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Vedere nocturnă a Reșiței

IMPERATIV AL PREZENTULUI

VIZITA CONDUCĂTORILOR7
■,Wi

• ȘI AL VIITORULUI:

RECICLAREA
DE PARTID Șl DE STAT
ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

Vibrantă manifestare a dragostei pentru partid, 
pentru tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Continuîndu-și vizita de lucru în tară, tovarășii Nicolae Ceaușescu și ion Gheorghe Maurer, împreună 
cu tovarășii Manea Mănescu și Dumitru Popescu, au fost, ieri, oaspeții cetățenilor județului Dîmbovița. 
Saiutați de-a lungul traseului de zeci și zeci de mii de locuitori, conducătorii de partid și de stat au vizitat 
unități industriale și agricole, au avut consfătuiri fructuoase cu activul de partid, cu cadre de conducere din 
economie, cu oameni ai muncii. Revărsarea de entuzi asm popular de care oaspeții au fost însoțiți în tot 
timpul vizitei este încă o prețioasă mărturie a încrederii și adeziunii organice a poporului nostru față de 
politica marxist-leninistă a partidului, o fierbinte manifestare a prețuirii și dragostei cu care poporul român 
înconjoară conducerea sa, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

: pregătirii
^SPECIALIȘTILOR m
•
 „Nici unei lucrări științifice 
n-ar trebui să i se scrie Ia sfîr- 
șit „fine“ ci „va urma“. Nu nu- 
• mai lucrărilor importante „ci și 
celorlalte. Știința merge azi mai 
repede decît omul de știință ; ai 
pornit impreună și ți-o ia înain- 

0 te".
Parafrazînd afirmația acade

micianului Grigore Moisil, vom 
A spune că nici unei pregătiri de 
” specialitate nu trebuie să i se 

scrie la sfirșit „fine" ci „va 
• urma". O caracteristică a pre

zentului este — după părerea 
multor savanți — „învățămîntul 

• perpetuu". Intr-un anumit sens' 
învățămîntul va deveni una 
dintre ocupațiile obișnuite și 

• permanente ale omenirii, pentru 
a se putea face față ritmului 
sporit al progresului științei, 
încît fiecare om să fie într-ade-
văr în pas cu vremea. în celebra 
sa lucrare „Grundrisse“, Marx 
a abordat, între altele, marea 
problemă istorică a creării de 
către viitoarea societate socia
listă a unei baze noi a civiliza-

dere aproximativ egală, sînt 
cercetarea științifică, învățămîn
tul, perfecționarea conducerii 
întreprinderilor. Așadar, rolul 
activității specialiștilor cu pre
gătire superioară devine esen
țial în ceea ce privește încadra
rea României în competiția teh- 
nico-economică mondială. Avînd 
la bază o analiză lucidă a reali
tății, documentele pentru Con
gresul al X-Iea accentuează ne
cesitatea completării și înnoirii 
fără contenire a cunoștințelor 
specialiștilor, extinderea cursu
rilor postuniversitare, speciali
zarea, reciclarea și alte forme 
de perfecționare a calificării.
„ÎNVĂȚĂMÎNTUL PERPETUU"

Pînă nu demult, țările cele 
mai bogate au fost acelea care

dispuneau de Importante resur
se naturale. Astăzi însă adevăra
ta sursă a bogăției popoarelor 
se dovedește a fi gînairea crea
toare, munca la un înalt nivel 
de calificare. Una din cheile 
prosperității se află deci în școli, 
în laboratoare, în institute de 
cercetare, în perfecționarea con
tinuă a pregătirii specialiștilor. 
Partidul și statul au imprimat 
școlii un asemenea caracter și 
i-au asigurat asemenea condiții, 
încît tînărul să dobîndească în 
anii liceului și ai facultății ca
pacitatea de a desfășura o acti
vitate intelectuală de specialita
te. Dar dacă specialistul va ig
nora faptul că activitatea de

ReportaJ-anchetă de 
ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Holde, sonde, livezi 
și pretutindeni 
un înflăcărat

„Bine ați venit!"
Mii și mii de oameni au sa

lutat, la plecarea din Pitești, 
cu un vibrant entuziasm, pe 
conducătorii partidului și sta
tului care, timp de o zi, au 
fost oaspeți ai frumoaselor 
meleaguri argeșene. Pe stră
zile Piteștiului, o adevărată 
revărsare de mulțime aclamă 
pe conducătorul iubit, scan
dează : „Ceaușescu — Ceaușes
cu“, flutură stegulețe tricolore 
și roșii. Coloana mașinilor 
străbate nesfîrșite culoare vii 
de oameni. De pretutindeni se 
întind buchete de flori, se aud 
urări de sănătate și putere 
de muncă adresate secretaru
lui general al partidului: „Să 
ne trăiți, tovarășe Ceaușescu“, 
„Trăiască Partidul Comunist 
Komân“, „Trăiască patria so
cialistă“.

Același călduros rămas bun 
și-l iau de la oaspeți și lo
cuitorii din Ștefănești, Că- 
linești, Topoloveni, Leordeni, 
care, de-a lungul șoselei, 
salută cu dragoste și bucu
rie pe tovarășul Ceaușescu și 
pe ceilalți conducători ai parti
dului și statului.

Șoseaua, șerpuind printre 
dealuri cu vii și livezi, prin
tre lanuri întinse de grîu au
riu, duce spre plaiurile dîm- 
bovițene. Din piscurile semețe 
ale Bucegilor, prin văile re
pezi ale Dîmboviței și Ialo- 
mlței, pe dealurile pline de

rod bogat, pînă în cîmpiile 
mănoase din sud, se întîlnesc 
orașe și sate în care ultimul 
sfert de veac și-a pus puter
nic amprenta înnoitoare.

Armonios integrat în pre
zentul României socialiste, ju
dețul Dîmbovița ocupă primul 
loc în extracția de țiței a ță
rii, locul doi în producția de 
utilaj petrolier și realizează 
însemnate cantități de cărbu
ne, energie electrică, ciment, 
țesături de bumbac etc.

Prin înfăptuirea politicii 
partidului a crescut continuu 

* producția agricolă, s-a accen
tuat procesul de dezvoltare 
intensivă a agriculturii, s-au 
dezvoltat și consolidat unită
țile de stat și cooperatiste din 
agricultură.

Dornici să prezinte roadele 
muncii lor, roadele aplicării 
neabătute a politicii partidu
lui, prefacerile înnoitoare din 
județ, un mare număr de oa
meni au venit să-l întîmpine 
pe tovarășul Nicolae Ceaușes
cu și pe ceilalți oaspeți la in
trarea în județ, în dreptul co
munei Valea Mare.

Coloana mașinilor se opreș
te în fața unui arc de triumf 
pe care stă scris „Bun venit 
în județul Dîmbovița, scumpe 
tovarășe Ceaușescu, iubiți 
conducători de partid și de 
stat“.

Au venit în întîmpinare son-

Vizitînd expoziția privind dezvoltarea tocial-economică a Tirgoviștet

dor! din vestitele schele pe
troliere, mineri, țesătoare, au 
venit mii de locuitori din sate
le apropiate, dornici să aducă 
oaspeților dragi încă de la 
sosirea pe meleagurile dîm- 
bovițene prinosul dragostei și 
recunoștinței izvorîte din ini
mă, să-și exprime încrederea 
deplină în politica internă și 
externă a partidului și statu
lui, hotărîrea fermă de a tra
duce în viață programul de 
înflorire și dezvoltare conti
nuă a patriei socialiste.

Salutați cu un puternic en
tuziasm, tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer și celorlalți oaspeți le 
este adresat un călduros cu- 
vînt de bun sosit de către to
varășul Nicolae Tăbîrcă, prim- 
secretar al Comitetului jude-

țean Dîmbovița al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean. Urările sînt însoțite 
de aclamațiile mulțimii, care 
își exprimă astfel bucuria de 
a primi pe cel mai iubit fiu 
al României socialiste, pe con
ducătorul partidului și statu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Din mulțime se aud rostite 
mereu urări. „Trăiască Parti
dul Comunist Român“, „Tră
iască cel mai iubit fiu al po
porului nostru“, „Ceaușescu 
și poporul“, „Sănătate și bucu
rie“, sînt cuvinte scrise pe 
pancartele înălțate deasupra 
mulțimii, sînt cuvinte care se 
aud din toare părțile.

Tradiționala pîine și sare, 
buchetele de flori oferite ex
primă stima și dragostea cu

Primire entuziastă la intrarea în județul Dîmbovița

ției umane, văzînd această bază 
în știință, care se dezvoltă în 
strînsă dependență de dezvolta
rea omului, a capacităților sale 
creatoare.

Proiectul de Directive pentru 
cel de al X-lea Congres al parti
dului subliniază că trăsătura de 
bază a dezvoltării industriei
noastre în perioada următoare 

_ va fi îmbunătățirea structurii 
0 sale, creșterea accentuată a unor 

ramuri moderne, strîns legate

e

de progresul tehnico-științific 
contemporan, pentru a se asigu
ra valorificarea superioară a re
surselor materiale și a capaci
tății tehnice a forței de muncă, 
ridicarea productivității muncii 
sociale. După cum este cunoscut, 
dezvoltarea industrială și econo
mică a unei țări se datorează în 
proporție de 50 la sută factorilor 
de progres tehnic. Acești factori, 
în momentul de față cu o pon-

OPERA DE ARTĂ - 
expresie fidelă a societății 

românești de azi
DEMOSTENE BOTEZ

care poporul înconjoară parti
dul, pe conducătorii săi, ne
mărginita încredere în price
perea și clarviziunea marxist- 
leninistă cu care partidul 
conduce poporul pe treptele 
tot mai înalte ale civilizației 
socialiste.

întîmpinat cu nesfîrșite o- 
vații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește 
pentru entuziasta primire și 
transmite locuitorilor județu
lui Dîmbovița un călduros 
salut din partea Comitetului 
Central al partidului, a Con
siliului de Stat și a guvernu
lui țării.

Aici, unde
verticalele 

socialis
mului erup 

viguros
De la însuflețită primire cu 

care oaspeții au fost întîmpi- 
nați la intrarea în județul 
Dîmbovița, coloana mașinilor 
oficiale se îndreaptă spre o- 
rașul Găești. De-a lungul 
șoselei, împodobită sărbăto
rește, mii de cetățeni aplau
dă pe conducătorii partidului 
și statului nostru. Toți expri
mă, în cuvinte simple, emo
ționante, mulțumirea pentru

(Continuare In pag. a Il-a)

NOI NAVE ROMÂNEȘTIJ

La Galați a fost lansat la 
apă ultimul cargou clin se
ria navelor pe anul în curs, 
furnizate Uniunii Sovietice 
pentru transportul de che
restea. In afara posibilități
lor pe care și le creează, de 
a îndeplini în bune condiți- 
uni prevederile contractua. 
le ale planului de export, 
prin lansarea la apă a na
vei amintite, cea de a cin- 
cea din acest an, construc
torii gălățeni și-au realizat 
înainte de termen angaja
mentul luat în cinstea con
gresului partidului, obținînd 
suplimentar o producție 
marfă de peste 6 milioane 
lei.

Tezele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pen
tru Congresul al X-lea al parti
dului, cuprind concluzii și direc
tive extrem de prețioase și pen
tru literatură, pîrghie cu mare 
putere de influențare în for
marea conștiinței socialiste a ma
selor largi ale poporului. De la 
23 August încoace, cu prilejul 
fiecărui Congres al partidului 
sau conferință pe țară a scriito
rilor, partidul a arătat clar care 
sînt, în societatea noastră, misiu
nea și sarcinile scriitorilor. Cu <, 
claritate exemplară, în spiritul 
înaltei exigențe ce caracterizează 
activitatea partidului nostru, sînt 
formulate în Tezele pentru con
gresul al X-lea rolul și sarcinile 
scriitorilor, mesageri ai spiritua
lității poporului, educatori ,ai 
conștiinței maselor prin mijloa
cele artei pe care ct fac.

Literatura este definită, îm
preună cu arta, ca un „factor e- 
sențial de cunoaștere și înrîurire 
a gîndirii și sensibilității umane“. 
Cred că această exprimare nuan
țată, definește exact rostul litera
turii în etapa actuală.

în acest sfert de veac de la 
eliberare, masele cunosc un pro
gres spectacular în îmbogățirea 
cunoștințelor lor și a vieții spiri
tuale. însăși structura acestor 
mase a cunoscut o prefacere sub
stanțială. Ea s-a îmbogățit cu ri
dicarea a noi generații, născute 
și crescute în regimul nostru so
cialist. care, din punct de vede
re cultural și spiritual înseamnă 
un uriaș salt înainte. Ele se a- 
daugă vechilor generații care, 
prin activitatea multiplă și susți
nută a culturalizării maselor, 
și-au format deja o conștiință so
cialistă și aspiră mereu spre noi 
cunoștințe tot mai subtile. Mase
le însăși prin culturalizarea lor, 
și-an ascuțit și gustul estetic, 
promovînd pe o treaptă mai 
înaltă în cunoașterea artei și li
teraturii, a frumosului.

Fată de un asemenea public 
cititor, mult mai ridicat, misiu
nea scriitorului devine și ea co
respunzătoare acestui mediu spi
ritual, mult mai receptiv de lite-

(Continuare în pag. a IV-a)

• UN TEZAUR INSUFICIENT VALORIFICAT:
9 -

; BIBLIOTECILE
TEHNICE

Uzina Electroputere, de la a 
cărei înființare se împlinesc în 
curind 20 de ani, de șase ani 
consecutiv fruntașă în întrecerea 
socialistă pe țară, are o biblio-

în procesul de ridicare a calificării profesionale, de in
troducere pe scară largă în producție a tehnologiilor înain
tate, consultarea cu regularitate a bibliotecii tehnice este 
o necesitate evidentă, în mod imperios impusă de însuși 
ritmul și nivelul dezvoltării economiei noastre.

în acest sens, întreprinderile, în marea lor majoritate, au 
un fond impresionant de documentare care stă la dispo
ziția colectivelor de muncă. (De fapt, H.C.M.-ul nr. 2 657 
din 1953 prevedea obligativitatea ministerelor și a altor 
organe centrale de stat de a înființa, la fiecare întreprin
dere, uzină, instituție, servicii și birouri de documentare).

Sînt bibliotecile tehnice dotate corespunzător numărului 
de salariați din instituțiile cărora le aparțin ? Care sînt 
mijloacele prin care se realizează popularizarea materialu
lui documentar pe care îl conține biblioteca tehnică ? Orga
nizația U.T.C. se ocupă de stimularea interesului pentru 
cartea tehnică în rîndurile tinerilor muncitori ? Aceste în
trebări au stat la baza anchetei noastre organizată în mai 
multe Întreprinderi din cîteva orașe ale țării.

tecă tehnică demnă de reputația 
sa : 55 000 de volume de cărți, 
abonamente la 141 titluri de re
viste străine și la 234 titluri de 
reviste românești, fotocopii, mi-

crofilme, prospecte și cataloage 
(obținute fie prin C.L.D.C., fie 
prin Institutul central de docu
mentare tehnică sau prin co
menzi adresate ministerului tu
telar) ce așteaptă să fie studi
ate sau măcar răsfoite. Faptul 
că biblioteca tehnică a uzinei 
este foarte dotată reclamă în- 
tr-o măsură cu atît mai mare 
popularizarea fondului de care 
dispune. Iulian Rornee, șeful ser
viciului de documentare tehnică, 
ne-a înfățișat cîteva din mijloa
cele prin care aceasta se rea
lizează.

Este vorba, în primul rînd, de 
„Buletinul de informație tehnico- 
documentar“ editat lunar de 
serviciul documentar. Semnalăm 
din cuprins : un prim capitol de-

SABINA CARAUȘU

(Continuare în pag. a V-a)
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viața nouă ce o trăiesc, pen
tru încrederea în ziua de 
mîine pe care și-a dobîndit-o 
definitiv poporul întreg, con
dus de partid, și urează tova
rășului Ceaușescu ani mulți 
pentru a conduce și pe mai 
departe țara pe drumul pro
pășirii, al prosperității și pro
gresului social.

Se vizitează Uzina de piese 
de schimb și reparații de uti
laj chimic, unul din numeroa
sele obiective care au îmbo
gățit harta industrială a pa
triei în acest cincinal. Oaspe
ții sînt întîmpinați de tova
rășii Alexandru Boabă, mi
nistrul industriei chimice și 
Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor pentru industria 
chimică și rafinării, de 
membri ai colectivului de con
ducere al uzinei. Construc
ția acestei uzine moderne a 
început în toamna anului 
1967, iar nu de mult a intrat 
în funcțiune cu toate secțiile
— secția prelucrări mecanice 
fiind terminată cu 4 luni îna
inte de termen, cea de ca- 
zangerie cu 2 luni, iar secția 
forjă cu o lună. Cei 1 500 șa- 
lariați ai acestui tînăr colec
tiv industrial au înscris în 
primele pagini ale „biogra
fiei1' uzinei lor realizări de 
bun augur, angajamentul de 
a da producție marfă în va
loare de 500 000 lei în cinstea 
Congresului al X-lea al parti
dului a fost depășit cu peste 
100 000 lei.

Acestea sînt doar cîteva din 
realizările pe care directorul 
uzinei, Dumitru Nicolae, le 
raportează conducătorilor de 
partid și de stat, în fața ma
chetelor și panourilor expu
se, precum și în timpul vizi
tei prin secțiile uzinei. Un 
moment cum au fost multe în 
această vizită : la intrarea în 
secția de prelucrări mecanice,' 
muncitorul Petre Stan, se des
prinde pentru cîteva clipe de 
lîngă strungul la care lucrea
ză, și mulțumește conducerii 
de partid, tovarășului Ceaușes
cu, pentru grija pe care o 
poartă dezvoltării tuturor lo
calităților țării.

„Vă mulțumim — spune el
— din adîncurile inimilor noas
tre de muncitori, tovarășe 
Ceaușescu, pentru amplasarea 
uzinei pe care o vizitați a- 
cum în orașul Găești. Vă 
mulțumim în numele binelui 
care ni s-a făcut nouă și fa
miliilor noastre. Urez Comite
tului Central al partidului, 
dumneavoastră personal, să 
ne conduceți pe același drum 
și în viitor, vă doresc sănătate 
și viață lungă și fericită. Noi, 
toți, muncitorii uzinei sîntem 
din tot sufletul alături de • 
dumneavoastră“. Cuvinte ros
tite cu emoție, cu mîndria de 
a te adresa celui care, în frun
tea partidului veghează ca o- 
biectivele ce se stabilesc pen
tru prosperitatea patriei să 
fie traduse cu statornică con
secvență în viață.

Profilată pe producerea u- 
nor importante piese de 
schimb pentru utilaj chimic
— reductoare, axe, cilindri, 
role, rulmenți, flanșe etc. — 
precum și pe fabricarea unor 
utilaje chimice — schimbătoa
re de căldură, filtre, rezervoa
re, recipienți, construcții me
talice — uzina are de îndepli
nit sarcini mari. Printre al
tele, să amintim pe aceea — 
demnă de un colectiv hotărît 
să-și dobîndească personalita
te între întreprinderile cu 
profil similar — de a concepe 
și produce cu mijloace pro
prii piese pentru utilaj chimic 
pe care în prezent le impor
tăm. De asemenea, se cer 
menționate eforturile ce s-au 
făcut în timpul proiectării și. 

Căești — orășel renăscut la o nouă viață în anii socialismului. Vizită la Uzina de piese 
de schimb și reparații utilaj chimic..,

apoi, al înzestrării secțiilor u- 
zinei pentru a se asigura o 
densitate sporită a utilajelor 
și a se realiza, astfel, un spor 
de productivitate raportat la 
suprafața construită. Astfel, 
au fost corectate prevederile 
inițiale de a se amenaja în 
secția de prelucrări mecanice 
doar 76 mașini, ajungîndu-se 
la soluții care vor permite 
instalarea a 170 mașini.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Ma
nea Mănescu și Dumitru 
Popescu sînt informați pe 
larg asupra perspectivelor 
ce există ca într-un ter
men cît mai scurt, uzina 
să producă la întreaga capaci
tate proiectată, asupra preo
cupărilor privind diversifica
rea producției în strînsă le
gătură c,u preocupările de 
specializare, se fac recoman
dări privind asigurarea ca
drelor de muncitori și specia
liști, perfecționarea lor pro
fesională, îmbunătățirea co
laborării între unitățile eco
nomice cu profil similar.

