii. Cred că ar fi de o mare 
utilitate sa fie trimiși la specia
lizare în străinătate cu precă
dere, dacă nu în exclusivitate, 
tineri sub 35 de ani, care se 
ocupă de probleme majore și 
întrezăresc oarecum soluțiile lor. 
Vocația adevărată nu amînă difi
cultățile, ci se verifică, se men
ține și se consolidează prin apli
carea în probleme dificile, dar 
de mare importanță.
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SPARTACUS — film pentru • 
cuan panoramic —

rulează la Patria (orele l 
12,45; 16,30; 20,15).

Angelica și regele
'(cinemascop)

rulează la București (orei 
8,45; 13,30; 16; 18,30; 21). Li 
ccafărul (orele 8,45; 11; 13,31 
16; 18,30; 21).

BUNICUL KJLIJAN șl EU 
rulează la Republica (orei 
9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21 

JANDARMUL LA NEW YOR1 
rulează la Grlvița (orele 9,3( 
12; 15,45; 18; 20,30). Flamur 
(orele 9; 11,45; 15; 17,41
20,30).

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

MONDO-CANE (ambele acrii 
rulează la Excelslor (orei 
9,30; 13; 16; 20).

ÎNDRĂGOSTIȚI! DIN MARO 
NA — SUCCES. CHARLIE 1

Miorița (orele 9; 11,15; 13,30
16; 18.30; 20,45).

SUCCES. CHARLIE 1 
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 QUI.IOTE 
rulează la Capitol (orele 9,15 
11.30; 13.45: 16.15; 18.30; 20.45) 
Aurora (orele (8.45; 11; 13.15 
15.30; 18; 20.30).

UN FILM CU O FATA FER
MECĂTOARE

rulează la Union (orele 10,30; 
15,30: 18; 20,30).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13.45; 16; 18.30; 20.45), Volga 
(orele 9.30; 11,30; 14,15; 16,30; 
18.45; 21).

ROBII
rulează la Tomis (orele 9; 
11,15; 13.30: 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).

RELAXEAZA-TE. DRAGA 
rulează la Floreasca (orele 
11.15; 13.30; 16; 18,30; 20.45),
Bucegi (orele 9; 11,15; 13.30;
16: 18.30: 21).

DACII — cinemascop — 
rulează la Lumina (orele 9.15; 
11,30. 13.45; 16; 18.15; 20.45).
înfrățirea (orele 10; 12; 14; 18; 
20).

VINETOU I—II 
rulează la Giulești (orele 
15.30; 19)

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

SĂ TRĂIEȘTI. SA ÎMBATRÎ- 
NEȘTI — ORIZONT ȘTIINȚI
FIC nr. 3’1967. PASARELELE 
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 VĂRGAT 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Arta (orele 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18.15; 20.45).

RIO CONCHOS — cinemascop 
rulează la Moșilor (orele 
15.30: 18: 20.30)

DIMINEAȚA DEVREME —
— cinemascop —

rulează la Popular (orele 
10,30; 15.30; 18; 20.30).

ACE! OAMENI MINUNAȚI IN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOA
RE

rulează la Rahova (orele 10,30; 
15; 17,45; 20,30).

LENIN IN POLONIA — cine
mascop —

rulează la Drumul Sării (ore
le 11; 16: 18: 20).

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

MOMF.NTUI ADEVĂRULUI —
— cinemascop —

rulează dimineața la Victoria 
(oreie 9; 11 30; 13.45; 16).

ÎNDRĂGOSTIT« DIN MARO- 
NA

după amiază (orele 18.15; 
20.45).

DRAGA BRIGITTE - cinema
scop —
rulează dimineața la Munca 
(orele 9,30; 11.30)

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

WEER-END LA ZUYDCOOTE 
rulează dimineața la Flacăra 
(orele 9,45; 12.15)

MI-AM CUMPĂRAT UN TATA 
după amiază (orele 17.15; 
19.15).

INSPECTORUL DE POLIȚIE 
rulează dimineața la Lira 
(ora 11).
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DUMINICA 14 MAI 1967

9.00 ; Ora exactă ; 9,02 : Gim
nastica de dimineață ; 9,10 : E- 
misiune pentru copii și tineretul 
școlar ; 10,45 : Emisiunea pentru 
sate ; 12,15 : Concert simfonic ;
15.30 : Fotbal : Dinamo Bucu
rești — Farul ; Rugbi : Româ
nia — Italia ; Magazin 111 ; 
19,15 : Telejurnalul de seară ;
19.30 : Cîntă violonistul Ion
Voicu ; 19.50 : Interpretul prefe
rat ; 20,10 : Varietăți pe pelicu
lă ; 20,35 : Film artistic. Ecrani
zare după romanul „Ministerul 
groazei" de Graham Greene. 
Premieră pe țară ; 22,05 : Invita
ta noastră : Betty Curtis (Ita
lia) ; 22,30 : Telesport ; 22,50 :
Telejurnalul de noapte ; 23,00 ; 
închiderea emisiunii.



• Știri insem 
nări comentarii

• Știri însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Fnimosul general Werimoreland. comnn- 
danlul forțelor armate ale S.U.A. clin X icl- 
namul de *ud. a mai primit o funcție : «rf 
al programului american de pacificare « 
Vietnamului de «ud. Aparent, numirea c*tc 
paradoxală. Unui general care conduce un 
corp intcrvenționiM și sâvîrșcștc acte pe 
care dreptul internațional Ic califica lără 
rmn? drept agresiune. i «c încredin
țeze o misiune de... pacificare ? Nedume
ririle sint posibile pîn» in momentul în 
care noțiunea de pacificare in \arianl.i 
Wectmoreland își dezvăluie sensurile atri
buite la Washington. ..Pacificare" înseam
nă — după agenția U.P.l. — „celalalt 
război" in Vietnamul de sud. Unul sc dc - 
fășoarâ pe linia frontului, tn front caro 
trece prin junglă, pe platourile înalte și 
chiar in inima Saigonului. Pretutindeni, n- 
colo unde patrioții înfruntă cu arma in 
mină pe ocupanțl'i străini. „Celălalt război ' 
are drept scenă spatele frontului : așeză
rile pașnice cu oameni ncinarmați — fe
mei. bâtrini. copii. împotriva acestor oa
meni se duce o campanie sistematică dc 
terorizare in care metodele mai subtile 
(„psihologice" — cum Ic numesc specia
liștii Pentagonului) se împletesc cu bruta
litatea feroce. Noua faz.ă a acestui război, 
sc parc, se va caracteriza prin renunțarea 
la subtilități și prin folosirea unor mij
loace ce amintesc perfect comportarea 
Gestapoului în teritoriile ocupate de na
ziști. Reducerea la tăcere a oricăror adver
sari prin cruzimi inumane devine, astfel, 
„pacificare". Agenția U.P.l. afirmă că „pa
cificarea este considerată ca o problemă-

chcic". Numirea lui Wcstmoreland nu este 
întâmplătoare. Rezultatele de pînâ acum 
sint socotite la Washington „descurajatoa
re". De aceea. Pentagonul a renunțat In 
„agenția civilă“ căreia i se încredințase di
rijarea „pacificării". Civilii au fost socotiți 
incapabili să elimine influența forțelor pa
triotice asupra populației din Vietnamul 
de sud. Washingtonul speră că, sub condu
cerea generalului, operațiunea dc intimi
dare a țăranilor sud-vietnamezi va avea 
mai multe șanse de reușită. Planul ar fi 
fost elaborat de ambasadorul Bunker și 
după cum reiese dintr-un comentariu trans

mis In televiziunea americană 15 000 sol
dați americani urmează sa „curețe" sa
tele sud-vietnameze. 2 500 de sate repre
zintă obiectivul activității „echipelor de 
pacificare". Agenția U.P.l. mărturisea mo
bilul operațiunii : unele zone pot fi tem
porar ocupate dc trupele americane dar 
..ele nu pot fi păstrate" deoarece popu
lația este ostilă trupelor interx cnționiste. 
I • Monclc scria mai clar : din nici o zonă 
patrioții n-au putut fi eliminați intr-o mă
sură care sa garanteze liniștea comanda
mentului american. Toate planurile S.U.A. 
în această privință au eșuat. „Pacificarea“ 
prin teroare va da oare rezultate ? Domnul 
Bunker. intr-o declarație făcută ziariștilor 
In Saigon, a lăudat efectele unificării ser
viciilor militare și civile ale S.U.A. din 
Vietnamul dc sud. vorbind chiar și despre 
„reformele revoluționare" pe care ar urina 
să le săvârșească subalternii lui XX eslmo- 
reland (cunoscuți, dealtfel, prin fărădele
gile pe care Ie comit). In S.U.A.. măsura 
luată privind lărgirea atribuțiilor lui 
XX’estmorcland a fost inlimpinată cu re
zerve și chiar cu critici ascuțite. Guver
natorul stalului Michigan, Gcorge Rom- 
ney afirma că hotărîrea reprezintă „o gre
șeală tragică care va atrage și mai mult 
S.U.A. în acest război".