Apreciind că sînt mari po
sibilități, ca printr-o riguroasă 
planificare, printr-o organi
zare științifică a producției, 
încă de Ia începutul activității, 
uzina să intre într-Un ritm 
constant de producție, tova
rășul Ceaușescu recomandă 
reprezentanților ministerelor 
de specialitate, cît și colecti
vului de conducere al uzinei, 
să studieze cît mai temeinic 
și să ia din timp măsurile co
respunzătoare pentru specia
lizarea fiecărei unități, avînd 
în vedere necesitățile econo
miei, cerințele de creștere a 
producției și productivității 
muncii, corespunzător exigen
țelor unei economii mod«rne, 
rezultatelor întreprinderilor 
similare din țările dezvoltate. 
Tovarășul Ceaușescu se o- 
prește pentru cîteva momen
te în fața unui grup de mun
citori, veniți în întîmpinare 
și, după ce se interesează unde 
au lucrat înainte de angaja
rea în uzină, recomandă să se 
folosească mai bine forța de 
lucru locală și din împreju
rimile apropiate. Se dau asi
gurări că, pe aceste criterii se 
va merge în general în recru
tarea și pregătirea forței de 
muncă. în încheierea vizitei 
în uzină, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer semnează următoarele 
în cartea de onoare : „Felici
tăm călduros pe constructorii 
și colectivul acestei între
prinderi — rod al politicii de 
industrializare promovată de 
partidul nostru. Urăm munci
torilor, inginerilor și tehnicie
nilor să obțină succese tot 
mai mari în folosirea cu în
treaga capacitate a uzinei în 
ridicarea rentabilității muncii, 
în interesul înfloririi econo
miei noastre naționale".

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează, în continuare, 
pe platforma industrială a 
Găeștiului, situată în extremi
tatea sudică a orașului, și un 
alt obiectiv industrial — Fa
brica de frigidere — a cărei 
construcție a început în sep
tembrie anul trecut.

Aici, oaspeții sînt întîmpi
nați de Ion Avram, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, și de colectivul de 
conducere al șantierului.

însăși existența acestor uni
tăți industriale, ilustrează
grija deosebită pe care o a- 
cordă partidul, traducerii
cu consecvență în viață
a sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-lea și de 
conferința națională a parti
dului de a se lua cele mai co
respunzătoare măsuri ca, în 
funcție de necesități, de con
dițiile specifice să se asigure 
o dezvoltare armonioasă, mul-

La cunoscuta uzină constructoare de utilaj petrolier

tilateralâ a tuturor județelor 
și localităților patriei.

în fața unei machete, repre- 
zentînd obiectivele situate pe 
platforma industrială a Găeș- 
tiului, directorul fabricii, ingi
ner Vasile Pătrășcoiu înfăți
șează oaspeților principalii 
indicatori tehnico-economici ai 
viitoarei întreprinderi, proiec
tată de Institutul de proiec
tări pentru uzine și instalații 
pentru industria constructoare 
de mașini. Aflată in plin pro
ces de construcție, întreprin
derea vș produce frigidere de 
uz casnic cu compresor după 
o tehnologie modernă, avînd 
o producțte anuală proiectată 
de 200 000 bucăți.

Oaspeții sînt informați asu
pra stadiului lucrărilor, a res
pectării graficului de con
strucție, asupra măsurilor pri
vind pregătirea încă de acum 
a proceselor de fabricație — 
începerea probelor tehnologi
ce, a activității de producție. 
De asemenea, sînt prezentate 
unele prototipuri, caracteristi
cile tehnice ale celor trei ti
puri de frigidere de mare ca 
paritate cu consum de energie 
redus în raport cu produse si
milare. care. începînd din a- 
nul 1970. vor lua drumul sprc- 
beneficiari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază că. prin gradul înalt 
al întreprinderii constructoa
re, cît și prin amplasamentul 
fabricii în apropierea unor 
surse de materii primo și ma
teriale. printr-o temeinică or
ganizare a muncii, se poate a- 
sigura desfășurarea ritmică a 
procesului de producție. în 
același timp, se recoman
dă să se acorde toată a- 
tenția diversificării și perfec
ționării sub diverse aspecte a 
modelelor de frigidere, ținîn- 
du-se seama, înainte de toate, 
de cerințele și posibilitățile 
consumatorilor. Totodată, in
dică să se realizeze o cît 

mai bună colaborare a fac
torilor ce concură la asimila
rea produselor, a întreprinde
rilor interesate, în paralel cu 
urgentarea lucrărilor de con
strucție, în vederea scurtării 
termenelor de dare în folosin
ță. în ambele întreprinderi vi
zitate se remarcă mulțimea lu
crătorilor tineri, chezășie a vi
talității procesului de dezvol
tare industrială a acestor 
locuri, a creșterii clasei mun
citoare cu forțe proaspete și 
viguroase. Găești, orășel renăs
cut, ca multe alte localități ale 
țării la o nouă viață în anii 
socialismului, își conturează 
astăzi un tot mai pregnant 
profil industrial, bucurîndu-se 
de pătrunderea tot mai' puter
nică a elementelor de civili
zație și progres.

în aplauzele miilor de oa
meni, prezenți pe această nouă 
platformă industrială, care dă 
bază reală cifrelor prevăzute 
în proiectul de Directive ale 
celui de-al X-lea Congres al 
P. C. R„ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu cei
lalți conducători de partid și 
de stat, se îndreaptă spre cen
trul orașului, unde mii de lo
calnici îi primesc pe oaspeți 
cu urale și ovații entuziaste. 
Vizita secretarului general al 
partidului a avut un puternic 
ecou în inimile celor prezenți, 
bucuroși de a putea raporta 
partidului despre înfăptuirile 
prezente, despre hotărîrea lor 
de a urma cu neabătută în
credere cuvîntul partidului.

însoțită de aclamațiile înde
lungi pentru partid, pentru 
conducătorii săi. coloana ma
șinilor se îndreaptă spre ora
șul Tirgoviște.

Cu aceleași sentimente de 
stimă și prețuire și-au întîmpi- 
nat oaspeții dragi și locuito
rii satelor Dragodana, Șuța 
Seacă, Olteni, Viișoara. Dum
bravă. Lîngă mesele încărcate oa
cu roadele cîmpului lîngă 
curțile înfrumusețate de co
voarele împodobite cu motive 
populare, o mare mulțime de 
oameni, bărbați și femei, 
vîrstnici și tineri, copii cu 
•cravate roșii, au . ieșit să

Dimensiuni prezente 
și viitoare ale unei 

bătrîne cetăți: 
socialism, tinerețe, 

modernitate
Tîrgoviște ! Nume cu adinei 

rezonanțe în istoria existenței 
noastre, la a cărui rostire su
fletul tresare de mîndrie pa
triotică, de vibrantă emoție. 
Tîrgoviște, localitate de care 
este legat numele lui Mircea 
cel Bătrîn, Vlad Țepeș, Matei 
Basarab, cetate a culturii, lea
găn al primelor slove tipărite 
pe meleagurile românești, Tîr
goviște, loc de istorie, loc de 

ureze bun venit pe aceste me
leaguri conducătorilor parti
dului. să-i primească cu toată 
dragostea inimii lor, să măr
turisească și în acest fel pu
ternica, indestructibila unitate 
dintre partid și popor. Se a- 
clamă cu putere pentru partid 
și patria socialistă. „Să ne tră- 
iți, tovarășe Ceaușescu", „Vă 
așteptăm oricind ca • pe un 
oaspete drag" — sînt cuvinte 
ce se aud în fiecare sat stră
bătut. Părăsind pentru cîteva 
momente lanurile de grîu, oa

Și în fața machetei Fabricii de frigidere

meni aflați Ia secerat înalță, 
in loc de buchete de flori, sub 
soarele luminos al verii, mari 
buchete din spice de grîu.

Coloana mașinilor, traver- 
sînd în aplauzele miilor de oa
meni peisajul îmbogățit cu 
sonde, pădurile cu arbori se
meți ce mărginesc șoseaua, se 
apropie de orașul Tîrgoviște, 
reședința județului.

impresionante evocări — tă
cuta Curte domnească, Turnul 
Chindiei, Mănăstirea Dealului, 
Casa poeților Văcărești, ruine
le Palatului brîncovenesc. 
Tirgoviște, cetate a afirmării 
demnității noastre, cetate sub 
ale cărei ziduri s-au scris pa
gini de biruință, pagini de 
glorie ale istoriei patriei, ale 
apărării ființei naționale a 
poporului român.

Poate toate aceste vestigii 
ale trecutului au îndemnat 
gazdele ospitaliere să înalțe la 
intrarea în oraș un arc de 
triumf închipuind turnurile 
unei cetăți. Urarea de bun 
venit, adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este în
scrisă pe frontispiciul acestui 
sugestiv arc de triumf. în ace
lași timp, pentru cel ce cu
noaște orașul de azi și, mai 
ales, pentru cel ce cunoaște 
perspectivele de dezvoltare, 
turnurile arcului de triumf 
șînt și un fericit simbol al rea
lităților, al izbînzilor contem
porane, al ritmului impetuos 
de dezvoltare care se poate 
exemplifica și prin aceea că 
producția industrială a ora
șului este azi de peste 30 de 
ori mai mare decît în 1949. 
Schelele de extracție care în
conjoară orașul ca o diademă, 
stema nobleței contemporane 
a Tirgoviștei — Uzina de uti
laj petrolier, din ale cărei 
hale imense ies sondfezele geo- 

' logice, instalații complexe de 
foraj, puternice armături in
dustriale, instalații de forat 
puțuri de apă FA-12, rezulta
te ale unei concepții proprii ale 
specialiștilor români, faptul că 
în 1970 se va realiza în mai 
puțin de 100 zile producția a- 
nului 1959 —- iată deci noile 
dimensiuni ale unei vechi ce-
tăți ce întinerește mereu.

Cu sentimentul tonic al mîn-
driei pentru tot ceea ce au în
făptuit, al hotăririi de a spori 
aceste realizări, au venit oa
menii muncii din Tirgoviște 
să-i întîmpine pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe cei
lalți conducători de partid și 
de stat care vizitează ju
dețul Dîmbovița. Tradiționa
lul bine ați venit este 
rostit de tovarășul Con
stantin Motoroiu, primul se
cretar al comitetului munici
pal de partid, primarul orașu
lui. Oaspeții sînt întîmpinați 
cu tradiționala pîine și sare. 
Li se oferă frumoase marame 
de borangic, mari buchete de 
flori. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți 
li se face și aici, ca pretutin
deni, o primire călduroasă. 
Numele secretarului general 
al partidului este rostit fără

contenire, din mii de glasuri, 
ca o dovadă a încrederii po
porului în partid, în politica 
sa. Se aud din mulțime 
cuvintele „P.C.R. — P.C.R.“, 
„Ceaușescu luptător, pentru 
pace și popor“, „Ceaușescu și 
poporul“.

Tn partea sudică a mu
nicipiului Tîrgoviște se va 
crea în următorii ani o nouă 
zonă industrială care va da 
noi valențe moderne orașului. 
Tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer, ce
lorlalți oaspeți le sînt prezen
tate amplasamentele viitoa
relor întreprinderi, unde vor 
lucra circa 10 000 de munci
tori. Sînt prezenți aici pentru 
a discuta despre problemele 
amplasării și construirii obiec
tivelor industriale din această 
zonă tovarășii Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgi
ce, Ioan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini. Alexandru Boabă, minis
trul industriei chimice, Nicolae 
Toader, ministrul petrolului, 
Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor pentru industria 
chimică și rafinării. Dumitru 
Mosora, ministrul industriei 
construcțiilor, Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, și 
alți conducători de departa
mente economice. Este pre
văzut să se amplaseze aici u- 
zina de oțeluri înalt aliate și 
scule, o nouă fabrică de strun
guri și alte întreprinderi — 
obiective de mare însemnătate 
pentru economia națională. 
Toate vor fi realizate în vii
torul plan cincinal, construcția 
unora fiind hotărîtă să încea
pă încă în 1969.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt informați că de 
la început s-a avut în vedere 
situarea noilor obiective în 
apropierea unor linii de co
municare feroviare existente, 
posibilitatea aprovizionării lor 
cu energie electrică și alimen
tării cu apă, existența în apro
piere a materiei prime și for
ței de muncă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
ca termenele de realizare a 
viitoarelor construcții să fie 
stabilite cu mai multă chib
zuință, să se evite risipa de 
timp și materiale, să se stu
dieze cu atenție cele mai bune 
metode de organizare și de 
muncă pentru ca noile obiec
tive să poată intra în funcțiu
ne într-un termen cît mai 
scurt, să contribuie cu produ
sele lor la satisfacerea unor 
cerințe vitale ale economiei 
naționale. Se fac recomandări 
privind soluționarea cît mai 
corespunzătoare a fiecăreia 
dintre multiplele probleme 
implicate de amplasarea și 
crearea acestei noi zone in
dustriale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sugerează să se 
studieze posibilitatea înfiin
țării unei întreprinderi în care 
să lucreze femei, în vederea 
soluționării unei probleme de 
mare importanță. Referitor 
la construirea unor noi obiec
tive economice, tovarășul 
Ceaușescu recomandă ca pro
dusele acestora să fie utile cît 
mai multor întreprinderi din 
zona respectivă, să se asigure 
o eficientă cooperare între 
acestea. De asemenea, secre
tarul general al C.C. al P.C.R. 
dă indicația să se urmărească 
și aici, ca și în alte localități, 
intrarea parțială în exploa
tare a noilor unități industri
ale, a diferitelor linii tehnolo
gic". La construirea acestor o- 
biective să se utilizeze într-o 
măsură cît mai mare prefa
bricatele, iar lucrările de fini
sare a marilor panouri să se 
execute cît mai mult la sol. 
Fiind de fată responsabilii 
numeroaselor departamente e- 
conomice care urmează să 
realizeze construcțiile și be
neficiarii lor, precum și con
ducătorii organelor locale de 
partid și de stat, are loc o 
adevărată consfătuire menită 
să dea — aici pe terenurile 
unde urmează să se ridice ace
le unități industriale de impor
tanță republicană, care vor 
constitui mîndria orașului și 
nucleul forței sale economice

Ca un singur om, 
cu trup și suflet 
alături de partid

în centrul orașului, care a 
îmbrăcat haine sărbătorești, 
are loc un impresionant mi
ting la care participă mii de 
locuitori ai Tirgoviștei.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Tăbircă, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R., a expri
mat adînca satisfacție de a 
avea ca oaspete pe pămîntul 
străvechii cetăți în care tim
pul a păstrat urmele atîtor 
eroi ai istoriei noastre, pe cel 
mai iubit fiu al României so
cialiste, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducător de 
frunte al partidului și statului, 
personalitate proeminentă a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, pe to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
și pe ceilalți conducători de 
partid.

Vizitele! dumneavoastră de 
lucru — a spus. vorbitorul — 
sînt una din expresiile prac
tice ale legăturii strînse și 
permanente a conducerii par
tidului cu poporul, ale consul
tării directe cu oamenii, în 
scopul de a găsi împreună 
căile cele mai bune de rezol

— o serie de soluții izvorîte 
din analiza realistă, concretă, 
a posibilităților și necesităților 
generale ale economiei națio
nale și ale acestui județ în 
plină ascensiune.

In uralele miilor de oameni, 
oaspeții străbat în mașini 
străzile orașului. Pretutindeni 
domnește o atmosferă de voie 
bună. La sediul Comitetului 
județean de partid, discuțiile 
asupra dezvoltării orașului 
sînt continuate. Secretarului 
general al partidului și celor
lalți oaspeți le sînt prezentate 
grafice și machete privind 
sistematizarea teritorială a 
reședinței județului Dîmbovița, 
Conducătorii de partid și de 
stat cercetează apoi la fața lo
cului, în centrul orașului, mo
dul în care vor putea fi rea
lizate proiectele. Străbătînd o 
masă uriașă de oameni, venită 
să-i salute din inimă pe oas
peți, tovarășul Ceaușescu face 
recomandări privind amplasa
rea unora dintre obiective.

Este vizitată, apoi, Uzina de 
utilaj petrolier, a doua mare 
unitate de acest fel din țară. 
Uzina a cunoscut o dezvoltare 
impetuoasă, îndeosebi în ulti
mii ani. S-au ridicat noi hale 
de producție, au intrat în 
funcțiune o nouă forjă, o fa
brică de oxigen, o centrală 
termică.

La intrarea în întreprinde
re, oaspeții, sînt salutați de 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Ion Avram, 
de colectivul de conducere al 
întreprinderii și o mulțime im
presionantă de muncitori care 
îi întîmpină cu entuziasm. O 
machetă redă sugestiv obiecti
vele care vor întregi în curînd 
capacitățile de producție ale 
acestei unități. Este vorba, în
tre altele, de o forjă, o hală 
de montaj, o fabrică de vane. 
Se vor extinde turnătoria, fa
brica de oxigen, secția de ra
corduri speciale etc.

însoțind pe oaspeți prin 
principalele secții de produc
ție ale întreprinderii, directo
rul unității, ing. Gheorghe 
Tănăsoiu, arată că aici se pro
duce o gamă largă de utilaje 
petroliere, printre care son
deze geologice, instalații de 
intervenție, autotrolii pentru 
măsurători speciale, automa
carale de 5 tone, precum și 
alte utilaje, printre care agre
gate de aspersiune pentru iri
gații, diferite armături meta
lice etc. Se subliniază crește
rea la unele sortimente și di
versificarea producției în 
funcție de cerințele economiei 
noastre naționale.

La secția mecanică grea, 
strungarul Vasile Nicolaâ se 
apropie de tovarășul Ceaușescu, 
îi strînge mîna cu căldură. 
„Doresc ca în numele tuturor 
muncitorilor uzinei, al comu
niștilor să vă exprim satisfac
ția mare pe care am avut-o 
aflînd că în conferințele ex- 
traodinare ale organizațiilor 
județene de partid s-a hotărît 
susținerea propunerii ca dum
neavoastră — mult iubite to
varășe Ceaușescu — să fiți rea
les în munca de mare răspun
dere, pe care ați dovedit că 
știți să o duceți la îndeplinire 
în chip exemplar, aceea de 
secretar general al partidului. 
Bucuria mea. adeziunea noas
tră la propunerea ce s-a făcut 
sînt convins că aparțin tuturor 
oamenilor muncii".

La plecarea din uzină, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
este înconjurat din nou de un 
mare număr de muncitori. Se
cretarul general al partidului 
felicită colectivul uzinei pen
tru realizările obținute, urîn- 
du-i noi succese în activitatea 
viitoare.

vare a sarcinilor actuale și 
de perspectivă. Județul nos
tru, una din tinerele unități 
administrațiv-teritoriale ale 
țării, creată prin măsurile ju
dicioase stabilite de Congre
sul al IX-lea și Conferința 
națională, ia parte activă la 
procesul de îmbogățire a va
lorilor materiale și umane ale 
României.

înfățișînd realizările obți
nute de oamenii muncii din 
județ în cinstea Congresului 
al X-lea și a celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării țării, 
entuziasmul cu care se reali
zează sarcinile și angajamen
tele luate, precum și preocu
pările pentru perfecționarea 
activității în toate domeniile, 
primul secretar al comitetu
lui județean de partid a spus 
în încheiere : „Cu entuziasm 
și nemărginită încredere, con
ferința organizației de partid 
care a avut loc zilele trecute, 
în numele tuturor comuniști
lor din județul nostru, și-a 
exprimat adeziunea deplină 
la hotărîrea conferinței ex
traordinare a organizației de

(Continuare în pag. a Ill-a)



SCÌNTELI TINERETULUI

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
Șl DE STAT ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚ"

Dragi tovarăși,

La yoinești unul din marile baxine pomicole ale județului. Dragostea față de conducătorul 
iubit al partidului nostru exprimată vibrant la orice virstă

(Urmat« 'din pag. a Il-a)

partid din Capitală de a pro
pune Congresului realegerea 
dumneavoastră, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în 
înalta funcție de secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului. Ne mîndrim a- 
mintindu-ne că, dumneavoas
tră, fiu devotat al clasei mun
citoare, al poporului, ați par
ticipat în anii grei de ilegali
tate la acțiunile muncitorilor 
tîrgovișteni.

Vă asigurăm, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort 
pentru a face din această 
străveche localitate o puterni
că' citadelă a industriei, cul
turii și civilizației socialiste, că 
vom urma cu neabătută fermi
tate și încredere politica parti
dului, hotărîrile ce vor fi a- 
doptate la istoricul Congres al 
X-lea.

întîmpinat cu vii și înde
lungi aplauze, într-o atmosfe
ră de profundă însuflețire, ia 
cuvîntul secretarul general al 
Comitetului- Central al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. , Cuvintarea este 
subliniată în repetate rînduri 
de aplauzele și ovațiile parti- 
cipanților. Se scandează pen
tru partid, pentru patria so
cialistă, pentru poporul român 
și conducătorii săi, pentru to
varășul Ceaușescu.

încet, înaintînd printre mul
țimea compactă de oameni 
care-i salută cu căldură, oas
peții părăsesc orașul, îndrep- 
tîndu-se spre comuna Voinești, 
unul din marile bazine pomi
cole ale județului.

în viața nouă care s-a sta
tornicit definitiv pe aceste me
leaguri, în creșterea nivelului 
de viață al populației, un rol 
important revine și agriculturii 
județului. De o apreciabilă 
tradiție și succese se bucură 
pomicultura, care s-a dezvol
tat aici, pe dealurile ce stră
juiesc bazinele rîurilor Dîmbo
vița și Ialomița. în ultimul an, 
sectorul pomicol dispunea de 
4.5 milioane pomi fructiferi, 
iar nroducția obținută în pe
rioada 
proape 
județul 
pe tară.

Un rol important în dezvol
tarea pomiculturii îl are sta- 

. țiunea experimentală Voinești, 
unde un harnic colectiv de 
cercetători, prin metodele noi, 
moderne aplicate in cultura și 
întreținerea plantațiilor inten
sive, a contribuit la obținerea 
unor însemnate sporuri de 
produse. Merele de Voinești 
au obținut la expozițiile și 
concursurile republicane, 8 
medalii de aur, 18 medalii de 
argint, 3 medalii de bronz. 
Președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Nicolae 
Giosan, 
țiunii, 
șează 
iele realizări și preocupări ale 
colectivului. Se apreciază po
zitiv faptul că de roadele 
muncii cercetătorilor de la 
stațiunea Voinești beneficiază 
întreaga pomicultură a acestui 
bazin, precum și Complexul 
de măsuri agrotehnice, de pro
tecția plantelor, care a dus la 
dispariția fenomenelor ciclice 
de alternare a anilor de rod 
cu cei sterili.

Tovarășul Ceaușescu, felici- 
tîndu-i pe cercetătorii și lu
crătorii din această stațiune, 
le recomandă să persevereze 
în eforturile lor, pentru ca ba
zinul pomicol al Dîmboviței să 
podească tot mai bogat.

1965—’68 a fost de a-
45 mii tone, situînd

Dîmbovița pe locul 4

și directorul sta- 
Mihai Șuta, înfăți- 
oaspeților principa-

'Aici, Ia Voinești, Ia sediul 
stațiunii experimentale, a a- 
vut loc în cadrul unei mese 
tovărășești o întîlnire cu acti
vul județean de partid.

Tovarășul Nicolae Tăbîr- 
că, primul secretar al Comi
tetului jedețean, a exprimat 
recunoștința profundă a co
muniștilor pentru vizita con
ducătorilor de partid și de 
stat, pentru grija permanentă 
față de acest județ, pentru in
dicațiile și recomandările fă
cute în cursul discuțiilor și a 
întîlnirilor cu activiști, cu oa
meni ai muncii. El a dat ex
presie hotărîrii ferme de a 
traduce în viață sarcinile 
complexe care le revin, a în
credințat conducerea partidu
lui de atașamentul profund al 
celor ce muncesc pe aceste 
meleaguri, de dragostea lor 
nețărmurită față de partid și 
secretarul general al 
tului său Central.

Primit cu ovații și 
furtunoase, tovarășul 
Ceaușescu a subliniat 
că sarcinile mari care 
activului de partid cer o bună 
organizare și o muncă inten
să din partea tuturor comu
niștilor, a întregului activ, a 
Comitetului județean. Ceea ce 
aș dori să subliniez acum, a 
spus secretarul general, este, 
în primul. rînd, necesitatea dfe 
a lua toate măsurile pentru a 
asigura ca obiectivele indus
triale care încep să fie con
struite anul acesta să se afle 
în atenția permanentă a Co
mitetului județean, în așa "fel 
încît ele să intre treptat în 
producție pînă în 1971. Sarci
nile nu sînt ușoare, dar ele 
pot și trebuie să fie realizate.

Am apreciat și apreciem 
rolul activului de partid, al 
comitetului județean în înde
plinirea sarcinilor' mari care 
ie revin, deoarece multe de
pind de felul în care ele lu
crează, de felul în care înțe
leg și reușesc să păstreze și 
să adîncească legătura cu 
membrii de partid, cu oame
nii muncii, de modul în care 
rezolvă, cu promptitudine și 
în timpul cel mai scurt posi
bil, problemele pe care le ri
dică masele largi. Forța par
tidului nostru constă în aceea 
că el se preocupă în perma
nență de soluționarea cerințe
lor oamenilor muncii, de asi
gurarea ridicării continue a 
bunăstării poporului. Forța 
activului de partid constă în 
aceea că în îndeplinirea în 
bune condiții a sarcinilor el 
este profund legat cu întregul 
partid, cu întregul popor și 
asigură mersul înainte unin- 
du-și toate forțele cu efortu
rile poporului, mergînd în pas 
cu poporul, 
nostru este 
vins.

Tovarășul 
activului de 
țul Dîmbovița noi și noi suc
cese în munca sa

De la Voinești, coloana ma
șinilor revine în Tîrgoviște, 
unde, de-a lungul străzilor 
localnicii, bucuroși să reîntîl- 
nească pe tovarășul Ceaușescu, 
pe ceilalți conducători, le fac 
o călduroasă manifestație de 
dragoste și prietenie.

Parcurgind apoi localități 
ale unei vechi și vestite zone 
petrolifere, coloana mașinilor 
se îndreaptă spre Moreni. Ie- 
șiți în întîmpinarea oaspeților, 
petroliștii din Răzvad, Gura 
Ocniței, Ochiuri, împreună cu 
familiile lor, fac o caldă pri
mire conducătorilor de partid 
și de stat,

Comite-

aplauze 
Nicolae 
din nou 

revin

Astfel partidul 
și va fi de neîn-

Ceaușescu a urat 
partid din jude-

In centrul orașului Moreni, 
unde sînt veniți în întîmpina- 
re mii de locuitori, primul se
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid transmite, în 
numele populației, un căldu
ros „bine ați venit“. Vasile 
Condrea, un vechi membru 
de partid, înmînează tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în 
amintirea trecerii prin acest 
oraș al petroliștilor, un dar 
simbolic: macheta unei sonde.

Tovarășul Ceaușescu mul
țumește pentru primirea ospi
talieră și urează petroliștilor, 
familiilor lor sănătate și feri
cire.

Un scurt popas în comuna 
I.L. Caragiale, locul de naș
tere al marelui nostru drama
turg, prilejuiește 
muzeului dedicat personali
tății și activității 
toare.

La hotarul județului, oaspe
ții se despart 
cei care le-au 
ceastă zi.

vizitarea

sale crea-

cu căldură de 
fost gazde în a-

★
Cele două zile de vizită s-au 

încheiat: au fost zile de neui
tat pentru locuitorii acestor 
meleaguri. Din adîncul inimii, 
cu toată ființa lor, ei au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și celorlalți conducători de 
partid și de stat "o primire 
care a exprimat dragostea si 
prețuirea nutrite de întregul? 
popor român pentru partidul? 
comunist, pentru politica sa.

In revărsarea continuă de 
entuziasm pooular, în . uralele 
cu care zeci de mii de oameni 
ai muncii au întîmpinat pre
tutindeni pe conducătorii 
partidului și statului s-au o- 
glindit, clipă de clipă, atașa
mentul, dragostea cu care po
porul înconjoară și urmează 
Partidul Comunist Român, 
încrederea în Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în progra
mul de viitor al patriei — pro
gram ce va fi consacrat drept 
carta fundamentală a vieții 
noastre social-politice ia mă
rețul eveniment, Congresul al 
X-lea al partidului.

ANDREI VELA 
NICOLAE DRAGOȘ 
MIRCEA IONESCU 
ION ZAMFIRESCU

Fotografiile realizate de !
ANGHEL PASAT 

RADU CRISTESCU 
GHEORGHE AMUZA

Dați-mi voie să vă adresez 
dumneavoastră, tuturor locui
torilor municipiului Tîrgoviște 
și județului Dîmbovița un 
cald salut din partea Comite
tului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și a guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia (aplauze puternice).

în cursul vizitei de lucru în 
județul Dîmbovița am vizitat 
două întreprinderi din Găești
— una care a început de acum 
să producă, iar alta de frigide
re, care se află în construcție 
și care, după toate asigurările, 
ce le-am primit, va da primele 
produse în semestrul I al anu
lui viitor. Am vizitat, de ase
menea, o întreprindere mai 
veche, dar în plină dezvoltare
— uzina de utilaj petrolier,
împreună cu ministrul indus
triei 
șinl șl cu ministrul indus
triei metalurgice, am discutat 
despre amplasarea unor noi 
obiective în Tîrgoviște — une
le din ele vor începe să fio 
construite încă din acest an ; 
este vorba de o oțelărie de 
circa 600 mll tone ți o uzină 
de strunguri care, după cît 
spun tovarășii ce o vor con
strui, va fi chiar mai mare de- 
cît actuala uzină de strunguri 
din Arad. Numai în aceste 
două uzine vor lucra peste 10 
mll de " j

După cum vedeți, tovarăși, 
politica 
iui, de 
industriei In toate 
este aplicată cu 
în ce privește județul dumnea
voastră. De altfel, în cursul 
acestui cincinal, un mare nu
măr de localități, de zone ale 
țării noastre, care în trecut nu 
aveau nici un fel de industrie, 
au devenit centre industriale, 
iar unele dintre ele centre pu
ternic industrializate. Pe a- 
ceastă linie se va dezvolta și 
vechea cetate de scaun Tîrgo
viște, care în cursul cincinalu
lui viitor va deveni o puterni
că cetate a oțelului și indus
triei constructoare de mașini 
(aplauze puternice, prelungite).

în cursul acestei scurte vizi
te, am putut constata cu satis
facție entuziasmul și hotărîrea 
cu care muncitorii, tehnicienii 
și inginerii, conducerile între
prinderilor, comuniștii îndepli
nesc sarcinile de creștere a 
producției pe care le au, adu- 
cîndu-și astfel din plin contri
buția Ia dezvoltarea și înflo
rirea patriei noastre socialiste. 
Doresc să adresez, cu acest 
prilej, cele mai calde felicitări 
tuturor oamenilor muncii din 
Tîrgoviște și din județul Dîm
bovița pentru rezultatele bune 
obținute în activitatea lor 
(aplauze puternice, ovații).

De asemenea, doresc să evi
dențiez, în cadrul acestei adu
nări populare, activitatea des
fășurată de comuniști, de' or
ganizațiile de partid, de comi
tetul județean de partid,, de 
activul de partid care îndepli
nesc în mod conștiincios, cu 
cinste sarcinile mari încredin
țate de Comitetul, Central al 
partidului — și să le adresez 
cele mai calde felicitări 
pentru activitatea desfășurată 
(aplauze puternice, prelungite).

Desigur tovarăși, dezvoltarea 
industrială. a municipiului dv. 
pune totodată problema dez
voltării construcției de locuin
țe și în general probleme le
gate de lărgirea întregii baze 
de deservire — economică, 
comercială, culturală — a oa
menilor muncii din Tîrgoviște. 
în această direcție, după cum 

> știți, s-au făcut mari eforturi 
și se Vor mai face în conti
nuare. In legătură cu aceasta 
aș dori să mă refer însă la 
un anumit aspect. După cum 
se știe, orașul Tîrgoviște 
este unul din vechile orașe is
torice ale patriei noastre ; a- 
ceasta impune ca arhitecții o- 
rașului, consiliul popular ju
dețean, să țină seama de a- 
ceastă particularitate și să 
păstreze cu grijă tot ceea 
ce amintește de trecutul 
glorios de luptă al patriei 
noastre, al înaintașilor noștri 
(vii aplauze). Aceasta presupu-

construcțiilor de ma-

salariati (vil aplauze).

partidului 
dezvoltare

și guvernu- 
susținută a 
zonele țării, 
fermitate și

Cuvintarea tovarășului NICOLAE (

la adunarea populară din municipiul B Bt €

tăzi o 
sub con 
noi nu n 
clasele e 
înfăptuit 
nici nu s 
de ani. 
agricultu 
nivelul d 
nostru cr 
spune că 
simte zi 
binefaceri 
plauze pu

M-am 
ment în< 
mai auzim 
trebări — 
în țară — i 
pericolul 
capitaliștii 
citorii și ț 
să dea îna 
țiile foștii 
primul rin 
care-șl ' pi 
bări ar fi 
avea răspi 
ceastă posi 
România! 
urale, se sc. 
Ceaușescu“, 
Ceea ce ar __ _ — uzi
nele, fabricile, întreprinderile 
noi — ceea ce ne propunem 
să construim aici, întrec da 
zeci de ori ceea ce am moște
nit de la vechii capitaliști si 

. moșieri; și este de ' 
făuritorii acest« 
moderne, acestei ; 
plină dezvoltare
să stăpînească în 
numai ei, aceste b 
gure ca produsele 
ne să fie ale c 
cesc din patria n 
mai ale lor (aplau 
prelungite). Intr-s 
răși, nu există 
forțe care să puni 
în pericol orîndu: 
socialistă ! Știm c 
xistă încă imperii 
sînt cercuri reacți 
ră, dar noi putem 
tă hotărîrea că p< 
este ferm hotărît 
cuceririle revoluț 
triva oricui ar ir 
atingă de ele, să 
lismul care a triu 
totdeauna pe păn 
niei (aplauze p> 
scandează „P.C.i

Considerăm că 
cialismului însea 
rirea independenț 
niță ții naționale, j 
socialiste, înseai 
tuirea societății 
porul este stăpîr.u 
nurilor, al destir 
își făurește în mod conștient 
propriul său viitor sub condu
cerea comuniștilor (aplauze 
furtunoase, ovații).

In ce mă privește tovarăși, 
doresc să vă asigur și pe 
dumneavoastră, așa cum do
resc să asigur întregul nostru 
popor, că îmi voi face întot
deauna datoria ca membru al 
partidului, ca fiu al poporului 
român, că îmi voi pune toată 
priceperea și puterea mea de 
muncă în slujba cauzei socia
lismului și comunismului, în 
slujba poporului român, pe 
care îl voi servi cu întreaga 
mea fiiqță (urale, se scandea
ză „Ceaușescu, Ceaușescu“).

Am arătat mai înainte că 
aici la Tîrgoviște se vor am
plasa cîteva întreprinderi. Am 
vorbit doar de două, dar se 
vor mai amplasa și altele. 
Toate acestea cer însă eforturi 
serioase, impun măsuri orga
nizatorice, ele cer unirea efor
turilor comuniștilor, muncito
rilor, inginerilor, specialiștilor, 
ale Consiliului popular pentru 
a asigura construcția acestor 
obiective în condiții. bune 
și darea lor în folosință la 
timp. Va trebui să depunem 
un mare efort, tovarăși, pen
tru ca, în cîțiva ani, să punem 
în producție aceste unități ; 
unele urmează să înceapă să 
producă chiar în 1971. De a- 
ceea doresc să mă adresez co
muniștilor, tuturor muncitori
lor și cetățenilor municipiului 
și județului dumneavoastră, 
cerîndu-le să nu precupețeas
că nimic pentru a asigura în
deplinirea în cele mai bune 
condiții a marilor sarcini ce 
Ie revin în viitor. E o muncă 
grea, dar minunată, tovarăși ! 
Trebuie să facem totul ca a- 
ceste unități industriale să in
tre în producție cît mai repe
de, să dea producție de bună 
calitate I (aplauze puternice, 
prelungite). Consider aplauzele 
dumneavoastră ca un angaja
ment colectiv, atît al comu
niștilor, cît și al tuturor celor 
ce muncesc din orașul și jude
țul dumneavoastră. Ani depli
na convingere că acest anga
jament va fi realizat, că el va 
fi dus în bune condiții la în
deplinire (aplauze prelungite 
urale). Vă urez din toată ini
ma tuturor succese tot mai 
mari în activitatea dumnea
voastră, multă sănătate și fe
ricire (aplauze puternice, care 
continuă minute în șir; se 
scandează „C e a u ș e s c u, 
Ceaușescu“; „P.C.R., P.C.R.“k

au fost dezbătute și aprobate 
în unanimitate de organiza
țiile de partid, de toate con
ferințele județene și.— s-ar 
putea spune — de întregul 
nostru popor,' hotărît să facă 
totul pentru a le traduce în 
viață.

Unanimitatea cu care parti
dul și poporul au aprobat a- 
ceste documente ne dau con
vingerea că ele vor fi adop
tate într-un mod la fel de

- unanim de Congresul al X-lea 
al partidului, că, prin munca 
eroică a muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor, a tuturor 
celor ce muncesc din patria 
noastră, fără deosebire de na-

păstrînd cu reeu- ționalitate, ele vor fi traduse 
în viață, ca programul întregu
lui nostru popor (aplauze pu
ternice, urale. Se scandează 
P.C.K., F.C.R.).

Preocupîndu-ne de dezvol
tarea socialistă a patriei noas
tre, noi acționăm permanent 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu țările socialiste. Sîntem ho- 
tărîțl să no îndeplinim înda
toririle ce ne revin ca țară 
membră a Tratatului de la 
Varșovia în cazul unui atac 
imperialist De asemenea, sîn
tem hotărîți să dezvoltăm re
lațiile de colaborare multila
terală cu țările din cadrul 
C.A.E.R., în același timp do
rim să dezvoltăm relațiile cu 
toate țările socialiste, avînd 
convingerea că colaborarea 
și unitatea strinsă a tuturor 
țărilor socialiste contribuie la 
mersul înainte al fiecărei țări, 
pe calea socialismului și co
munismului, asigură întări
rea sistemului mondial socia
list și deschide perspective 
tot mai largi pentru victoria 
socialismului în întreaga lume 
(aplauze puternice, prelun
gite).

Noi considerăm că diver
gențele existente astăzi între 
țările socialiste sînt vremel
nice, că ceea ce unește țările 
socialiste este incomparabil 
mai puternic decît aceste deo
sebiri de păreri sau diver- 

. gențe; de aceea, socotim 
că trebuie să se facă totul 
pentru a se depăși aceste mo
mente grele, pentru a asigura 
unitatea. în ceea ce le privește, 
Partidul Comunist Român și 
guvernul României socialiste, 
vor face totul pentru a întări 
colaborarea și unitatea cu 
toate țările socialiste, (aplauze 
puternice).