Washingtonul nu trebuie să se legene în 
iluzii : mitralierele și bombele cu napalni 
nu-1 vor salva dc la înfrîngere nici în „ce
lalalt război".

EUGENII) OHREA

Conducerea organizației 
vcst-gemiane „Uniunea 
studenților socialiști" a 
dat publicității o declara
ție in care condamnă 
războiul dus de Statele 
Unite împotriva poporului 
vietnamez. Declarația sub
liniază necesitatea ca toa
te forțele progresiste din 
țară să sc pronunțe și să 
lupte activ împotriva cri
melor comise de militariș- 
lii americani în Vietnam.
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PREȘEDINTELE Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular al 
orașului București. Ion Cosma. 
care șe afli In Marea Britanic 
la invitația președintelui Con
ciliului Municipal al Londrei, a 
vizitat Școala medic dc orien
tare tehnică „Beaufort". In bi
bliotecă. elevii școlii au organi
zat un ștand dc broșuri și al
bume despre România.

Oaspetele român a vizitat, de 
asemenea. un complex dc lo
cuințe modern, construit și ad
ministrat dc Consiliul Municipal. 
Sediul central al brigăzii de 
pompieri din Londra, șl cunos
cutul centru național dc recrea
ție „Crystal Palacc" din Londra 
și a avut o convorbire cu lor
dul primar al districtului cen
tral Westminlster.

Indiei, Kallas Nath Wanchoo. a 
primit jurămîntul președintelui 
tării, care s-a angajat să se su
pună prevederilor Constituției.

La ceremonie au luat parte 
numeroase personalități indiene 
si străine, printre care primul 
ministru Indira Gandhi. precum 
și membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Delhi. Manifesta
rea s-a încheiat cu depunerea 
jurămîntului de către noul vi
cepreședinte al Indiei, Varaha- 
giri Venkata Giri.

„Minitren"

însemnări din Anglia

• DR. ZAKIR HUSSAIN a 
fost instalat in mod oficial in 
funcția de președinte al Indiei 
în cursul unei ceremonii so
lemne care s-a desfășurat sim- 
bătă in parlamentul din Delhi. 
Președintele Curții supreme a

• PENTRU a doua oară în 
cursul acestei săptămîni. mun
citorii din orașul San Sebas- 
tian au participat la o demons
trație de protest împotriva ares
tărilor operate de poliție în 
rîndurile persoanelor care au 
luat parte la manifestația de 
1 Mai. Se menționează că 40 
dintre cele peste 200 de persoa
ne arestate in ajunul și în 
cursul zilei de 1 mai au fost de
ferite așa-numitului „tribunal 
al ordinii publice“.

Ministrul transporturilor Angliei a anunțat că va fi luat în 
studiu un tren-taxi automat, care va permite rezolvarea transportu
rilor urbane.

Avînd mărimea unei mașini mari, acest „minitren" fără 
conductor se va deplasa pe o calc ferată. El va putea transporta 
3—4 pasageri și va circula atît pe străzi, cit și în tuneluri. Vehicu
lele vor putea circula la o distanță de 100 m unul de celălalt 
sau bară lingă bară, în caz de mare circulație.

Folosirea noului mijloc de comunicație va fi simplă : călătorul 
posedă un tichet perforat, care indică destinația dorită ; el intro
duce acest tichet într-o fantă, luînd Ioc în vehicul. Apoi, trenul 
pornește imediat în mod automat.

Pentru terminarea proiectului este necesară o perioadă de 
cîteva luni.