Noi considerăm ca victoria 
socialismului în România; că 
apartenența României la -sis
temul mondial socialist, nu 
trebuie în nici un fel să ducă 
la izolare de alte state ale 

.'lumii, dimpotrivă considerăm 
ca o datorie atît națională cît 
și internațională să dezvoltăm 
colaborarea cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, adueîndu-ne prin 
aceasta contribuția la dezvol
tarea colaborării și cooperă
rii internaționale, la asigurarea 
păcii în întreaga lume, (vii 
aplauze). Trebuie să acționăm 
permanent în această direc
ție, să dezvoltăm colaborarea 
și cooperarea cu toate ță
rile, 
nele 
baza acestor relații princi
piile egalității în drepturi, res
pectării suveranității și inde
pendenței naționale, neameste
cului în treburile interne, 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur dezvoltarea
— asigurăm condiții pentru c 
colaborare trainică între po
poare, pentru întărirea păcii 
în lume, (aplauze puternice).

După cum cunoașteți. Tezele 
șl Directivele Comitetului Cen
tral pentru Congresul al X-lea 
dau principiile generale ale 
politicii interne și externe a 
patriei noastre; ele asigură 
orientarea pentru elaborarea

ne, tovarăși, să nu demolăm 
nimic din vechile locuințe, din 
vechile edificii ale', .municipiu
lui dumneavoastră. Să con
struim pe locurile, virane, 
pe terenurile libere — care 
sînt suficiente —■ și să 
păstrăm, vechile, construcții 
și edificii atît ca monumente 
de artă, cît și ca mărturii con
crete ale istoriei neamului 
nostru, ale luptei poporului 
român pentru independență 
șl neatîrnare. (aplauze puter
nice, prelungite). Noi constru
im orînduirea socialistă, care 
asigură fericirea și bunăstarea 
poporului nostru, dar nu pe 
un teren gol ; construim so
cialismul, 
noștință și dezvoltînd toi ceea 
ce au realizat mai bun, tot 
ceea ce au ridicat mai frumos 
înaintașii. Ceea ce el au con
struit na evocă patriotis
mul cu care el au luptat pen
tru a asigura dezvoltarea na
țiunii noastre, (aplauze puter
nice, ovații). Să ne străduim 

armonizăm cît mai bine, 
trecutul cu

să 
cit mal frumos 
prezentul — mă refer, firește, 
la arhitectonica orașului — să 
construim in așa fel noile edi
ficii, noile locuințe incit aces
tea să pună șl mal mult în 
valoare clădirile mal vechi ; 
din îmbinarea aceasta armo
nioasă a trecutului cu prezen
tul să dăm municipiului Tîrgo- 
viște o. înfățișare și mai fru
moasă, care să vorbească cu 
măreție despre munca minu
nată de astăzi a constructori
lor socialismului, care conti
nuă tradițiile înaintașilor lor 
și sînt ferm hotăriți să 
înfăptuiască neabătut politi
ca partidului, de construcție 
a socialismului și comunismu
lui in România (vii și puter
nice aplauze, urale!).

Dragi tovarăși,

După cum știți, în întreaga 
țară au avut loc dezbateri pe 
marginăa documentelor Co
mitetului Central pentru Con
gresul al X-lea al partidului, 
întregul nostru popor se pre
gătește să întîmpine cu rezul
tate" tot mai însemnate 
muncă, atît Congresul cît și 
cea de-a 25-a aniversare

5n

a 
eliberării patriei de sub jugul 
fascist. Aceste două importan
te evenimente din viața po
porului și a partidului (nostru 
vor fi, fără îndoială, întîmpi- 
nate și de dumneavoastră —■ 
așa cum sînt întîmpinate de 
întregul nostru popor — eu 
succese tot mai mari în toate 
domeniile de activitate, cu 
hotărîrea de a înfăptui pre
vederile Congresului al IX-lea 
și de a vă pregăti în cele mai 
bune condiții pentru a trece 
la transpunerea în viață a ho- 
tărîrilor ce vor fi adoptate de 
cel de-al X-lea Congres al 
partidului.

Cunoașteți documentele 
.Congresului și nu doresc să 
mă opresc acum asupra lor. 
Ele dau o perspectivă lumi
noasă privind dezvoltarea în
tregii țări pînă în 1975
și mai departe pînă în
1980. Realizarea acestui pro
gram de dezvoltare multi
laterală a României socialiste, 
de 
de 
tă 
ca 
de 
punct de vedere economic : 
vom putea astfel spune că 
socialismul a asigurat dez
voltarea uriașă a industriei 
și agriculturii românești, 
creînd pe această bază, con
diții pentru a putea 
treptat la făurirea 
drepte societăți — 
comunistă (aplauze 
prelungite). Tocmai 
dau o asemenea perspectivă 
luminoasă, aceste documente

programului de dezvoltare în 
continuare a construcției so
cialiste în România, pentru po
litica de colaborare cu țările 
socialiste, cu toate țările lumii. 
Considerăm că aceste două la
turi ale activității partidului șl 
guvernului nostru — de con
strucție socialistă și de cola
borare internațională în scopul 
asigurării păcii în lume — 
constituie un tot inseparabil, 
înfăptuind neabătut această 
politică, ne aducem contribu
ția atît la cauza socialismului, 
cît și la cauza păcii în lume, 
(aplauze puternice).

In cursul vizitelor de ieri 
și de azi — ca de altfel și în 
vizitele făcute săptămîna tre
cută — în întîlnirile pe care 
membrii Comitetului Central, 
ai conducerii partidului le-au 
avut în întreaga țară cu oa
menii muncii, am putut con
stata cu satisfacție entuzias
mul și fermitatea cu care în
tregul popor sprijină politica 
partidului* hotărîrea lui de a 
înfăptui neabătut această po
litică — internă și externă
— a partidului și guver
nului patriei noastre. Țin să 
declar aici că aceste manifes
tări de atașament și de pro
fundă adeziune ne dau o 
și mai mare încredere în 
justețea drumului pe care 
pășim, constituie — dacă se 
poate spune așa — o verifi
care publică, din partea în
tregului popor, a valabilității 
acestei politici. Concluzia cu 
care am plecat de la toate în
tîlnirile cu oamenii muncii — 
și cu care plecăm și de aici
— este că în unanimitate, în
tregul nostru popor sprijină 
și este hotărît să înfăp
tuiască această politică, (a- 
plauze puternice, se scandează 
„Ceaușescu și poporul“). A- 
ceste calde manifestări ne o- 
bligă pe noi, cei din Comite
tul Central, din guvern, din 
Consiliul de Stat, cei că
rora partidul și poporul le-a 
încredințat să conducă desti
nele țării, să facem totul, să 
acționăm în așa fel încît să 
realizăm în cele mai bune

• condiții acest program care 
exprimă năzuințele vitale ale 
întregului nostru popor.

La adunarea din
tă piață — precum și 
cadrul altor întîlniri 
s-a scandat de multe 
„Ceaușescu, Ceaușescu“. 
văd în aceasta o expresie

aceas- 
în

de pe toate meridia- 
globului. Așezînd la

înflorire a patriei 
ridicarea nivelului 

al întregului popor 
România să se 

țările dezvoltate

noastre, 
de via- 
va face 
apropie 

din

trece 
celei mai 
societatea 
puternice, 
pentru că

ori 
Eu 

a 
încrederii în conducerea co
lectivă a partidului nostru și 
vă asigur tovarăși că Comi
tetul nostru Central, condu
cerea sa colectivă va lucra ca 
un tot unic, pentru a merita 
încrederea pe care le-o acor
dă întregul popor (aplauze 
puternice, urale).

Cunosc municipiul și județul 
dumneavoastră din anul 1935. 
Mă leagă multe amin
tiri de aceste locuri, de 
activitatea desfășurată aici 
în condițiile ilegalității 
pentru apărarea intereselor oa
menilor muncii. Nu departe 
de aici am fost arestat de 
Siguranță. Desigur, aminti
rile pot fi plăcute sau neplă
cute. Păstrez o amintire plăcu
tă despre oamenii minunați pe 
care i-am întîlnit pe aceste 
meleaguri. Și atunci, în 
anii ilegalității, am simțit 
în rîndul muncitorilor, țărani
lor, oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri același spri
jin, aceeași hotărîre de a 
urma politica comuniștilor, de 
a face totul pentru triumful 
socialismului în țara noastră. 
Și iată tovarăși că ceea ce a- 
cum 34 de ani era pentru mulți 
dintre noi doar un vis — și — 
ca să spun așa — un vis fru
mos dar care încă nu se între
vedea cum va fi, a devenit as-

Intr-o atmosferă de profundă însuflețire vorbește seoretarul general al Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu

. Ä.......  '
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Un film de VICTOR ILIU

MOARA CU NOROC

prezentat de CĂLIN CÄLIMAN
FESTIVALUL „PERLA MOLDOVEI ’W AZI ÎN LIBRĂRII

Victor Iliu, al 
deci — dintre cei mai 

rtiști regizori pe care i-a avut 
inematografia națională, este un 
tlm din „memoria noastră se
vă". Ni-1 reamintim totdeauna 
u plăcere, cu sincer respect — 
u cu acel „respect“ al conven- 
ilor, care periclitează adesea 
cara ierarhiilor valorice — cu 
moție și, de ce să n-o recu- 
.oaștem, cu strîngere de inimă...
„Moara cu noroc“ îl repre- 

intă foarte bine, în datele sale 
aracteristice, pe regretatul regi- 
ar Victor Iliu. Este, înainte de 
>ate, un „film“, răspunzînd 
ishel principalelor exigențe ale 
.pecifcului cinematografic. Deo- 
lotriri poet al locurilor, al oa- 
henibr, și cu un dezvoltat simț 
ii ejicului, Victor Iliu se apro-

Fiîmul Iui 
nuia

REGIZORUL
DESPRE FILMUL SAU:

Unii cred că filmul fiind 
o artă eminamente moder
nă este, dacă nu cu totul 
refi-actar, atunci cel puțin 
în afara unor coresponden
țe directe cu tradițiile cul
turii naționale și cu folclo
rul Există chiar teoria „te
renului gol“ care ar fi pro- 

cinema- 
ce prea 
l-ar su- 
realizat 

s-a vor- 
despre o influență a 

Intr-adevăr, 
noroc“

pice „specificului 
tografic“, în timp 
bogatele tradiții 
foca. Cînd am 
„Moara cu noroc“, 
bit 
iv "ternului, 
in „Moara cu noroc“ pu
teau fi regăsite unele din 
clementele pe care canoa
nele critice Ie stabiliseră 
irept caracteristice genu
lui amintit: hanul izolat, 
a răscruce de drumuri, ca
valcadele, caleașca, fuga 
irin pădure etc. Toate 
existau însă în nuvela pe 
:are Slavici a scris-o cu 
nult înainte de afirmarea 
westernului, în spiritul 
inui realism critic evo
luat.

i — cu 12 ani în urmă — de 
ivela lui Slavici, ca un bun 
moscător al Ardealului ce era, 
ecranul a înregistrat fidel co-

muniunea spirituală dintre lite
rat și cineast. Drama lui Slavici 
își dezvăluia, întrepătrunse, im
plicațiile socjal-istorice-etice, 
psihologice și artistice, într-o 
sinteză prielnică ecranului. As
tăzi, după mai bine de un de
ceniu, portretele realiste ale fil
mului își păstrează vigoarea. 
Era firesc să fie așa. Regizorul 
n-a descris, pur și simplu, stări 
sufletești ci a compus, cu recu
noscuta sa capacitate portretis
tică, mișcarea sufletească a prin
cipalelor personaje: devenirea 
tragică a 
demonică 
umbră“.

Poate că 
detaliat, 
„Moara cu noroc“, prin străda
nia de a ieși din „academism", 
din scheme și convențional, ră
mîne în perspectiva timpului un 
„semn“ de maturizare artistică 
al unei cinematografii care n-a 
evoluat ulterior pe măsura aces
tor mai vechi semne, al unei 
cinematografii care a bătut .ani 
la rind pasul pe loc, rcpetînd 
cu încăpățînare greșeli recunos
cute. „Moara cu noroc“ avea stil, 
avea „atmosferă de epocă", 
vea un dinamism al 
lor umane pe care 
filmele prezentului 
cer, invidia.

Ne reamintim cu 
plăcere de acest film, dată fiind 
și calitatea picturală a imaginii-

cîrciumarului, forța 
a Sămădăului „din

ar trebui să vorbim, 
despre stilul filmului.

Victor a dat întîia
expresie reprezentativă pe 
ecran eposului românesc, 
descifrînd prin „Moara cu 
noroc“ cu o rară fidelitate, 
cu elocvență și rigoare 
clasică primele corespon
dențe cinematografice ale 
mitologiei naționale, foto
genia unică a peisajului, 
contururile, culmea și far
mecul unei tipologii speci
fice, elementele unei poe
tici, audio-vizuale apte să 
aducă in modernitate și să 
reîntrupeze substanța și 
tonalitatea baladei.

VALERIAN SAVA

I

a-
confruntări- 
multe din 
îl pot, sin-

o nemințită

In jocul savant de lumini și um
bre pe care-1 preconizează un 
alt artist, Ovidiu Gologan, aflăm 
multe intenții care rămîn, pen
tru că sînt în substanța lor, mo
derne. Albul e strălucitor, arde, 
negrul e dens, compact. O poe
zie a singurătății, apoi o poezie 
tragică, are hanul de la răscruce, 
profilat pe fundalul unui peisaj 
arid, de început și sfîrșit de 
lume. Portretele, apoi, aduse cu 
pricepere în prim-plan, conțin, 
implicată, drama. Dacă „vedem“ 
încă filmul, în amănunt, este și 
pentru că elementul vizual a 
ocupat un loc central printre 
preocupările cineaștilor. Nu este 
acesta, oare, alt semn de maturi
tate artistică ?

Cea de a doua ediție jubiliară 
a „Colocviilor brașovene“, amplă 
manifestare artistică închinată ce
lui de al X-lea Congres al parti
dului și celei de a 25-a aniversări 
a Eliberării, organizată sub aus
piciile Comitetului județean Bra
șov pentru cultură și artă a fost 
dedicată teatrului. Slujitorii Tha- 
liei au avut prilejul de a se în
tâlni cu publicul nu numai în de
corul obișnuit al sălii de specta
cole.

Ieri dimineață, la Casa armatei 
din localitate au avut loc lucră
rile simpozionului „Începutul și 
dezvoltarea mișcării teatrale la 
Brașov“. Comunicarea „File ale 
mișcării teatrale brașovene“ 
prezentată de prof. Ilie Mo- 
ruș, directorul Bibliotecii mu
nicipale, a relevat activita
tea pe acest tărîm a unui 
George Barițiu, Ion Barac, Za- 
haria Birsan, Aurel P. Bănuț, 
H. P. Petrescu etc., prezența, în
că înainte de 1859, a unor trupe 
de teatru neprofesioniste, care 
dădeau spectacole în limba ro
mână, a unor trupe de actori 
maghiari și germani etc. Criticul 
de teatru Mihai Nadin, în lucra
rea „Legături ale teatrului bra
șovean cu mișcarea teatrală din 
Moldova și Țara Românească“, a 
făcut o amplă prezentate a reu
șitelor și succeselor înscrise de 
cărturarii din Țara Bîrsei, în 
acest domeniu al relațiilor neîn
trerupte cu cărturarii din alte o- 
rașe, cu vechi tradiții ale țării, 
ceea ce permitea un continuu 
schimb de valori, de experiență 
și idei. Intr-un cuvînt: configu
rarea mișcării teatrale brașovene 
într-un context mult mai larg 
național. Dimensiunile umaniste 
ale dramaturgiei 
nești au fost luate 
Sică Alexandrescu, 
porului, directorul 
matic din Brașov,
„Teatrul brașovean și dramatur
gia românească“. Vorbitorul a 
relevat că omul în dramaturgia 
românească nu e un ideal ab
stract ținut la o parte de con
textul implicațiilor sociale. Acest 
ideal, în măsura în care împru
mută dimensiunile idealurilor pu
re, nu rămîne in cadrul unei bi
gote metafizice convenționale, ci

noastre româ- 
în discuție de 
Artist al Po- 
teatrului dra- 
în lucrarea

se prefigurează artistic concret, 
ca un motor necesar al unei so
cietăți în plină desfășurare dia
lectică. Și în această ipostază, 
omul ideal se transformă în idea
lul unui om spre desăvîrșirea că
ruia se cuvine să tindem.

La orele 12,00 am asistat la 
un spectacol intitulat „Tra la la 
la la, tu ești viața mea“, o adap
tare după versurile lui Marin 
Sorescu. Fără nici un fel de de
cor și accesorii, simplu și direct, 
tinerii actori Alexe Soloviev și 
Ștefan Dedu Farca de la Tea
trul dramatic din localitate ne-au 
purtat cînd pe înălțimile versului 
cu incantații patriotice, cînd pe 
aripile unei melodii dulci, cu 
tonuri moi, pentru ca, printr-o 
întoarcere de 180 grade, să ne 
dezvăluie chipul arivistului, indi
ferentului, al ipocritului și par
venitului, în tonuri traversate de 
ironie și sarcasm. Din poezii dis
parate s-a înejiegat un spectacol 
unitar, îndelung aplaudat de pu
blic. A urmat vizitarea expoziției 
„Teatrul dramatic din Brașov și 
mișcarea teatrală de amatori în 
cei 25 de ani de la Eliberare“. 
Sinteză și cronică în același timp 
a activității teatrale brașovene, 
expoziția nu s-a recomandat prin 
spectacular, ci prin acea mărtu
rie vie, grăitoare, a unei munci 
continue de cizelare a expresiei 
scenice, de prezentare la o înal
tă ținută artistică a unor specta
cole reprezentative.

Pe scena Palatului culturii, a 
avut loc, apoi, premiera piesei 
„Danko Pișta“ de I. Borodi, pre
zentată de formația de teatru a 
acestei instituții de cultură. După 
expunerea „Brașovul și Școala I 
Ardeleană“ susținută de dr. Emil I 
Poenaru, la Bastionul țesătorilor I 
a avut loc aseară un spectacol I 
cu piesa „Clopote la zidirea lu
mii“ de Emil Poenaru. Specta
torii veniți în număr mare au 
asistat la un spectacol dinamic, 
interesant, la reușita căruia și-au 
dat concursul actorii teatrului din 
localitate. Nobila figură a lui 
Gheorghe Șincai a prins viață în 
acest decor unic, impresionant 
prin patetismul verbului său în
flăcărat, prin mesajul transmis 
dincolo de scenă.

ELENA FLOAREȘ

INEGALITĂȚI EDITURA PENTRU LITERA» 
TURĂ

ÎN EDITURA POLITICĂ DOUAU 1

NOI COLECȚII
ȘTIINȚIFIC 4
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Evocări

I. C. Frimu

In toamna anului trecut, Insti
tutul de Studii Istorice și Social- 
Politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. 
a initiat editarea a două colecții 
cu profil social-istorie : „EVO
CĂRI’’ și „MICA BIBLIOTECA 
DE ISTÒRIE”. După cum ne in
formează tov. prof. univ. Titu 
Georgescu, director adjunct al 
Institutului de Studii Istorice și 
Social-Politice, colecțiile „Evocări- 
și „Mica bibliotecă de istorie“ au 
drept scop popularizarea unor 
militanti de seamă ai mișcării 
noastre socialiste și muncitorești, 
precum și relevarea unor eveni
mente 
luptelor . ___  __
porului român.

Colecția „EVOCĂRI“ a deschis 
seria monografiilor închinate ce
lor mai de seamă militanti ai 
muncitorimii cu luptătorul neîn
fricat care a fost Ștefan Gheor
ghiu. Evocat cu căldură și sim
patie de către M. Gh. Bujor, el 
însuși unul din militanti prole
tariatului român din acea vreme, 
chipul lui Ștefan Gheorghiu apa
re ca o mărturie vie a vieții și 
luptei sale neobosite împotriva 
exploatării și asupririi burghezo- 
moșierești.

In aceeași colecție au mai apă
rut : „G. M. Vasilescu”, de
M. C. Stănescu și „T. C. Friinu”, 
de N. Petreanu și D. Baran.