La Bruxelles a fost dat 
publicității un manifest ol 
Comitetului permanent de 
solidaritate cu poporul 
vietnamez, creat recent pe 
lingă Universitatea din 
Liegc. Acest document, 
semnat de numeroși pro
fesori și studenți ai uni
versității, cere încetarea 
imediată a bombardamen
telor asupra teritoriului 
Republicii Democrate Viet
nam, retragerea trupelor 
americane din Vietnamul 
dc sud pentru a permite 
poporului din această țară 
să-și hotărască singur 
soarta.

IRAN : Imagine din capitala țării — Teheran

• TRIMISUL special al agen
ției France Presse transmite ci. 
vineri seara, la Adcn au avut 
loc noi incidente între soldr.ții 
britanici și muncitorii din oraș, 
care cer ca toți cei 8 600 de 
angajați arabi dc le. taberele 
militare să fie plătit: < pentru 
zilele in care au luat parte Ia 
greva declaratX cu prilejul vi
zitei misiunii O.N.U. Un purtă
tor dc cuvînt britanic a decla
rat însă că autoritățile engleze 
vor rămîne ferme pe poziția dc a 
nu achita salariile și pentru zile
le dc grevă. Organizațiile sin
dicalo din Aden au avertizat 
insă că, în cazul cînd cei 8 000 
de muncitori de la bazele mili
tare britanice nu vor fi plătiți, 
va fi declarată o nouă grevă, 
pe termen nedefinit.

Cererea 

unor deputați

laburisti

9 TN CADRUL unei conferin
țe de presă, care a avut loc la 
Sofia, Torsten Nilsson, minis
trul afacerilor externe al Sue
diei, în prezent in vizită în R.P. 
Bulgaria, a declarat că Suedia 
sprijină ideea creării de zone 
demilitarizate în Europa, cu 
condiția ca un acord in acest 
sens să fie semnat de cit mai 
multe state, atît din nordul, cît 
și din centrul Europei, și în mă
sura posibilităților și din sudul 
continentului. Nilsson a decla
rat că problema vietnameză 
poate fi rezolvată în primul 
rind prin încetarea bombarda
mentelor asupra Vietnamului 
de nord, prin dezescaladarea 
războiului si prin recunoaș
terea. ca parte cu drepturi 
egale la eventuale tratative, a 
Frontului Național de Elibe
rare a Vietnamului de sud. Mi
nistrul suedez a subliniat în 
continuare importanța întăririi 
colaborării țărilor mici. în pri
mul rind în domeniul tehnicii 
și industriei.

Deputății laburiști care 
și-au manifestat opoziția 
față de aderarea Angliei 
la Piața comună prin fap
tul că au votat împotriva 
unei asemenea hotărîri in
tenționează să obțină con
vocarea unei conferințe 
extraordinare a partidului 
laburist.

Anunțînd aceasta în cadrul 
unei declarații radiodifuzate, 
Micbael Foot. membru laburist 
al parlamentului, a subliniat că 
o asemenea conferință ar trebui 
să ceară premierului Wilson 
explicații din ce cauză dintr-un 
adversar al aderării Angliei la 
Piața comună a devenit un 
adept al unui asemenea pas. în 
încheierea declarației sale, trans
mise de postul de radio Londra, 
Foot a subliniat că în cazul în 
care conducerea partidului labu
rist va refuza să convoace o con
ferință extraordinară a partidu
lui, această problemă va fi ri
dicată la conferința anuală a 
partidului laburist, convocată 
pentru toamna acestui an.

„Mai mult de jumătate 
din teritoriul așa-zisei 
Guinee portugheze SC 
afla deja sub controlul 
palrioților". a declarat în 
fața .studenților de la 
Univers: la'.ea din Algei. 
Jo'.eph Tu: pir., președin
tei- l’artiduhii african al 
independenței din Gui
neea Portugheză și Insu
lele Capului Verde. El 
ie-a vorbit studenților al
gerieni despre lupta po
porului din țara sa împo
triva colonialiștilor portu
ghezi și despre activitatea 
de construcție economică 
și educație desfășurată de 
partidul său în regiunile 
eliberate. Aici, a spus el. 
funcționează 127 de școli, 
frecventate dc 135 000 de 
copii între 7 și 15 ani. 
Aproximativ 600 de per
soane urinează studii uni
versitare peste hotare.