Ambele studii pe lîngă prezen
tarea monografică a acestor cu- 
noscuți militanti, cuprind în 
nexă o serie de articole 
materiale proprii, publicate de 
aceștia în presa vremii. Această 
inițiativă merită o deosebită a- 
tenție, deoarece introduce pe citi
tori în problematica social-politi- 
că a epocii, documentele respecti
ve oferind totodată un prilej de a 
lua cunoștință cît mai direct cu 
mișcarea socialistă și muncito
rească în țara noastră.

Editorii colecției 
pregătesc pentru 
toarele volume’ ; 
stantinescu“, de 
„Nicolae Codreanu”. de Stelian 
Neagoe ; „Panait Mușoiu” de 
A. Gălățeanu și N. Gogoneață ; 
„Eugen Rozvan“, de luliu Szik- 
szay și Marin Popa ; ..Alexandru 
Dobrogeanu-Gherea”, de Mihail 
Cruceanu și Florian Tănăsescu.

Colecția „MICA BIBLIOTECA 
DE ISTORIE“ își propune, de a- 
semenea, după cum ne lnformea-

memorabile din istoria 
revoluționare ale po-

a-
Și

„EVOCĂRI“ 
tipar urmă- 

„Alecu Con- 
N. Huscariu :

ză tovarășul N.G, Munteanu, cer
cetător științific principal la In
stitutul de Studii Istorice și So- 
cial-Politice, de pe lingă 
P.C.R., prezentarea unoi' 
mente și personalități ale 
lui nostru revoluționar.

Seria acestei colecții 
deschisă de volumul „C. 
geanu-Gherea” de Darnian Hure- 
zeanu și monografia „13 Decem
brie 1918” de Gh. Unc și C. Mo- 
canu.

Printre lucrările care vor apă
rea în curînd în această colecție 
se numără șl „Revoluția romană 
de la 1848", scrisă de un colectiv 
de cercetători de la Institutul de 
studii Istorice și Social-Politicg 
și de la Institutul de Istorie 
„N. lorga" al Academiei. Tot in 
aceeași colecție vor mai apărea :

0 „Jurnalul” lui N. D. Cocea, 
care cuprinde o selecție a pagini
lor de jurnal scrise de ilustrul 
gazetar și pamfletar în primii ani 
ai celui de al doilea război mon
dial. Aici cititorii vor găsi note 
politice, dar și de viață intimă, 
precum și considerații asupra si
tuației interne șl externe a 
României.

0 „Frontul Unic Muncitoresc”, 
de Gh. Tutui și Aron Petric, un 
studiu de detaliu asupra împreju
rărilor în care s-a încheiat, la 1 
mai 1944, Frontul Unic Muncito
resc.

o „Mișcarea muncitorească din 
Valea Jiului” ,de N. G. Muntea
nu și Gh. loniță. Este o cercetare 
efectuată pe o perioadă întinsă 
de timp (1840—1944) asupra lupte
lor muncitorilor din '
pentru dreptate și 
cială.

a „Dictatul de la viena , oe 
Traian Bunescu relatează pe larg 
evenimentele care au dus la 
acest act, prezentînd România în 
contextul situației interne și ex
terne din acea perioadă.

0 Mărturii din Buchenwald, de 
Iosif Mlcu. Volumul va constitui, 
așa cum se arată în titlu, con
semnările unul martor ocular al 
evenimentelor petrecute în viața 
dețlnuților politici români și din 
alte țări din acest lagăr nazist. 

Așadar, cele două colecții se 
prezintă cititorilor cu un plan e- 
ditorial bogat, care răspunde ce
rințelor de informare și cunoaște
re a trecutului istoric șt de luptă 
al poporului nostru.

C.C. al 
eveni- 

trecutu-
a fost 
Dobro-

Valea Jiului 
libertate so-
Viena”, de

Aselenizarea primilor pă- 
mînteni este deja un fapt îm
plinit. Ea deschide, așa cum 
arăta comandantul misiunii 
„Apollo-11“, Neil Armstrong, 
o eră nouă în istoria cunoaște
rii și cuceririi spațiului Cos
mic. Cuvintele sale „Este un 
pas mic pentru om, dar un 
salt gigantic pentru umani
tate“ sint pe deplin îndrep
tățite. Omul se va „ancora“ 
din ce în cc mai puternic pe 
satelitul natural al Pămîn
tuiui. Programul spațial va 
continua. Misiunea viitoarelor 
expediții spațiale : cunoaște
rea cit mai bună a „astrului 
nopții.“

Trei alte aselenizări ale u- 
nor astronauți în cadrul pro
gramului „Apollo“ sînt pro
iectate pe cîteva terenuri a- 
lese în zona ecuatorială a 
Lunii. Folosind aproximativ 
același echipament ca în ca
drul primei misiuni, ele vor 
efectua explorarea prelimina
ră a Lunii. Le vor urma alte

După numai 3 zile 
de la inaugurare, 
Festivalul „Perla 
Moldovei" de la Slă- 
nicul Moldovei a în
ceput să dea semne 
de oboseală. De alt
fel, s-a și recunos
cut public că ziua 
a doua a fost „mai 
pțițin bogată în ma
nifestări". ~ 
mula 
mism. 
gram 
cropit la repezeală 
Și la 
ție 
de 
chestra 
populară a casei de 
cultură gazdă, dove
dește nu numai o 
sărăcie organizato
rică, ci și una de 
participare. însă nici 
a treia zi n-a fost 
cu mult mai bogată 
decît cea preceden
tă. Dedicată con
cursului între co
ruri, ea a adus în 
fața publicului nu
mai 3 formații — de

Dar for- 
e un eufe- 
Micul pro

de o oră, în-
adunînd eclectic 
un loc o forma- 
de fluierași, una 
dansuri și or- 

de muzică

la Prăjești, Oituz și 
Podoleni — din cele 
anunțate inițial. în 
felul acesta, se pare 
că organizatorii s-au 
hotărît să abdice pe 
nesimțite de la idei
le formulate în des
chidere și difuzate 
în tot orașul sub 
formă de afișe. La 
rîndul său, promi
siunea de a prezen
ta în fiecare seară 
spectacole în aer li
ber, în parcul din 
centrul orașului, a 
fost, se pare, aban
donată și ea tot din 1 
pricina surprizelor 
intervenite prin ne- 
participarea unor 
formații din alte ju
dețe.

Am 
de-a 
trei
convingătoare a dan
sului popular mol
dovenesc pe scena 
festivalului, carac
terizat prin vioiciu
nea și prospețimea 
sa din totdeauna, prin 
ținuta artistică a in-

reținut, însă, 
lungul celor 

zile, prezența

terpretării și, în pri
mul rind, printr-un 
registru variat de 
idei și sentimente 
întruchipate. Am în
registrat, de pildă, 
dansurile bărbătești 
de la Izvorul Ber- 
heciului, care au 
urcat pe scenă un 
fel de călușari mol
doveni, într-o inter
pretare originală, iz- 
vorît din specificul 
acestor locuri. De 
asemenea, formația 
de dansuri de la 
Cucuiești — Cotmea- 
na a prezentat o 
frumoasă suită care 
înfățișa sentimentul 
dragostei în evolu
ția sa. In sfîrșit, un 
adevărat ansamblu, 
al Căminului cultu
ral din Poduri, a 
ieșit în evidență în 
mod deosebit prin 
măestria cu care a 
realizat o secvență 
sărbătorească din- 
tr-o zi de odihni.

D. MATALÄ
I. andreițA

MADRIGALUL“
în ajunul unui nou tur

neu al corului „Madrigal“, 
condus de Marin Constan
tin. scurt dialog cu Elena 
Grigorescu-Frîncu, solistă a 
prestigioasei formații came
rale a Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu“ și absol
ventă de anul trecut a 
conservatorului bucureștean.

— Intrucît activitatea dum
neavoastră artistică este 
legată de „Madrigal" încă 
din 1963, anul înființării co
rului, spuneți-ne, vă rugăm, 
cîteva cuvinte despre speci
ficul formației.

— în primul rind, trebuie 
amintit că .Madrigalul“ s-a 
născut dintr-o necesitate ar
tistică. Epoca modernă a re-

DEZVOLTAREA PROGRAMULUI „APOLLO\u

Costin Buzdugan s „Spu
ne-mi povestea cu Iullana“, 
lei 6,00 ; Virgil Duda ; „Cate
drala", lei 9,50 ;
EDITURA TINERETULUI

Ion Bălăceanu : „Cai năz
drăvani", lei 4,00.
EDITURA PENTRU LITERA
TURA UNIVERSALĂ

Ivy Compton Burnett» „G 
familie și o moștenire^, lei 
8,25.
EDITURA ȘTIINȚIFICĂ

Francis Bacon : „Eseuri", le! 
27,00.
EDITURA ENCICLOPEDICĂ 
ROMANĂ

1. Cotăescu : „Sîngele omu
lui" (Coi. Orizonturi), Iei 2,00.
EDITURA ACADEMIEI

Al. Nlca : „Sisteme de lubri- 
flcație" — (coedltare în limba 
engleză), lei 20,00.
EDITURA MEDICALĂ

Radu Păun : „Progrese re
cente în medicina internă", 
lei 8,00 ; Stănescu V. : „Sub
stanțe auxiliare farmaceutice", 
lei 26,00.
EDITURA TEHNICA

S. Eliezer : „Seule cu plă
cuțe", lei 6,00 ; * * * „Catalog 
de prețuri unitare, pe articole 
de deviz G.-1963“, lei 0,50.

inspira compozitorii
actualitate muzica

;

)

l

(DE LA „APOLLO-12"
șase zboruri suplimentare care 
vor continua explorarea Se- 
lenei în regiuni deja stabili
te. Sarcinile acestor misiuni 
sînt mult mai complexe. Din 
echipamentul științific care 
urmează a fi instalat pe Lu
nă face parte o rețea de in
strumente seismografiec. Sînt 
programate, de asemenea, o 
serie de sonde termice desti
nate măsurării diferențelor de 
temperatură între suprafață 
și straturi interioare ale so
lului lunar. Astronauții vor 
încerca să ekaniirieze o sec
țiune transversală a unui cra
ter produs de un meteorit 
pentru a găsi indicații cu 
privire la originea Lunii. 
Aceste indicații ar putea con
tribui la determinarea origi
nii Pămîntuiui și a. însuși 
sistemului nostru solar.

Aselenizările astronauților 
americani, încă neprograma
te pînă in prezent, urmează 
să fie efectuate în ritm de 
2 sau 3 pe an.

LA „APOLLO-20")
Zborurile oircumterestre 

ale programului „Apollo" vi
zează, de asemenea, in ca
drul a 5 misiuni, instalarea 
pe orbită a unui laborator 
științific. Laboratorul orbital 
— cea de-a treia treaptă a ra
chetei „Saturn V“, special a- 
menajată va continua cerce
tările științifice asupra spa
țiului cosmic circumterestru 
(Proiectul stației spațiale în 
fotografia alăturată). Progra
mul prevede rămînerea oa
menilor in stația spațială pe 
perioade de 4 pînă la 8 săp- 
tămini. Echipajul ei va fi 
constituit din 50 pînă Ia 100 

' de oameni.
Stația spațială ar urma să 

fie alcătuită din mai multe 
laboratoare, unele lipsite de 
gravitație, altele, ca încăperi
le destinate echipajului, 
gravitație artificială. Ea 
putea să funcționeze circa 
ani. „Vehicule taxi" 
transporta cercetătorii de 
Pămînt 
spațial.

adus în
preclasică și punerea ei în 
valoare și-a reclamat inter- 
preții. în afara pieselor din 
literatura muzicală precla
sică universală, corul nostru 
s-a dedicat descoperirii și 
prezentării scenice a muzicii 
vechi românești. Și nu nu
mai atît. E important de su
bliniat că o bună parte din 
activitatea noastră e dedicată 
interpretării unor creații ro
mânești contemporane, mulți 
compozitori scriind, în ulti
mii ani, special pentru „Ma
drigal“. De pildă, la Festiva-, 
Iul de muzică contemporană 
desfășurat în această primă
vară la Zagreb s-au bucu
rat de un deosebit succes 
„Aforismele“ de Ștefan Ni- 
culescu compuse pe aforis
mele lui Heraclid din Efes — 
ca și „Ritual pentru setea 
pămîntuiui". lucrare inspi
rată lui Miriam Marbe de 
folclorul arhaic românesc, 
tratat prin modalități mo
derne de expresie. De ase
menea, la loc de frunte în 
repertoriul corului se în
scriu „Scenele nocturne", de 
Anatol Vieru, care au stâr
nit entuziasm la multe ma
nifestări internaționale.

— In ce direcții continuă

îmbogățirea repertoriului ?
— Pregătim piese ale unor 

compozitori contemporani 
din diferite țări. Aș putea 
aminti aici numele lui Dmitri. 
Șostakovici, Vladimir Sebo- 
lin, ale altor compozitori 
contemporani...

— Recent v-ați întors din 
Olanda...

— Unde, în afara concer
telor „a cappella“, am cîn- 
tat, alături de Orchestra fi
larmonică din Haga, sub 
bagheta prestigiosului diri
jor Ferdinand Leitner, „Mis- 
sa încoronării“ pentru soliști, 
cor și orchestră de Mozart 
și Cantata pentru soliști, cor 
de femei și orchestră de 
Stravinski.

— Ce ne puteți spune des
pre lunile următoare ?

— Azi, 23 iulie plecăm 
spre Iugoslavia, pentru a 
participa, pentru a treia 
oară, la tradiționalele festi
valuri muzicale : cele de la 
Dubrovnik și Ohrid. Apoi, 
în august, vopi susține con
certe în cadrul manifestări
lor prilejuite de „Zilele cul
turii românești" la Moscova. 
Pentru toamnă, pregătim 
un turneu în S.U.A.

N. S.

O CHESTIUNE DE ONOARE :
cu 
ar
10 
ar 
pe 

pînă la laboratorul

M. C.
Vasilescu

(Urmare din pag. I)

pentru 
mai 
tot

SIBiJCTECA oe ISTORIE

ratură, și chiar din ce în ce mai 
pretențios.

Aceasta a pus, /deci, pentru 
scriitori, problema preocupării ca 
prin scrierile lor să exercite o în
rîurire binefăcătoare asupra gîn
dirii și sensibilității umane — 
un comandament al orînduirii 
noastre ce urmărește dezvoltarea 
multilaterală a omului cu gîndi
re și sensibilitate proprie, însușiri 
care îl pregătesc pentru înțele
gerea mai bună a vieții.

Faptele, realitățile, marile vic
torii ale oamenilor muncii con
duși de partid, au însemnat o 
mare școală practică, concretă de 
marxism-leninism, o contribuție 
hotărâtoare la formarea conștiin
ței socialiste. Această conștiință 
esențial umanistă, a fost și este 
tot mai mult un stimulent pen
tru lărgirea cunoașterii, pentru 
setea de domenii spirituale care 
să satisfacă mintea și sufletul o- 
mului acesta nou, cu răspunsuri 
la tot mai multe probleme pe 
care și le pune în mod necesar. 
E o aspirație legitimă la între-

girea gîndirii și sensibilității ma
selor populare care au intrat în 
împărăția fermecată și uimitoare 
a cunoașterii, a spiritualității.

Sarcinile diferențiate, în aceas
tă privință, din Tezele Congre
sului al X-lea s-au născut, deci, 
din necesitatea de a duce mai 
departe, pe o treaptă nouă, ac
tivitatea de culturalizare a mase-

pentru progresul societății noas
tre, ce nu este de conceput fără 
oameni de gîndire și sensibilita
te. Gîndirea este izvor de iniția
tive, de inovații, de îmbunătățiri 
în procesul de muncă, de inge
niozitate, de soluții dintre cele 
mai bune în orice împrejurări, 
oricît de grele. Dar gîndirea este 
o forță care poate fi nefastă dacă

Sensibilitatea umană este un 
element tot atît de important în 
făurirea și activitatea unui om. 
Ea este seismograful, acul de bu
solă care arată drumul de urmat 
și, mai ales, ea dă pasiunea ne
cesară activității omului
a fi cît mai productivă și 
bună. Sensibilitatea pentru

OPERA DE ARTA
lor, de formare a unui om com
plet. Gîndirea și simțirea nu pot 
constitui o preocupare esențială 
decît atunci cînd masele, cum 
sînt astăzi — au ajuns la un a- 
numit stadiu și încep să aibă 
cerințe spirituale tot mai com
plete.

Inrîurirea gîndirii și sensibili
tății umane, sarcina de azi a 
scriitorimii și oamenilor de artă, 
are o mare importanță pentru 
construirea socialismului ca și

este greșit îndrumată, după cum 
este o mare forță dacă a avut o 
înrîurire bună care, în fond, cu
prinde formarea conștiinței socia
liste : concepția marxist-leninistă 
despre lume, despre viață și so
cietate, umanism socialist, o ve
dere internaționalistă, dragostea 
de om și de pace, promovarea 
a tot ce este nou, slujirea obștei, 
respectul pentru muncă.

ce este frumos «— trăsătură pen
tru formarea căreia un rol mare 
revine artei și literaturii — edu
că cerința interioară a 
om al muncii de a face 
bine și cît mai frumos 
produce. A privi ca pe
terie lucrul care-ți iese din mînă, 
este o chestiune de sensibilitate. 
Nu are acest sentiment, de mare 
eficacitate în producție, decît

oricărui 
cît mai 
ceea ce 
o biju-

cel ce are o sensibilitate forma
tă, călăuzită spre frumos.

O lucrare literară care să exal- 
teze pe cititor pentru violență, 
pentru acte nedrepte, pentru acte 
de umilire a unor semeni, orica
re ar fi ei, sau care să nu aibă 
legătură cu realitatea, fiind o 
ficțiune lipsită de orice semnifi
cație etică, nu va îndeplini nici
odată misiunea dată nouă de 
partid prin Tezele Congresului al 
X-lea.