Observatorii latino
americani au reținut, 
în ultima perioadă, in
tensificarea contacte
lor dintre capitalele 
statelor in care pu
terea este deținută de 
virfurile militare. La 
Buenos Aires a avut 
ioc o intîlnire intre 
președintele Argenti
nei. generalul Jvan 
Carlos Ongania și pre
ședintele Braziliei, ma
reșalul Artur da Cos
ta e Silva. Ofițeri su
periori din conducerea 
armatei Boliviei (țară 
in care, după cum se 
știe, conducerea este ' 
deținută de generalul 
Bene Barrientos) au 
fost trimiși in misiuni 
speciale la Brasilia și 
Buenos Aires. Presa 
sud-americana relata 
că din această înțele
gere nu lipsește nici 
Asuncionul. reședința 
dictatorului paragua- 
yan — generalul Stro- 
essner.

Ziarul brazilian 
MANCHETE scria că. 
de fapt, aceste contac
te se înscriu în cadrul 
..aceluiași sistem mi
litar care începe la 
Washington și se ter
mină la Buenos Ai
res“, trecînd prin La 
Paz, Asuncion și Rio 
de Janeiro. Potrivit 
ziarului citat, nenu
măratele reuniuni, vi
zite. intilniri oficiale 
sau neoficiale au sco
pul de a crea pe 
continentul latino-a- 
merican un „pumn

„Pumnul 
blindat“

blindat“ destinat innă- < 
bușirii mișcărilor pro- 1 
gresiste. a căror inten
sificare îngrijorează 
regimurile militare.

Sc afirmă — scria 
ziarul MANCHETE — 
că generalul Ongania, 
după vizita sa in Bra
zilia in 1965 in calita
te de comandant al 
forțelor de uscat ar- 
gentiniene, la despăr
țirea de generalul Cos
ta e Silva, pe atunci 
ministru al apărării, 
ar fi spus : -Pe cu- 
rind. amindoi vom fi 
președinți Pe atunci, 
șanse Ia această func
ție nu avea nici unul 
din cei doi. Numai 
autorii unor planuri 
militaro-politice foar
te amănunțit? puteau 
prevedea cu exactita
te împlinirea acestei 
..preziceri“ la un in
terval de mai puțin 
de 2 ani. După instau
rarea generalului On
gania la palatul pre
zidențial din Buenos 
Aires și „alegerea in
directă“ a mareșalului

Costa e Silva la pre
ședinția Braziliei, le
găturile dintre cei doi 
s-au lărgit. Comenta
torii au remarcat că 
aceste legături trebu
ie puse mai ales pe 
seama politicii milita
re comune. După cum 
se știe, atit in Argen
tina cit și în Brazilia, 
militari cu funcții de 
răspundere și-au însu
șit proiectul lansat de 
Pentagon privind 
constituirea forțelor 
militare permanente 
interamericane. Bra
zilia a fost a doua 
țară după Statele Uni
te care a contribuit cu 
oameni și materiale la 
crearea forțelor mili
tare ale O.S.A. (prac
tic, ale S.U.A.) ce au 

! intervenit ..pentru pa
cificare“ in Republi
ca Dominicană, forțe 
după asemănarea că
rora ar urma să fiin
țeze ..poliția interame
ricana“. Tn fața opozi
ției botante a sud-a- 

j mericanilor. proiectul 
forțelor interamerica-

ne, instrument desti
nat intervenției în 
treburile interne ale 
statelor a fost trecut
pe planul al doilea. 
Dar generalii care ac
ționează pentru crea
rea unui „front mili
tar puternic“ în sudul 
continentului spre a 
preîntîmpina „situații 
neplăcute“ de genul 
celeia din Republica 
Dominicană nu stau cu
brațele încrucișate. 
Așa s-a născut ideea
„pumnului 
idee care 
se parc, 
privită cu 
de unii 
state civili. 
Bogota, C; 
Santiago de

blindat“, 
după cit 
nu este 
simpatie 

șefi de 
Faptul că 
iracas și 
Chile au

alte atitudini decît
cele ale susținătorilor 
proiectului „pumnului 
blindat" este conclu-
dent. In schimb, pro
iectul a găsit sprijinul 
deplin al Washingto
nului, interesat să pro
moveze orice inițiati
vă destinată înnăbuși- 
rii mișcărilor demo
cratice.