Această înrîurire a scriitorului 
asupra gîndirii și sensibilității u- 
mane se exercită de către scrii
tor prin operele sale, nu în chip 
demonstrativ ci prin prezentarea 
artistică a vieții, a faptelor oame
nilor din care să rezulte într-ade1 
văr o influență. Această influen
tă, contribuție la formarea con
științei socialiste, este reală, sigu
ră, eficace în măsura în care o- 
pera de artă reflectă viața po
porului, cuprinde întreaga pro
blematică umană, socială, politi
că a societății românești de azi

® __ ________ _
lulează la Patria (orele 9; 12, 15; 
18; 21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
18; 20,30). Festival (orele 9,15; 12; 
15,30; 18,15; 21), Grădina Festival 
(ora 20,30).
0 OMUL MOMENTULUI: rulează 
la Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30. 
16,15; 18,30; 20,45),
O FESTIVALUL FILMULUI DIN 
11. P. POLONA (cinematograful 
Republica) , SINGURĂTATE IN 
DOI : (orele 9,30- 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21).
0 DEȘERTUL ROȘU : rulează la 
Central (orele 9,30, 12,15, 15; 18; 21), 
Grădina Doina (ora 20,30).
0 LA DOLCE VITA rulează la 
Unlon (orele 16, 19,30), Volga (o- 
rele 9,30—16 în continuare , 19,30). 
0 NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la Grlvlța (orele 9,30, 12,15, 
16,30; 20), Aurora (orele 9; 12; 15, 
18; 20,45), Grădina Aurora (ora
20.30) , Arta (orele 9—14,30 în conti
nuare ; 17,30), Grădina Arta (ora
20,S0).
0 COMEDIANȚII : rulează la Pa
cea (orele 16: 19).
0 A TRĂI PENTRU A TRAI : 
rulează la Grădina Buzeștl (ora
20.30) .
0 TATA DE FAMILIE : rulează 
la înfrățirea între popoare (orele 
15,15; 17,45; 20).
0 ACUZATUL : rulează la Bu- 
zești (oiele 15,30; 187.
0 ULTIMA TLTRĂ : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).
0 ZIARISTUL ; rulează la Viito
rul (orele 15,30; 19).
0 CRIMA DIN PĂDURE : rulează 
la Rahova (orele 15,30: 18), Grădina 
Rahova (ora 20,30).
0 CRĂCIUN CU ELISABETA : 
lulează la Progresul icrele 15,30; 
18; 20,30).
0 SINGEROASA NUNTA MACE
DONEANĂ : rulează la Victoria 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 
20,45).
O OPERAȚIUNEA BELGRAD • 
rulează la Lira (orele 15,30- 18), 
Grădina Lira (ora 20,30), Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,30).
® CUMBITE : rulează Ia Vitan 
(orele 15,30; 18).
© MUZICANTUL : rulează Ia Lu
mina forele 9,15: 16,30; 18,45; 20,45). 
0 STRĂIN ÎN CASA : rulează la 
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15), Grădina Bucegi (ora 20,30), 
Doina (orele 9—10 matineu pentru 
copii — 11,30: 13,45; 16: 18,30; 21). 
0 ÎNCOTRO, OMULE ! : rulează la 
Popular (orele 16; 19).
0 VIȚELUL DE AUR : rulează la 
Cosmos (orele 15.30; 18,00).
0 DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la București (orele 9; 11,15: 
13,30; 16.30; 13,45, 21), Excelsiov
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 ; 21), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20.30). Tomis (orele 9: 11: 13: 
15; 17, 19), Grădina Tomis (ora 
20,30), Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 
/^’ prădina Expoziției

(ora

TAȚI : rulează la 
15,30; 18; 20,30),
15.30; 18; 20,).
<9 COMISARUL .. „„„„„
TREI ClfNI VERZI : fulează ia 1 
Feroviai (orele 8.30; 11; 13,30; 16: 
13,30; 21), Floreasca (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 13,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 18,15; 20,301, Mo
dern (orele 9,30; 11.45; 14; 16,30, 
18,45; 21), Arenele Romane (ora
20.30) .
0 PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Dacia (orele 8,15—16.30 In conti
nuare ; 18,45; 21)
0 ÎN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Unirea (orele 15,30). Grădina 
Ulii:ea (ora 20,30),
0 MUSAFIRI CIUDAȚI PE MUN
TELE DE GHEAȚA : rulează la 
Unirea (ora 18).
0 ADIO GIUNGO : rulează la Fe
rentari (orele 15.30; 1«: 20,15).
0 NEIMBLTNZITA ANGELICA ; 
rulează la Grădina Vitan (ora
20.30) , Progresul-Parc (ora 20,30).
• PROGRAM DE FII,ME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

Cotroceni (orele 
Munca (orele

X ȘJ, BANDA
LZI ■ ,

MIERCURI, 23 IULIE 1969
Ansamblul „Perinița" (în sala Tea
trului „C. I. Nottara") : PERINI- 
ȚA MEA — ora 19,00 ; Teatrul 
”£■ (Ia grădina Boema) ;
NU TE LĂSA STROE ! — ora 20.

ru-
18).

0 10,00 Limba franceză (reluare) 
« 10,25 Ce-ați dori să revedeți ? 
Spectacolul de teatru : ..Cocoșul 
cu două creste" de Gh. Vlad n 
11,40 Închiderea emisiunii de di
mineață 0 17,30 Buletin de știri 
e 17.35 Lumea copiilor. Facem 
din mănuși — păpuși. Interpre
tează un colectiv al Teatrului de 
păpuși din Brașov ® 77,50 Alba
tros — revistă literară pentru 
tineretul școlar n tS.’O Varietăți 
pe peliculă s» 18,45 Tribuna eco
nomică. Cotele eficienței. Ritm 
superior în realizarea prevederi
lor din Directivele Congresului al 
X-lea al P.C.R. « 19,15 Trepte 
spre finală. Soliști și formații ar
tistice participante la ce] de-al 
TX-lea Concurs al artiștilor ama
tori 0 19.30 Telejurnalul de sea
ră 0 19.45 Congresul al X-lea al 
P.C.R. Cu carul de reportai la... 
Brăila 0 20,15 Tele-cinemateca : 
„Tăcerea e de aur", film realizat 
de regizorul francez René 
0 21,50 Reflector .. 22.05 
plan. Acad. Ștefan Peterfi. 
siune de Ion Sava 0 22,25

(ora 20,30). Stadionul Dinamo
20.30) .
® LOVITURA PUTERNICA : 
lează la Moșilor (orele 15.30: 
Grădina Moșilor (ora 20.30) 
0 ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Drumul Sării (orele 15: 
17,30: 20).
9 ARUNCAȚI BANCA ÎN AER : 
rulează la Ciulești (orele 15,30: 18;
20.30) . Miorița (orele !): 11,15: 13.30: 
16; 78,15: 20,30).
0 AM DOUĂ MAME ȘI DOI

CI air 
Prim 
Eml- 

. ...........  ........ „ —Telejurnalul de noant.e si biiletinnl 
meteorologic 0 2?,40 Imagini din 
Republica Arabă Trnită — film 
documentar » ’2.50 Convorbiri li
terare. Tn cimrins : Critica lite
rară în funcțiile el estetice si so
ciale. Renortai-onchetă cu parti
ciparea scriitorilor st, A. Doinaș. 
Den Taiirenti’i. D. Micu sl c vnor 
cititnri ; Recital Trina pSciiiten- 
nu-sirianij ; _ - ro.snons,nb’1lte'"a 
scri>tOr„;pi Dinloe între A. Ti-- 
vanga și V. ptneami : Țară do 
imn : rărtl si autori - nrgrintz 
Teodor trircnlici 9 23.’5 închide- 
rPR
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Ex
celenței Sale, Domnul GAMAL ABDEL NASSER, președin
tele Republicii Arabe Unite, o telegramă în care se spune :

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Arabe Unite, sînt 
bucuros să adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și urări 
de sănătate și fericire personală.

Transmit, totodată, poporului prieten al Republicii 
Unite cele mai bune urări de prosperitate și progres.

Sint convins că prietenia și colaborarea care s-au 
nicit intre Republica Socialistă România și Republica
Unită vor continua să se dezvolte în folosul popoarelor 
stre și al cauzei păcii în lume.

Arabe

stator- 
Arabă 

noa-

de
Ma-

Consiliului 
a trimis 
Etiopiei, o tele-

întâlnire Ia C.C. al P.C.R.
Marți dimineața, tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu to
varășul Franz ’-Vest, membru al

Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Austria, redactor-șef 
rului „Volksstimme“, care se află 
la odihnă în țara noastră.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

al zia-

• LA STOCKIIOLM a în
ceput triunghiularul interna
țional de atletism dintre echi
pele masculine ale României, 
Italiei și Suediei. După prima 
zi scorurile sînt următoarele : 
Italia — Suedia 54—51 puncte ; 
Italia — România 58—48 punc
te și Suedia — România 55,5— 
49,5 puncte. Ion Șerban a ob
ținut victoria cu 2,13 m.» Vasi- 
le Sărucan (România) — pri
mul loc Ia săritura în îungi- 
me cu 7,63 m.» iar Iosif Nagy

(România), a obținut 59,10 ni. 
la disc. Sprinterul român 
Gheorghe Zamfirescu a cîști- 
gat proba de 100 m. plat cro
nometrat cu 10” 8/10.

• LA SAO PAULO a luat 
sfîrșit meciul de tenis dintre 
formațiile Braziliei și Mexicu
lui, contînd pentru finala zo
nei americane a „Cupei Da- 
visM. Victoria a revenit gazde

lor cu scorul de 4—1. In semi
finalele inter-zonale tenisme- 
nii brazilieni vor întîlnl echi
pa Angliei.
• FEDERAȚIA DE SPECIA

LITATE A INDIEI a definiti
vat echipa care va întîlni for
mația României în cadrul se
mifinalei inter-zonale a „Cu
pei Davis“ la tenis. Vor face 
deplasarea la București urmă
torii jucători : Ramanathan 
Krishnan, Premjit Lall, Jai- 
deep Mukerjea și Anand Am« 
rithraj.

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Stat al Republicii Socialiste România, 
jestății Sale, HAILE SELASSIE I, împăratul 
gramă în care se spune : Cu ocazia zilei de naștere a Ma- 
jestății Voastre — sărbătoare națională a Etiopiei — am 
plăcerea să Vă adresez, în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres poporului etiopian prieten.

Primire la Consiliul de Miniștri PROGRAMUL Echipa „HERTA“ la București

• CU PRILEJUL ZILEI 
NAȚIONALE a Republicii 
Arabe Unite, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a

transmis ministrului afacerilor 
externe al Republicii Arabe Uni
te, Mahmud Riad, o telegramă 
de felicitare.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Leonte Kăutu, a 
primit marți la amiază pe 
Kristen Helveg Petersen. mi
nistrul afacerilor culturale al 
Danemarcei, aflat într-o vizi
tă în țara noastră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat Pompiliu 
Macovei, președintele Comite-

tului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

A fost de față Richard Wag- 
ner Hansen, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Danemar
cei la București.

Cu acest prilej au fost dis 
cutate probleme privind dez
voltarea relațiilor intre Româ
nia și Danemarca în interesul 
celor două popoare.

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale 
a Poloniei

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a eliberării Poloniei, ambasadorul 
acestei țări la București, Jaromir 
Ocheduszko, a oferit marți seara 
o recepție.

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Emil Drăgănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Popa, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P. C. R„ primarul general al 
Capitalei, Ilie Murgulescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Bujor Almășan, mini
strul minelor, Adrian Dimitriu, 
ministrul justiției, Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Vasile Șandru, adjunct al mini
strului afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat, conducători ai instituții
lor centrale și organizațiilor ob
ștești, oameni de știință și cul
tură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Cu prilejul celei de-a 25-a a- 
niversări a Zilei 
uiei, televiziunea 
mis în direct, în 
de marți parada 
monstrația oamenilor muncii 
Varșovia, iar în telejurnalul 
seară au fost reluate aspecte 
la această manifestare sărbăto
rească a poporului polonez.

De asemenea, în timpul zilei 
au fost transmise numeroase e- 
misiuni consacrate diverselor as
pecte ale dezvoltării Poloniei 
populare.

• SUB AUSPICIILE UNIU
NII GENERALE A SINDICA
TELOR DIN ROMÂNIA în co
laborare cu Consiliul Național 
al Femeilor, în Capitală s-au des
fășurat marți lucrările simpozio
nului .„Statutul social al femeilor 
salariate din Republica Socialistă 
România și contribuția lor la o- 
pera de edificare a socialismu
lui“, care se înscrie printre ma
nifestările organizate în cinstea 
celui de-al X-lea Congres al par
tidului și a celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei.

de marți Muzeul de istorie a par
tidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice 
Bomânia și Muzeul satului 
Capitală. Seara, oaspeții au par
ticipat la simpozionul „Civiliza
ția contemporană și urbanistica 
în U.R.S.S.“, ce a avut loc Ia 
Casa prieteniei româno-sovietice.

din 
din

(Vrmare din pag. I)
pregătire în specialitate nu poa
te să aibă un sfîrșit, ' 
priva de emoțiile 
mijjocește contactul 
tusa, atunci el se va 
ricolul de a deveni __ ,
funcționarul care rezolvă de aici 
și pînă aici un lucru, pentru că 
mai mult n-a învățat. Iată care 
sînt în această privință opiniile 
unor prestigioși savanți .

Acad. AUREL AVRAMESCU : 
„Pe plan internațional și națio
nal apare chiar la prima vedere 
constatarea creșterii în propor
ții incomparabile față de trecut 
a numărului specialiștilor. 90 la 
sută din totalul oamenilor de 
știință pe care i-a cunoscut o- 
nienirea în întreaga ei istorie 

se află în viață. Statele urmă
resc îndeaproape problemele de 
avangardă ale științei, cheltuiesc 
sume importante pentru forma
rea cadrelor științifice și echi
parea institutelor și laboratoa
relor. Secolul nostru cunoaște 
existența a numeroase centre de 
cercetări științifice cu mii de lu
crători. In afară de aceste con
statări se impune atenției și noua 
repartizare a specialiștilor pe 
ramuri de activitate : pe lingă 
creșterea masivă în domeniile 
de bază ale științelor naturii se 
manifestă o cerere deosebită de 
specialiști în ramurile nou apă
rute — energia atomică ți apli
cațiile ei, chimia macro-niolecu- 
lară, cercetarea Cosmosului, ci
bernetica, precum și în științele 
de sinteză (biofizica, biochimia 
ș.a.) ; totodată au crescut și cresc 
mereu nevoile producției în ma
terie de specialiști, precum și 
nevoia de intelectuali pentru 
toate celelalte sectoare, medical, 
administrativ, spre a nu mai 
vorbi de avintul artelor, al cul
turii în general... Acestea pre
supun, desigur, înainte de toate, 
o muncă perseverentă, pasiune 
pentru profesie ți știință, studiu 
permanent.

Acad EUGEN BADARAU : 
„In ultimii ani ai facultății, stu
denții, așa cum fac cei de la 
Politehnică, trebuie să aprofun
deze una din ramurile de spe
cialitate. Este cert că această 
specializare nu va fi completă, 
ea va reprezenta numai însuși
rea temeliilor profesiunii ; dar 
acest lucru va fi suficient pen
tru ca în viitoarea sa activitate, 
în calitate de lucrători în insti
tute de cercetări sau in labora
toare de uzină, tînărul specialist, 
ajutat de cadrele cu experiență, 
să poată ataca cu succes proble
mele respective. Numai munca 
practică îndelungată va forma 
pe adevăratul specialist. Succe
sul nu va fi însă mare dacă 
tînărul specialist nu se va bizui 
pe o largă cultură profesională".

Acad. EUGEN RADULESCU : 
„Un bun specialist în profesiu
ne trebuie să stăpînească pe de

plin datele, faptele și legile din 
domeniul său de activitate. Dar 
problemele pe care absolvenții 
le întilnesc în cursul carierei 
lor nu pot fi întotdeauna rezol
vate numai cu cunoștințele pri
mite în cursul facultății. De alt
fel, ritmul de dezvoltare a știin
ței și tehnicii în epoca contem
porană este atît de rapid, incit 
multe din aceste cunoștințe se 
învechesc, se diminuează sau îți 
pierd cu totul eficiența în cim- 
pul activității practice. Sînt ca
zuri chiar, în anumite domenii

dacă se va 
pe care le 
cu învăță- 
găsi în pe- 
cu timpul

renașterii Polo- 
rornână a trans- 
cursul dimineții 
militară și de- 

din 
de 
de

*
Cu prilejul cele! de-a 25-a a- 

niversări a eliberării Poloniei, 
marți seara Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone la 
București, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și te
leviziune.

(Agerpres)

de activitate, cînd elementele 
noi care se acumulează în 10— 
15 ani sînt așa de numeroase, 
îneît pot determina o reprofilare 
a specialistului sau cel puțin o 
readaptare a sa“.

DINAMICA PROFESIILOR
Apar mereu profesii noi. Omul 

modern operează cu termeni ca 
astrobiolog, astrofizician, 
tomatist, biotizician, 
cibernetician, 
numirile sînt 
Specialitățile 
simbolizează 
spectaculoase.

au- 
bionician, 

ergonomist. De- 
spectaculoase. 

pe care le 
sînt șl mai

__ ____ în medie, mai 
mult de jumătate din populația 
orășenească practică azi meserii 
care nu existau în 1900, Numai 
utilizarea calculatoarelor elec
tronice a impus — pînă la ora 
actuală — crearea a 20 de dis
cipline noi.

Este clar că, pe plan istoric, 
are loc înlocuirea unei civiliza
ții (care a avut la bază marea 
producție mecanizată) cu alta, 
superioară, și care are la baza 
sa știința, respectiv o nouă bază 
tehnico-materială creată prin 
folosirea marilor realizări revo
luționare în domeniul științelor, 
naturii și științelor inginerești. 
Țara noastră se situează printre 
țările cu cea mai dinamică eco
nomie ; într-un asemena context 
este mereu actuală necesitatea 
reîmprospătării cunoștințelor, 
specializarea continuă, reciclarea 
pregătirii specialiștilor, uneori 
dobindirea unei noi specializări.

— Reciclarea — opiniază prof. 
univ. ILIE DICULESCU, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice — 
problemă fundamentală, esenți
ală pentru cadrele de specialita
te din toate țările lumii, o re
simt puternic țările foarte avan
sate și va fi resimțită tot mai 
mult Ia noi. Această nevoie de 
perfecționare a pregătirii spe
cialistului are două determinan
te. în primul rînd este vorba 
de efortul general economic, so
cial și politic in vederea dez
voltării unei industrii moderne ; 
iar dezvoltarea industriei moder
ne nu se poate înfăptui fără o 
perfecționare continuă a cadre
lor de cercetători, proiectanți, 
tehnologi. A doua determinantă 
își are izvorul într-o particula
ritate a țării noastre. România, 
stat socialist, a imprimat un ca
racter de masă învățămîntului 
universitar.

Reciclarea nu se poate face 
însă la întîmplare. Mai întîi vor 
fi cuprinși în acest sistem de 
pregătire postuniversitară absol
venții unor specialități înguste. 
De exemplu, in cadrul dezvol
tării economiei agricole exten
sive a fos nevoie de un număr 
mare de agronomi ; în condițiile 
irigării masive avem nevoie de 
agronomi care să cunoască prob
lemele irigării. Firește, facultă
țile vor forma cadre noi, cu o 
pregătire adecvată, dar pentru 
economia noastră este important 
și eficient să fie recalificați 
specialiștii care au deja o ex
periență profesională în produc
ție. Un alt aspect îl oferă cer
cetarea. Și aici se pune proble
ma reciclării. Vor fi recrutați 
specialiști din producție și din 
sectorul de concepție care, după 
o pregătire adecvată, vor lucra 
în cercetare. De asemenea, se 
ridică problema reciclării în ve
derea transferului din domeniul 
cercetării științifice fundamen-

• MEMBRII DELEGAȚIEI 
Asociației de prietenie sovieto- 
română, condusă de A. I. Rota- 
nova, vicepreședinte al asocia
ției, secretar al Comitetului de 
partid al Combinatului Poligra
fic „Krasnîi Proletar“ din Mos
cova, au vizitat în cursul zilei

• MARȚI AU ÎNCEPUT ÎN 
CAPITALĂ lucrările simpozio
nului, organizat de Centrul de 
calcul economic și cibernetică e- 
conomică dedicat cehii de-al 
X-lea Congres al partidului și 
aniversării eliberării patriei.-

La lucrări 
cieni, oameni 
didactice din 
rior. precum 
centre de calcul întreprinderi și 
organe centrale de sinteză econo- 
mică din București și din tară.

120 de ani de la moartea
Implinirea a 120 de ani de la 

moartea înflăcăratului luptător 
și marelui poet revoluționar 
maghiar Sandor Petofi a fost 
omagiată marți printr-o mani
festare organizată în sala mică 
a Palatului Republicii sub aus
piciile Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Uniunii 
Scriitorilor și Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socia
listă România.
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tale, in domeniu! cercetării apli
cative și invers. Prin reciclare 
se mai urmărește lărgirea spe
cializării, deoarece învățămîntul 
superior se incăpăținează uneori 
să îngusteze specializarea, deși 
pentru economic, această peri
oadă este depășită. Viața a ară
tat, de pildă, că in cadrul facul
tăților de Fizică și Matema- 
tică-mecanică numărul mare al 
secțiilor de specializare nu are 
justificare practică ; mulți ab
solvenți ai acestor facultăți vor 
trebui să-și completeze pregăti
rea în cadrul cursurilor post
universitare.

Subliniez că învățămîntul 
postuniversitar nu trebuie văzut 
ca un soi de monocultură. El 
trebuie să devină un sistem so
cial care să deservească funcții 
complexe. De asemenea, trebuie 
să-și impună criterii selective.