Evoluția relațiilor 
dintre regimurîic mi
litare din această par
te a lumii provoacă 
îngrijorare pe conti
nentul sud-american. 
„Pumnul blindat" nu 
poale fi decît o nouă 
sursă de încordare pe 
un continent care cu
noaște destule frămin- 
tări politice și sociale.

IOAN TIMOFTE

S.U.A. : Recent a avut loc o 
demonstrație a foștilor 
combatanți în luptele din 
Vietnam, care au cerut în
cetarea imediată a războiu
lui agresiv dus de S.U.A.

Incidentele dintre stu
denții de culoare de la 
Colegiul din orașul Jack- 
son (stalul Mississippi) și 
polițiști, au intrat vineri 
în a treia zi. Peste 2 000 
dc studenți au participai 
joi la noi demonstrații de 
protest în sprijinul dreptu
rilor civile. Manifcstanții 
au baricadat clădirea co
legiului și au ripostat 
împotriva intervenției po
lițiștilor. Poliția a făcut 
uz de arme de foc, și a 
ucis pe tînărul de culoare 
Benjamin Brown. Alți trei 
studenți au fost grav ră
niți. Au fost operate nu
meroase arestări. Guver
natorul statului Mississippi, 
Paul Johnson a ordonai 
comandantului poliției să 
trimită de urgență la fața 
locului, noi întăriri. Pe 
străzile orașului Jackson 
circulă zi și noapte mașini 
blindate în urma cărora 
merg zeci de polițiști 
înarmați.

Ne aflăm la Llvcrpool, nu departe, dc fluviul 
Mcrsey, pe o stradă cam dosnică — „Mathew 
Strcet". O firmă luminoasă vestește cu litere 
albe pe fond albastru : „The Cavern Club — 
Where it aii began" (locul dc unde a început to
tul). Iar pentru trecătorul ncavizat, care s-ar 
putea întreba cc înseamnă „totul", urmează o 
explicație lămuritoare : „Formația Beatlcs a 
cîntat aici de 292 de ori". O scară îngustă duce 
spre un subsol, amenajat pe locul unui fost de
pozit dc mărfuri, care sc prelungea odinioară 
tentacular, pînă sub apele fluviului. In acest 
beci și-a făcut modest debutul grupul celor pa
tru cintăreți, acompaniați dc ghitare electrice, 
al căror succes fulgerător a dus la apariția une.l 
adevărate pletore dc imitatori. După cum sc 
știe, toți cei patru au fost înnobilați de regină 
iar după ce au trecut pe scenele unor săli mult 
mai făloase, primul ministru, Harold Wilson, a 
intervenit ca subsolul să nu fie demolat și, după 
cum anunță o placă, a asistat personal, anul 
trecut, la rcinaugurarca sa. do data aceasta ca 
un fel dc monument național.

Cum se explică fenomenul Rcatles. răsunetul 
extraordinar pe care l-au avut în rîndurile ti
neretului britanic cei patru eîntăreți, nu prea 
arătoși ? Și pentru că sîntem la acest capitol, cum 
se explică celebritatea tinerei creatoare de 
mode, Mary Quant, cum se explică veri
tabila explozie în ținuta vestimentară a 
celor care sint denumiți in Anglia „teen- 
agers” (adolescenți care nu a? Împlinit 
încă 20 de ani), expîozie avind ca epicentru o 
străduță piuă mai ieri obscură „Carnaby
Strcet" din Londra. La întrebările in acest 
sens, puse interlocutorilor noștri din Anglia, 
am primit invariabil același răspuns : Este reac
ția împotriva rigidității, a încorsetărilor, a 
puritanismului epocii victoriene, care și-a 
prelungii ecourile pină in prima jumătate a 
acestui secol. Este revolta împotriva imobilis
mului, caracterizat prin .imaginea clasică a func
ționarului din City : costum negru, pălărie tare, 
umbrela purtată pe orice vreme. Este dorința de 
afirmare a propriei personalități. Un clement im
portanții con- tituic gradul mai marc de indepen- 
-ic . .i economică a tineretului. Din cele 6 milioane 
dc tineri englezi necăsătoriți, intre 14 și 24 de ani. 
! • c două treimi au o ocupație. Toți acești fac
tori concură in respingerea — uneori în tipare 
; aive. alteori in forme care trec de limitele în
deobște admise, a.iungind la anumite exagerări, 
stridențe, extravaganțe — a tuturor vechilor 
tabu-uri. Totuși, lumea acestor tineri nu se de
finește numai prin atitudinea dc opoziție, de 
negare, ci își arc valorile ei constructive. Exa
gerările amintite nu pot fi considerate caracte
ristice pentru marca masă a tineretului britanic, 
ale cărui preocupări nu se reduc doar la aspec
te exterioare, cum ar fi cel vestimentar. O bună 
parte din tinerii Angliei de astăzi au preocupări 
și se afirmă în domenii din cele mai variate. E 
de ajuns să amintim că una din cele mai în
zestrate romanciere (după aprecierea unanimă 
a criticii de specialitate) este Carcline Glyn, în 
in vîrstă de numai 19 ani. Primul său roman, 
„Nu îndoiți colțurile“ scris pe cînd autoarea 
era și mai ținură — la 15 ani ! — a stîrnit sen
zație prin dezvăluirea unor laturi anchilozate 
ale sistemului de invățămînt în școlile medii, 
iar volumul său cel mai recent — „Fata și Uni
cornul" — este o incursiune plină de poezie în 
sufletul unei adolescente aflată la vîrsta între
bărilor chinuitoare. La fel dc înzestrată este 
socotită în profesiunea ei. actrița Rita Tushin- 
gham, al cărui chip expresiv a contribuit atît 
dc mult la succesul unui film ca „Gustul mie
rii". cunoscut și publicului nostru. Chiar în le
gătură cu Beatlcs se uită adesea că în melodiile 
compuse sau interpretate de ei au introdus un 
vechi ritm de inspirație populară, așa-numitul 
„Mersey Sound", ceea ce le conferă o notă de 
originalitate.

De adevărul acestor explicații am avut pri
lejul să ne convingem chiar în timpul șederii 
noastre în Anglia. în zilele de la începutul lunii 
martie, pe pagina intii a tuturor ziarelor bri
tanice, au aparut inițialele L.S.E., London 
School of Economics (Școala londoneză de știin
țe economice), una din cele mai reputate insti
tuții de invățămînt superior din țară, printre 
fondatorii căreia se numără personalități cele
bre, ca Bertrand Russell, soții Sydney și Bea- 
trice Webb, Bernard Shaw. Indignați de pre
zentarea candidaturii la funcția de rector a 
unui profesor reîntors recent din Rhodesia, unde 
manifestase o atitudine de vădită simpatic față 
de căpeteniile rasiste ale acestei țări, și de 
sancționarea unora din colegii lor care organi
zaseră un miting de protest, studenții au proce
dat la un gest fără precedent în viața univer
sitară britanică : au declarat grevă. Pe lingă 
ridicarea sancțiunilor împotriva colegilor lor, 
ci au mai exprimat diverse revendicări în le
gătură cu îmbunătățirea normelor academice. 
Acțiunile studenților au culminat cu o mare 
manifestație pe străzile Londrei terminată cu o 
adunare în aer liber, la care au luat cuvîntul
și doi membri ai Camerei Comunelor. Venind 
la numai o lună după ținerea în numeroase uni
versități a unor mitinguri împotriva hotărîri!

Turnul poștei centrale, cea mai înaltă clădire 
din Marea Britanie.

guvernului de a spori taxele plătite de studen
ții din alte țări care învață la institutele de In- 
invațamint superior din Anglia, „operațiunea 
L.S.L.", cum a fost denumită de presa britanică, 
a cupatat valoarea unui simbol al dinamizării 
politice a tineretului studios.

Analizind aceste fenomene, un ziar de pres
tigiul lui „Times" vorbea de trezirea unei noi 
conștiințe in rîndurile acestui tineret, a „prole
tariatului intelectual“, făcind o analogie cu în
ceperea trezirii conștiinței de clasă a muncito
rimii spre mijlocul secolului trecut, o data cu 
înfiriparea mișcării chartiste. Firește, afirma
țiile lui „Times" comportă discuții, dar nu e 
mai puțin adevărat câ prin rolul important pe 
care-1 joacă în campania în favoarea dezarmă
rii nucleare, prin acțiunile largi dc protest îm
potriva agresiunii americane în Vietnam, mulți 
dintre tinerii britanici dau dovadă câ sini con- 
știenți de însemnătatea luptei politice, câ înțe
leg să adopte atitudine in problemele de bază 
ale lumii noastre.