(Urmare din pag. I)

dicat 
zînd 
ticole selectate
Buletinele AGERPRES ; următoa
rele capitole conțin titlurile unor 
cărți și ale unor articole în limbi 
străine intrate în ultima lună în 
bibliotecă, titluri grupate pe do
menii de preocupări : a. energe
tică, electrotehnică, electronică, 
b. metalurgie și construcții de 
mașini, c. economie, organizare 
și planificare, d. matematică, fi
zică, chimie ; rubrica „Din rea
lizările obținute în uzină“ face 
o sumară trecere în revistă a 
cîtorva studii și cercetări — rea
lizate de serviciul de cercetare, 
a produselor noi asimilate, a in
vențiilor, inovațiilor și raționa
lizărilor. Buletinul este editat în 
120 de exemplare, dintre care 
circa 30 sînt trimise instituțiilor 
cu care uzina „Electroputere“ 
are schimburi de informare do
cumentară. Ce se întîmplă cu 
celelalte 90 ? întrebarea noastră 
era cel puțin îndreptățită fiindcă, 
vizitînd înainte secția Sculărie 
sau alte secții ale Fabricii de lo
comotive — unde lucrează un 
număr mare de tineri — consta
tasem că aici nici unul dintre 
muncitori nu avusese prilejul să 
consulte un astfel de buletin, ci 
doar niște broșuri de cîteva pa
gini cu „prelucrări din literatura 
străină“ pentru diverse meserii, 
editate de oficiul de documen
tare și publicații tehnice din ca
drul M.I.C.M. Și astfel despre 
buletinele editate în uzină am 
aflat că se opresc la serviciile 
tehnice, în cel mai fericit caz, 
sau „cine știe unde“.

Dar cel puțin cei în mîinile că
rora ajung sînt mulțumiți de con
ținutul lor ? Inginerul Constan
tin Gionea din secția sculerie — 
și nu era singurul — nu găsea 
deloc utilă simpla înșiruire a u- 
nor titluri, considerînd că o fra
ză explicativă pentru fiecare din
tre ele ar îmbunătăți conținutul

noutăților tehnice, cuprin- 
informații, scurte știri, ar- 

în general din

I

participă academi- 
de știință, cadre 

învățămîntul supe- 
și specialiști din

lui SANDOR PETÖFI
La manifestare au luat parte 

Janos Fazekaș, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Ludovic Ta- 
kacs, membru al Consiliului de 
Stat, vicepreședinte al Consiliu
lui oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și A.rtă, numeroși scriitori, oa
meni de artă și cultură, admi
ratori ai operei lui Petofi.

A fost, de asemenea, prezent 
Laszlo Gerlan, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al R.P. Ungare 
la București, precum și o dele
gație de scriitori din R.P. Un
gară, care ne vizitează țara cu 
acest prilej, alcătuită din Ko- 
nya Lajos, Fekete Sandor și 
Mezei Andras.

După cuvîntul introductiv 
rostit de acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitori
lor, scriitorul Ferenc Szemler, 
criticul literar Aurel Martin și 
poetul Konya Lajos din R.P. Un
gară au evocat viața și activi
tatea lui Sandor Petofi, relevînd 
spiritul revoluționar, dragostea 
de popor, profundul sau umanism, 
încrederea în progres, valoarea 
și popularitatea operei acestui 
poet național al poporului ma
ghiar. care prin mesajul vieții 
și creației sale aparține omeni
rii întregi.

Manifestarea s-a încheiat cu 
un program literar-muzical sus
ținut de actori și 
frunte ai scenei

soliști de 
românești.

cu adevăratinformației, făcînd-o 
folositoare.

Considerată drept 
portantă formă în contextul ac
tivităților de popularizare, edi
tarea buletinului nu este totuși 
singura. Interlocutorii noștri ne-au 
relevat că din cînd în cînd are 
loc proiecția cîte unui film teh
nic, iar la serviciile tehnice se 
țin conferințe și informări do
cumentare (în secții, pentru 
muncitori, acestea sînt foarte 
rare).

Sîntem informați, de asemenea, 
că pe lîngă biblioteca tehnică 
centrală, funcționează în secții
le uzinei 40 de biblioteci filiale, 
alimentate periodic cu cărți ce 
interesează compartimentul de 
producție respectiv, cărți solici
tate de bibliotecarii voluntari 
în funcție de necesitățile ime
diate ale 
să vedem 
ne oprim în atelierul electric al 
Fabricii * " '
are un număr de 112 salariați 
dintre care 83 sînt uteciști). To
varășul Ștefan Etegan, secretarul 
comitetului U.T.C. pe fabrică, 
ne mărturisește că o bibliotecă 
de acest gen a existat pînă nu 
de mult, dar că fondul de cărți 
a fost retumat, nu se știe din 
dispoziția cui, Bibliotecii tehni
ce centrale. Intr-un fel asemănă
tor s-au petrecut lucrurile și cu 
celelalte biblioteci filiale din fa
brică. Unde sînt, în aceste con
diții, cele 40 de biblioteci des
pre care ne vorbeau cei de la 
documentare ? Există în toate 
secțile Fabricii de locomotive 
foarte mulți tineri care urmează 
cursurile de ridicare a califică
rii profesionale, care dau exame
ne pentru mărirea categoriei de 
încadrare și care au deci în per
manență nevoie de cîteva cărți 
specifice meseriei. Bibliotecile 
acestea volante le erau de un 
real ajutor. Economiseau în pri
mul rînd timp (uzina are o în
tindere mare, astfel îneît pînă

cea mai im-

muncitorilor. Dorind 
o astfel de bibliotecă,

de locomotive (secția

turului campionatului Diviziei naționale A 
de fotbal ediția 1969 — 1970

ETAPA I 
(16 august)

Dinamo București — Jiul; 
C.F.R.—A.S.A.; F. C. Argeș— 
Crișul; Steagul roșu—Farul; 
U.T.A.—Dinamo Bacău ; Petro
lul—Steaua ; Universitatea 
iova—Universitatea Cluj; 
tehnica—Rapid.

rești — Universitatea Craiova; 
Crișul—Dinamo Bacău ; Rapid— 
Steaua ; U.T.A.—Petrolul; Jiul— 
A.S.A.

A sosit în Româ
nia echipa de box 
a clubului HERTA 
din Berlinul Oc
cidental. Formația 
vest-berlineză va 
susține joi, 24 iu
lie, un 
vanșă 
clubului 
care,

Cra- 
Poli- F.

ETAPA A II-A
(2ff august)

Crișul—Universitatea Craiova ; 
Universitatea Cluj — Dinamo 
București ; Farul—Politehnica ; 
Steaua—U.T.A.; Jiul—C.F.R.; 
A.S.A.—F. C. Argeș ; Rapid— 
Petrolul; Dinamo Bacău—Stea
gul roșu.

ETAPA A IX-A 
(26 octombrie)

C. Argeș—C.F.R.; Steagul 
roșu—Steaua ; Dinamo Bacău—
A.S.A.; Farul—Dinamo Bucu
rești ; Petrolul—Politehnica ; U- 
niversitatea Cluj—Crișul; Ra
pid—Jiul; Universitatea Cra
iova—U.T.A.

ETAPA A III-A 
(31 august)

F. C. Argeș—Rapid ; U.T.A.— 
Crișul ; Dinamo București—Di
namo Bacău ; Politehnica—Uni
versitatea Cluj ; Petrolul—A.S.A.; 
Steagul roșu—Jiul ; C.F.R.— 
Steaua ; Universitatea Craiova— 
Farul.

ETAPA A IV-A 
(7 septembrie)

Dinamo Bacău—Politehnica ; 
Rapid—Steagul roșu ; Universi
tatea Cluj—F. C. Argeș ; Farul— 
Petrolul ; Steaua—Dinamo Bucu
rești ; Crișul—C.F.R.; A.S.A.— 
Universitatea Craiova; Jiul— 
U.T.A.

ETAPA A V-A 
(13 sepiembrie)

Steaua—A.S.A.; F. C. Argeș— 
Jiul; U.T.A.—Rapid; C.F.R.— 
Politehnica ; Universitatea Cra
iova—Dinamo Bacău ; Steagul 
roșu—Dinamo București ; Cri
șul—Farul; Petrolul—Universi
tatea Cluj.

ETAPA A VI-A 
(21 septembrie)

Universitatea Cluj — Steagul 
roșu ; Politehnica—Universitatea 
Craiova ; A.S.A.—Crișul; Fa
rul—U.T.A.; Rapid—C.F.R.; Di
namo Bacău—F. C. Argeș ; Di
namo București—Petrolul; Jiul— 
Steaua.

ETAPA A VII-A 
(28 septembrie)

Petrolul—Jiul; C.F.R__ Dina
mo Bacău ; Steaua—Politehnica ; 
Universitatea Craiova—Rapid ; 
U.T.A. — Universitatea Cluj; 
A.S.A.—Farul; Steagul roșu— 
F. C. Argeș; Crișul—Dinamo 
București.

ETAPA A VIII-A 
(18 octombrie)

Politehnica — Steagul roșu; 
F. C. Argeș—Farul; Universita
tea Cluj—C.F.R.; Dinamo Bucu-

e-

am

la biblioteca centrală e o bucată 
bună de mers), ceea ce era im
portant mai ales pentru cei ca 
Luca Sîrbu, Petre Ciororboiu etc. 
interlocutori de-ai noștri — 
levi la liceele serale.

O situație asemănătoare
întîlnit și la Uzina „Steagul ro
șu“ — Brașov. Biblioteca tehni
că a uzinei este de asemenea 
bine înzestrată : 36 000 volume ; 
abonamente la 147 titluri de re
viste străine și la 134 titluri de 
reviste românești, toate stînd la 
dispoziția tuturor salariaților. Din

ETAPA A X-A 
(2 noiembrie)

Dinamo București—U.T.A.; 
Politehnica—F. C. Argeș ; Cri
șul—Steagul roșu ; A.S.A.—Ra
pid ; Jiul—Universitatea Cra
iova ; Farul—Dinamo Bacău ; 
Steaua — Universitatea Cluj; 
C.F.R.—Petrolul.

ETAPA A XI-A 
(5 noiembrie)

Universitatea Cluj—Farul; Pe
trolul—Dinamo Bacău ; Uni
versitatea Craiova—Steaua; Stea
gul roșu—C.F.R.; F. C. Argeș— 
Dinamo București ; Jiul—Poli
tehnica ; U.T.A.—A.S.A.; ~
pid—Crișul.

Ra-

I
ETAPA A XII-A 
(19 noiembrie)

A.S.A.—Steagul roșu ; Farul— 
Jiul; Dinamo Bacău—Universita
tea Cluj; Dinamo București— 
Rapid; Crișul — Politehnica; 
Steaua—F. C. Argeș ; Universi
tatea Craiova—Petrolul; C.F.R.— 
U.T.A.

ETAPA A XIII-A
(23 noiembrie)

Petrolul — Crișul; Dinamo 
București—C.F.R. ; U.T.A.—F. C. 
Argeș ; Dinamo Bacău—Jiul ; U- 
niversitatea Cluj—Rapid ; Stea
gul roșu—Universitatea Craiova; 
Politehnica — A.S.A,; Farul— 
Steaua.

ETAPA A XIV-A 
(30 noiembrie)

I
I

Steaua—Dinamo Bacău ; Jiul— | 
Crișul; Rapid—Farul; C.F.R.— I 
Universitatea Craiova; Politeh
nica — Dinamo București; 
A.S.A.—Universitatea Cluj'; F. C. 
Argeș—Petrolul; Steagul roșu— 
U.T.A.

c.

ETAPA A XV-A 
(7 decembrie)

Universitatea Craiova—F. 
Argeș; Farul—C.F.R.; Crișul—
Steaua; U.T.A.—Politehnica; Di
namo Bacău—Rapid ; Petrolul— 
Steagul roșu; Dinamo Bucu
rești — A.S.A.; Universitatea 
Cluj—Jiul.

neglijabilă : 23 000 de volurpe ; 
abonamente la 70 titluri de revis
te străine și la 120 publicații din 
țară. Sistemul de propagandă 
tehnică este cel care de acum 
ne-a devenit familiar: nelipsitul 
buletin de informare tehnică 
(numai că aici apare trimestrial), 
rubrică la ziarul uzinei destina
tă titlurilor noi intrate în bibli
otecă, așa zisele biblioteci volan
te cu existență fantomatică. Sînt 
oare eficace toate aceste acțiuni 
enunțate pînă acum, care urmă
resc popularizarea fondurilor do-

BIBLIOTECILE
TEHNICE

păcate, însă, și aici sistemul de 
popularizare tehnică organizat 
de secția de documentare este 
defectuos.

Estera Moldovan, șefa servi
ciului de documentare, ne-a vor
bit despre un buletin de infor
mare tehnică ce conține o sim
plă inventariere de titluri (nu se 
deosebea aproape cu nimic de 
cel despre care am vorbit îna
inte). Oare cei care au avut i- 
dpea editării unor astfel de ma
teriale nu au urmărit în primul 
rînd — cum ar fi fost firesc — 
utilitatea lor ? Partea cea mai 
tristă a lucrurilor este că lună 
de lună se risipesc inutil ener
gii, se consumă forțe, cînd cu 
aceleași fonduri dar cu mai mult 
spirit de răspundere și mai mul
tă imaginație aceste broșuri ar 
putea deveni foarte interesante.

Cum stau lucrurile la uzina 
de tractoare din Brașov ? Aflăm 
aici, bineînțeles, o bibliotecă teh
nică cu o bază materială deloc

cumentare ale bibliotecilor atît 
de înzestrate de care vorbeam ? 
Răspunsul este hotărît negativ. 
Ele ar putea fi eficace doar da
că nu ar interveni formalismul, 
mentalitatea unor oameni care 
mai cred că lucrurile pot fi fă
cute oricum, numai să fie.

Ar exista, și deci ni s-ar pu
tea aduce, un contraargument. 
Muncitorii citesc totuși cartea 
tehnică — nu în număr prea ma
re — dar citesc, fac invenții, i- 
novații și raționalizări. Dacă 
luăm cataloagele bibliotecii teh
nice de la Uzina „Electroputere“, 
observăm că numai în luna a- 
prilie au fost consultate 1 054 de 
cărți, 1060 de reviste, 7 foto
copii, 10 microfilme, 5 traduceri, 
246 prospecte, 12 cercetări bibli
ografice de către 697 de cititori 
din care 225 sînt muncitori (ra
portat la numărul de muncitori 
din uzină nu înseamnă totuși 
prea mult). Simptomatic e însă 
faptul că nici unul dintre tinerii

I

I

meci re- 
cu echipa 

Steaua, 
anul trecut, 

a evoluat în Ber
linul occidental. 
Meciul se va dis
puta la ora 19,00 
în sala Floreasca. 
Oaspeții au depla
sat o garnitură pu
ternică, formată 
din boxeri tineri, 
dornici de afir
mare. Printre ei se 
numără și turcul 
YADIGAR, bine
cunoscut publicu
lui nostru de la 
„europene“. El va 
evolua sub culori
le clubului vest-

berlinei deoarece 
are serviciu aco

lo. GRUIESCU va 
fi adversarul lui 
YADIGAR. Alte 
noutăți de la an
trenorii clubului 
Steaua — Ion Chi- 
riac și Marcu Spa- 
cov.

ION CHIRIAC:
Boxerii vest-berli- 

nezi 
bili.
deși 
gat, 
fost 
strînse. 
vins că joi vom o- 
feri, împreună 
adversarii 
partide de 
spectacol.

MARCU 
COV : 
face parte din 
pregătirile pe care 
le efectuăm în ve
derea Turneului

sînt reduta- 
Anul trecut, 
noi am cîști- 

meciurile 
destul

Sînt con-
au 
de

cu 
noștri, 

mare
SPA-

întîlnirea 
parte

armatelor priete
ne, din august, de 
la Kiev. Privită și 
prin această pris
mă, întîlnirea ne 
este deci folosi
toare. Echipa Stea
ua va urca în ring, 
printre alții, pe 
NICOLAE GIJU 
(care va evolua la 
noua lui categorie 
— pană), pe C. 
GRUIESCU, pe GH. 
CHIVAR și o serie 
de tineri asupra va
lorii cărora prefer 
să mă pronunț du
pă gală.

In concluzie, o 
partidă atractivă, 
bine venită, deoa
rece numărul ga
lelor de box, după 
„europene", s-a ră
rit surprinzător.

T. P.

E. MERCKX, lider al ciclismului profesionist
• CELEBRUL RUTIER bel

gian Eddy Merckx a evoluat 
tn Belgia la Alost In cadrul 
unul criteriu care s-a disputat 
în nocturnă. învingătorul Tu
rului Franței a trecut primul 
linia de sosire realizînd pe 96 
km. timpul de 2h 05’ El a dis
pus la sprintul final de com-

patrloții săi Springel și Ste* 
vens.

Cîștigînd Turul ciclist al 
Franței, Eddy Merckx și-a a- 
sigurat, de altfel, și primul 
loc în clasamentul trofeului 
„Super prestige pernod“, cu 
362 puncte. Italianul Fellce 
Gimondi. pe locul doi, a acu
mulat doar 189 puncte.

Concurs de fotografii 
de presă pentru:

Expoziția „Inscripții 
la un sfert de veac“

Cu prilejul celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist, Uniunea 
Ziariștilor din România orga
nizează — prin Asociația foto
reporterilor — o expoziție de 
fotografii de presă, alb-negru 
și color, cu tema „Inscripții la 
un sfert de veac“. Selecția foto
grafiilor se va face pe bază de 
concurs .deschis tuturor fotore
porterilor din redacții și cores
pondenților voluntari și publi
cațiilor centrale și locale.

Expoziția își propune să în
fățișeze prin imagini 
ce marile 
de poporul 
meniile de 
de ani de
voltarea multilaterală a Româ
niei socialiste.

Condițiile de participare ; fie
care participant are dreptul să 
prezinte pentru concurs maxi
mum 5 fotografii în alb-negru, 
la dimensiunile 30x40 cm și 3 
fotografii color format 30x40 
cm sau 18x24 cm, în dublu e- 
xemplar. Se pot prezenta și 
grupaje de fotografii alcătuite 
din maximum 6 
negru sau color

nile 18x24 cm, în dublu exem
plar. Fotografiile trebuie să 
poarte pe verso titlul imaginii, 
numele și prenumele autorului, 
publicația la care lucrează 
colaborează.

Participanții la concurs 
trimite lucrările pînă la 5 
gust a.c. Uniunii Ziariștilor, 
lea Victoriei 163, sectorul I, 
București — cu mențiunea pen
tru expoziția „Inscripții la un 
sfert de veac“.

Pentru cele mai bune lucrări, 
Uniunea Ziariștilor va acorda 
următoarele premii : premiul
1 — în valoare de 3 500 lei j 
premiul II — în valoare de
2 800 lei ; premiul III — în va
loare de 2 000 lei ; 3 mențiuni 
a' cîte 1 000 lei, precum și dife
rite distincții.

sau

von 
au- 
Ca-

fotografi- 
realizate 

toate do- 
în cei 25

înfăptuiri 
nostru în 
activitate 

la eliberare — dez-

fotografii alb
ia dimensiu-

amintit să fiîntrebați nu și-a 
consultat vreo carte sau vreo re
vistă „incitat“ de cutare acțiune 
de propagandă inițiată de servi
ciul de documentare tehnică.

Solicitarea cărții tehnice era de 
fiecare dată stimulată de diverse
le activități organizate de U.T.C., 
sindicat sau de conducerea teh
nică a uzinei : cursurile de ri
dicare a calificării profesionale, 
examenele de mărire a catego
riei de salarizare, olimpiadele pe 
meserii, concursurile „Cine știe 
meserie răspunde“ sau „Iubitori 
ai cărții tehnice“. In secția scu- 
lerie, la Uzina „Electroputere“ 
— unde biblioteca de sector su
praviețuiește încă (e drept, cam 
săracă : 30 de volume) — aproa
pe toate cărțile erau împrumu
tate în unul din aceste scopuri.

Este cunoscut faptul că oda
tă cu declanșarea olimpiadelor 
pe diverse meserii participanții 
sînt supuși la două feluri de pro
be : o probă practică și una te
oretică, pentru care le este in
dicată o bibliografie. Fără con
sultarea ei, nu au șanse de reu
șită. Solicitarea cărții tehnice 
este în acest fel inevitabilă, ca 
de fapt și cu ocazia bibliografii
lor lansate la diversele concursuri 
despre care vorbeam. Care este 
meritul serviciilor de documen
tare și informare în aceste ac
țiuni ? Aproape nici unul, deși 
în primul rînd ele ar trebui să 
se afle printre inițiatori.