O confirmare a acestui fapt a constituit-o 
pentru noi și mitingul din „Trafalgar Square" 
— locul tradițional al adunărilor politice — or
ganizat de către tineretul liberal, cu prilejul 
comemorării a șapte ani de la tragicile eveni
mente de la Sharpeville (Africa dc sud), cind 
adepții politicii apartheidului au deschis focul 
asupra unei manifestații pașnice a africanilor, 
curmind numeroase vieți. De la microfoanele 
instalate la piciorul coloanei lui Nelson, vorbi
torii, albi și negri, au condamnat cu tărie mani
festările de rasism, oriunde au loc ele, și au 
susținut dreptul imprescriptibil al popoarelor 
din Anzania (denumire străveche a ceea ce se 
numește astăzi Africa de sud), Rhodesia și din 
coloniile portugheze de a păși la o existență de 
sine stătătoare. Am remarcat, alături de tonul 
înflăcărat al celor ce au luat cuvîntul, argu
mentarea temeinică, încrederea in drcpta'~'>~ 
cauzei apărate. In timpul desfășurării raitin, - 
lui, băieți și fete distribuiau manifeste treci., 
rilor, dădeau lămuriri, solicitau sprijin in vede
rea unor acțiuni mai largi. De altfel, tineretul 
a devenit tot mai prezent și în tradiționalele 
„dezbateri" dc duminică dimineața din Hyde 
Park. rezervate pînă mai deunăzi in special 
persoanelor trecute de pragul dintre cele două 
vîrste. Dincolo de aspectul pitoresc al acestui 
original parlament în aer liber (în ziua in care 
ne-am aflat în Hyde Park am avut ocazia să 
asistăm la prezentarea „programelor“ a nu mai 
puțin patru „viitori prim-miniștri“) nu am pu
tut să nu remarcăm multiplele cunoștințe de 
politică internă și externă de care dădeau do
vadă tinerii in discuțiile ce se înfiripau spontan.

...Intr-o dimineață însorită, am pornit cu ma
șina spre marginea Londrei, spre cimitirul 
„Highgate“, unde de 87 de ani își doarme som
nul din urmă acela „care a făcut pentru seme
nii lui mai mult decît oricare altul", Marx. 
Mormintul, în imediata apropiere a intrării, 
este înconjuial de jerbe roșii de flori, proaspăt 
depuse. Ne apropiem cuprinși de firească emo
ție. In fața noastră, doi tineri, o fată inaltă, 
zvcltă, îmbrăcată intr-o rochie de culoarea ce
rului de primăvară, și un băiat căruia ochelarii 
cu ramă groasă îi accentuează înfățișarea se
rioasă. Cei doi se opresc în fața blocului masiv 
de granit pe care se află așezat, turnat în bronz, 
chipul cu trăsăturile atît de cunoscute. Schimbă 
între ei cuvinte, stăruie îndelung asupra ins
cripției dăltuite pe una din fețele blocului. Pe 
fața lor inocența, seninătatea sint amestecate 
cu o anumită gravitate. Pentru noi, instanta
neul a căpătat parcă valoarea de simbol. In a- 
cea clipă ni s-a părut a desluși un zîmbet plin 
de bunătate pe chipul frămlntat de ginduri al 
bătrînului dascăl...

R. CĂPLESCU

Oswald și Ruby 
se cunoșteau?

După luni de investigații 
pentru a găsi date privind 

, existența unui complot in ve
derea asasinării fostului pre
ședinte Kennedy, procurorul 

j districtual Jim Garrison a reu- 
I șit să stabilească că în agenda 
lui Lee Harvey Oswald, asa
sinul prezumtiv al președinte
lui Kennedy, a existat numă
rul de telefon al lui Jack 
Ruby, mort de cancer in luna 

i ianuarie anul acesta. După 
cum se știe, Ruby, l-a asasi
nat pe Oswald, fără o cauză 
aparentă, la două zile după 
moartea președintelui Kenne
dy. Comisia Warren, însărci
nată cu anchetarea împrejură
rilor in care a murit John Ke
nnedy, a stabilit că Ruby și 
Oswald nici măcar nu se cu
noșteau. Garrison a demon
strat însă contrariul, declarînd 
că a descifrat codul de care 
se servea Oswald in notarea 
numerelor de telefon.
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