Dacă în aceste trei uzine se 
face totuși „cîte ceva“ din punct 
de vedere al propagandei tehni
ce printre tinerii muncitori, lu-

Expoziție foto 
„Fotbal in imagini'4

în cadrul manifestărilor pro
fesionale comune ale 
fotoreporterilor și 
presei sportive de 
Uniunea 
publica 
miercuri, 
12,00, va 
ziariștilor,
— vernisajul expoziției perso
nale de fotografii de presă 
„Fotbal în imagini — Campio
natul 1968—1969, România“, re
alizată de S. Brașoveanu, foto
reporter la revista „Fotbal“.

Ziariștilor 
Socialistă 
23 iulie 
avea loc
Calea

: Asociației 
Asociației 
pe lîngă 
din Re- 
România, 

a.c., orele 
— la Casa 

Victoriei 163

crurile nu se prezintă nici mă
car asemănător la întreprinde
rea de reparații auto-Craiova. 
Aici am întîlnit situația tipică a 
nerespectării sarcinilor de docu
mentare și informare. Biblioteca 
tehnică (1366 volume, dintre 
care 388 broșuri), condusă de 
tehnicianul Ion Grigorescu, func
ționează într-o încăpere neprimi
toare, împreună cu serviciul de 
producție, între orele 10-12. Aici 
se află majoritatea cărților teh
nice (încă trei rafturi se găsesc 
la biblioteca sindicală profilată 
pe beletristică). In anul 1968, 
bilanțul înregistrează un număr 
de 244 cititori care au consul
tat 595 volume. Cuvintele „popu
larizare“, „propagandă a cărții 
tehnice“ sînt golite de orice con
ținut. Tovarășul Ion Grigorescu, 
tehnician în cadrul serviciului 
tehnic, responsabil cu inovațiile, 
bibliotecar, nu știe ce să facă 
mai întîi.

Dar acțiunile care ar putea 
stimula solicitarea cărții tehnice ? 
Absolut nimic. Pînă și cursurile de 
ridicare a calificării profesionale 
de două luni și mai bine și-au în
cetat existența.

Rezultatele nu întîrzie să se a- 
rate. După cum ne relata tova
rășul Alexandru Dăbuleanu 
— inginer șef adjunct, șeful co
misiei de examinare la examenul 
de ridicare a categoriei profe
sionale — „muncitorii se prezin
tă cu ocazia acestor probe sub 
nivelul corespunzător. S-au în
tîlnit chiar și cazuri în care ti
nerii uitaseră pînă și noțiunile 
tehnice elementare căpătate în 
cursul școlii profesionale“.

Desigur, concluziile anchetei se desprind de-a lungul con
statărilor ei. Pentru dotarea acestor biblioteci se cheltuiesc 
sume importante. La polul opus acestei preocupări se află 
neglijența și formalismul împinse la limite extreme, care 
duc la irosirea unor înseninate fonduri materiale și energii 
umane. Se cuvine în cel mai scurt timp o acțiune energică 
de revizuire a sistemului de răspîndire a cărții tehnice. Se 
cere, în primul rînd, o intensă activitate de propagandă din 
partea serviciilor de documentare și prin crearea unui sis
tem bine organizat, care să cuprindă manifestări atrăgă
toare și diferențiate, cu adrese precise diferitelor categorii 
de salariați.



Sesiunea Consiliului Economic Întrunirea

PARLAMENTAR
CUVÎNTUL AMBASADORULUI

NICOLAE ECOBESCU
GENEVA 22. — Corespon

dentul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Participanții la cea de-a 
4.1-a sesiune a Consiliului Eco
nomic și Social au început dez
baterea unui nou punct de pe 
ordinea de zi: cooperarea regio
nală. In cuvîntul său, șeful de
legației române, ambasadorul 
Nicolae Ecobescu, a subliniat că 
intensificarea schimburilor de va
lori materiale și spirituale între 
toate națiunile lumii apare ca o 
premisă esențială pentru progre
sul și prosperitatea popoarelor. 
In condițiile modeme, coopera
rea internațională nu se poate 
dezvolta în mod spontan, a spus 
vorbitorul. Ea se cere bine orien
tală, judicios organizată. Aceasta 
presupune acțiunea deliberată a 
guvernelor, participarea pe picior 
de egalitate a tuturor țărilor in
teresate, căutarea yi găsirea in 
comun a unor soluții reciproc 
acceptabile, perfecționarea yi 
adaptarea continuă a formelor și 
modalităților de colaborare ta 
realitățile tot mai complexe yi 
în permanentă schimbare. Trăsă
tura definitorie a raporturilor de 
Cooperare este avantajul mutual. 
Cooperarea autentică nu se poate 
concepe decît în cadrul și pe 
fundamentul trainic al principiilor 
Suveranității, independenței, ega
lității în drepturi și neamestecu-

Lucrările
Comitetului

pentru dezarmare
Ședința

In ședința de marți a 
Comitetului pentru de
zarmare, delegatul po
lonez, A. Czarkow- 
ski, a insistat asupra 
priorității care trebuie 
acordată măsurilor de 
dezarmare nucleară.

Referindu-se la problema 
interzicerii armelor chimice și 
bacteriologice, el și-a expri
mat speranța că se va lua în 
considerare pericolul pe care 
acestea îl reprezintă. Vorbito
rul a făcut o serie de propu
neri în legătură cu adoptarea 
unui eventual acord.

Delegatul american, Ja- 
mes Leonard, s-a ocupat de 
cele două proiecte cu privire 
la demilitarizarea terenurilor 
submarine, analizînd opiniile, 
avansate pînă acum. El a a- 
preciat ca pozitiv proiectul 
britanic de interzicere a pro- 
Iducției armelor băcteriotogîce, 
afirmînd că guvernul ameri
can va continua să-1 studieze 
în detaliu. Delegatul american 
a cerut să se creeze un grup 
de lucru pentru studierea a- 
cestei probleme.

Șeful delegației R.A.U., Hu 
ssein Khallaf, a abordat și el 
problema dezarmării terenu
rilor submarine, exprimîn- 
du-și acordul cu proiectul so
vietic. în același timp, el a 
sugerat clarificarea unor for
mulări din acest proiect.

După ce a felicitat delegația 
americană pentru succesul 
misiunii „Apollo-U“, șeful de-

ECHIPAM mVH „MIO II“ 

se iKin uceorios spre jerra
Cuceritorii Lunii se îndreaptă 

victorioși spre Terra, apropiin- 
du-se sub influența forței de 
gravitație terestră cu o viteză 
din ce în ce mai .mare. Pînă la 
miezul nopții, ieri, se depărta
seră de primul corp ceresc care 
a găzduit o ființă umană, stră- 
bătînd aproape un sfert din dis
tanța pe care trebuie s-o par
curgă pînă la amerizarea în 
Pacific în apropiere de Hawai. 
Călătoria lor este acum lipsită 
de activitatea febrilă din zilele 
de duminică și luni, astronauții 
avînd de executat doar o ma
nevră de corectare a traiecto
riei. la ora 21,59 (ora Bucu
reștiului).

Dacă sfîrșitul zilei s-a remar
cat prin calm și destindere, în
ceputul a mai păstrat ceva din 
efervescența ultimelor două 
zile. După recuplarea modulu
lui cu cabina pe orbita lunară, 
reîntîlnirea dintre Neil Arm
strong, Edwin Aldrin, primii 
oameni care au aselenizat și au 
pășit pe Lună, și Michael Col
lins, . care a vegheat la reușita 
acțiunilor colegilor săi la bor
dul cabinei principale rămasă 
pe orbită, a prilejuit un mo
ment de satisfacție pentru în
deplinirea celei mai grele etape 
de zbor. Neil Armstrong reve
nind în cabina de comandă re
marca „cît de plăcut este să gă
sești un loc unde să te așezi“, 

lui în treburile altuia. Se poate 
aprecia că opera pe care o înfăp
tuiesc comisiile economice regio
nale se înscrie pe linia acestor 
cerințe esențiale.

Vorbitorul s-a oprit în conti
nuare asupra activității Comisiei 
economice O.N.U. pentru Euro
pa, pe care România o consideră 
ca un instrument dintre cele mai 
utile pentru promovarea coope
rării și destinderii europene.

Menționînd obiectivele esen
țiale din sfera de preocupări a 
Comisiei, vorbitorul s-a referit la 
opera de pionerat pe care aceasta 
ar putea-o face, în absența unei 
instituții specializate, punînd ba
zele unei acțiuni care să promo
veze transferul tehnologic atît 
pe scară regională, cit și pe plan 
mondial. Date fiind ponderea yi 
însemnătatea cooperării economi
ce yi industriale pentru avîntul 
comerțului internațional, a spus 
el, sîntem de părere că Comisia 
ar trebui să acorde o atenție me
reu sporită formelor și metodelor 
de natură să stimuleze puternic 
această cooperare.

Vorbitorul a subliniat în în
cheiere utilitatea schimburilor de 
experiență între comisiile regio
nale ca o condiție a continuării 
cooperării pe diverse planuri și 
implicit a sporirii rolului și efi
cienței acestor importante orga
nisme ale O.N.U.

de marți

cit 
de 
a- 
se 
în

iegației sovietice, A. Roșcin a 
abordat problema interzicerii 
armelor biologice. Vorbitorul 
a insistat asupra necesității 
de a se lua în considerare atît 
interzicerea producției și uti
lizării armelor biologice 
și a celor chimice, ca arme 
distrugere în masă. El a 
mintit că guvernul sovietic 
pronunță în mod categoric 
spiritul convențiilor interna
ționale pentru înlăturarea a- 
cestui pericol.

23 iulie este sărbătoarea națională a Etiopiei. în fotografie, o imagine din Addis Abeba

referindu-se la faptul că in 
modul astronauții au trebuit să 
stea în picioare din cauza spa
țiului extrem de redus, iar Mi- 
chael Collins îl seconda arătînd 
la rîndul său „cît este de plăcut 
să ai pe cineva lîngă tine“. 
Collins a avut încă un prilej să 
se bucure de reîntîlnire, dat 
fiind faptul că, rămas singur 
pe orbita lunară, el nu a avut 
posibilitatea să cunoască activi

• ODISEEA SPAȚIALA SE APROPIE DE SFÎRȘIT • „RECOLTA 
LUNARA" A FOST TRANSPORTATA PE CABINA DE COMAN

DA • „VULTURUL" A FOST ABANDONAT PE O ORBITA 
LUNARA

tatea colegilor săi aflați pe 
Lună, decît dună ce aceștia i-au 
povestit-o. „Vă mulțumesc pen
tru că m-ați pus la curent cu ce 
s-a întîmplat — a spus el — 
eu nu am știut nimic în timpul 
întregii acțiuni“.

Ultima activitate importantă 
a acestui început de zi și de 
fapt a întregii zile, a constat 
în transportarea „recoltei lu
nare“ din modul în cabina de 
comandă și abandonarea aces
tuia pe orbita lunară, cu două 
ore mai înainte de momentul 
stabilit — 3,30 (ora Bucureștiu
lui) — deoarece echipajul a 
constatat că dispozitivul de cu
plare a celor două vehicule nu 
prezenta toate condițiile de
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ANGLO-ROMAN
DE PRIETENIE

La Palatul Westminster 
avut Ioc o întrunire festivă 
Grupului parlamentar de prie
tenie anglo-român, din care 
fac parte membri ai Camerei 
Comunelor și ai Camerei Lor
zilor, pentru a marca cea de-a 
25-a aniversare a eliberării 
României. Cu acest prilej, Io- 
sif Chivu, însărcinat cu afa
ceri a.i. al României, a pre
zentat o expunere privind 
principalele realizări obținute 
de poporul român In anii care 
au trecut de la eliberarea pa
triei, proiecte ample de per
spective de viitor, eforturile 
României pentru extinderea 
cooperării internaționale în 
interesul securității și păcii 
popoarelor.

la

scrisorilor de 
președintelui Repu- 

Giuseppe Sara- 
Iacob Ionașcu, 

extraordinar și

• LA 22 iulie a avut loc 
Palazzo del Quirinale ceremo
nia prezentării 
acreditare i 
blicii Italiene, 
gat, de către 
ambasadorul 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Roma.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, ambasa
dorul român a fost însoțit de 
membri al ambasadei.

• IN cadrul manifestări
lor prilejuite de cea de-a 
25-a aniversare a eliberării 
României, la 21 iulie s-a des
chis la Ulan Bator o expo
ziție de artă populară româ
nească. Cu acest prilej au 
luat cuvîntul L. Lamdansu- 
ren, secretar al Uniunii ar
tiștilor plastici mongoli, și 
Mircea Georgescu, însărci
nat cu afaceri a.i. al Repu
blicii Socialiste România în 
R.P. Mongolă. La vernisajul 
expoziției au asistat N. Ciul- 
tev, președintele Uniunii 
artiștilor plastici mongoli, 
reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, nu
meroși oameni de cultură și 
artă, ziariști.

lunară,

securitate. In momentul despăr
țirii astronava se , afla în partea 
invizibilă a Lunii, gravitînd pe 
orbită cu o viteză de 5 890 km 
pe oră. Apoi, în timp ce 
turul“ a rămas să — . - 
solitar pe o 
astronauții au trecut la efectua
rea pregătirilor pentru plasarea 
„cargoului spațial“, încărcat cu 
prețioasele eșantioane de soi 
lunar, pe traiectoria de reve

‘ . : „vul-
să se rotească 

orbită

ni re spre Pămînt. La ora 6,57 
(ora Bucureștiului) astronauții 
au aprins propulsorul principal 1 
al cabinei „Columbia“ care după 
ce a funcționat timp de 2 minu
te și 29 de secunde a imprimat 
navei o viteză de 9 502 km pe 
oră, scoțînd-o de pe orbita lu- : 
nară pe care avea 5 890 km pe 
oră și îndreptînd-o spre Pă
mînt. La ora 7,06 (ora Bucu
reștiului) aparatele de control 
de la bordul navei șl cele ale 
centrului spațial au confirmat 
că „Apollo-11“ a pornit spre 
Pămînt. In acel moment nava 
spațială apărea din spatele păr
ții invizibile a Lunii, unde fu
sese executată comanda.

Astăzi este sărbătoarea națională a Republicii Arabe Unite. 
In fotografie, o vedere din Cairo

MOSCOVA: PREMIILE 
FESTIVALULUI FILMULUI 

IRINA PETRESCU — PREMIUL PENTRU 
INTERPRETARE FEMININA

La Moscova s-a încheiat 
marți cel de-al șaselea Festi
val internațional al filmului, 
adevărată olimpiadă a celei 
de-a 7-a arte. Juriul filmelor 
artistice de lung metraj, sau 
„Marele juriu“ cum a fost de
numit de ziariștii acreditați la 
Festival, a anunțat decerna
rea premiilor. Marile premii 
— Medaliile de aur ale festi
valului — au fost acordate fil
melor „Lucia“ (Cuba), „Sera- 
fino“ (Italia) și „Să trăim pînă 
luni“ (Uniunea Sovietică).

Juriul a acordat premii spe
ciale regizorilor Ivan Pîrîiev 
(U.R.S.S.) pentru filmul „Fra
ții Karamazov" după Dosto- 
evski, lui Carol Reed (Marea 
Britanie) pentru filmul mu
zical „Oliver“ după : 
și lui Annelie și 
Thorndike (R.D.G.) 
„Jurnalul unei femei“.

Dickens 
Andrei 
pentru

Cînd comunicațiile cu Centrul 
spațial de la Houston au fost 
reluate, Armstrong anunța că 
manevrele au fost executate cu 
succese, exclamînd : „Deschi
deți porțile laboratorului de 
carantină lunară, venim spre 
Terra“.

După înscrierea pe traiectoria 
Lună — Pămînt, astronauții 
s-au culcat, dormind un somn 
profund de aproape opt ore, 
pînă la 15,40 (ora Bucureștiu- 
lui) cînd au fost treziți de sem
nalele transmise din Houston.

In prima parte a drumului 
de reîntoarcere nava spațială a 
pierdut treptat din viteză sub 
influența gravitației Lunii 
pînă în momentul depășirii li
niei imaginare care desparte 
cîmpul de acțiune al gravitației 
terestre și al celei lunare — 
echigravisfera. La ora 19,39 
(ora Bucureștiului) cabina spa
țială pătrundea 
cu o viteză de 
lometri pe oră.

Pentru astăzi 
tinuă să fie ușor, permițînd astro- 
nauților să se odihnească după 
eforturile intense solicitate de 
îndeplinirea misiunii aseleniză
rii și în vederea amerizării pre
văzute pentru mîine la ora 18,51.

în această zonă 
numai 4 376 ki-

programul con-

• Au fost necesare 24 de mi
liarde de dolari pentru a păși 
pe Lună. Costul total al progra
mului „Apollo“ este egal cu bu
getul anual al unei țări cum ar 
fi Franța, Marea Britanie sau 
Germania occidentală. In 1961, 
administrația Kennedy aprecia 
costul „cuceririi Lunii“ la 20 
miliarde dolari.
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Medalii de argint au fost 
atribuite filmelor „Play Time“ 
(Franța) și „Cînd auzi clopo
tele“ (Iugoslavia).

Premii pentru cea mai bună 
interpretare masculină au ob
ținut Ron Moody („Oliver“) 
și Tadeusz Lomnick, vede
ta superproducției poloneze 
„Pan Wolodyjowski“.

Premii pentru interpretarea 
feminină au obținut actrița 
română Irina Petrescu pentru 
rolul său din filmul “ " 
ciosul 
Mari a 
pentru rolul 
fîșie îngustă de cer“.

în competiția filmelor pen
tru copii — o nouă prezență 
românească : filmul „Tinerețe 
fără bătrînețe“ a primit pre
miul special al juriului.

„Răută- 
adolescent“ și Anna 
Picchio (Argentina) 

din filmul „O

• ANSAMBLUL folcloric 
„Ciprian Porumbescu“ din 
Suceava, care efectuează un 
turneu în mai multe țări 
africane, a susținut primele 
trei spectacole în Ghana, 
dintre care unul la Acera.

La spectacolul în capitala 
ghaneză au participat înalți 
demnitari de stat, printre 
care președintele Consiliu
lui artelor, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai Ministerului Cul
turii, membri ai corpului 
diplomatic, un numeros pu
blic, ziariști.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Noi incidente
in Orientul
Apropiat

CAIRO 22 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar al 
R.A.U. a anunțat că artileria is- 
raeliană a bombardat marți dimi
neața orașele Suez yi Port-Tew- 
fik. Schimburile de focuri au în
ceput la ora 6 (ora locală) pe 
toată lungimea Canalului de 
Suez.

Purtătorul de cuvînt a precizat 
că artileria egipteană a redus la 
tăcere bateriile israeliene, iar în
cetarea focului a avut loc la a- 
miază.

AMMAN 22 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei ior- 
daniene a declarat că marți la 
ora 11,35 (ora locală) șase avioa
ne israeliene au atacat cu ra
chete regiunile Cheikh Meaz yi 
Chemelieh, situate în partea de 
nord a Văii rîului Iordan. Arti
leria antiaeriană iordaniană a in
trat imediat în acțiune. Purtătorul 
de cuvînt a precizat că nu au 
fost înregistrate pierderi de par
tea iordaniană.

TEL AVIV 22 (Agerpres). — 
După cum a anunțat la Tel Aviv 
un purtător de cuvînt militar, a- 
vioane israeliene au atacat marți 
dimineața pozițiile bateriilor de 
artilerie ale R.A.U., care au des
chis focul împotriva unităților 
trupelor israeliene peste Canalul 
de Suez. Purtătorul de cuvînt a 
precizat că bateriile de artilerie 
egiptene au fost reduse la tăce
re prin intervenția avioanelor is
raeliene, care s-au reîntors la baze 
fără pierderi.

Totodată, un alt purtător de 
cuvînt a declarat că șase avioane 
de luptă israeliene au bombar
dat mai multe baze ale organi
zației palestiniene El Fatah, si
tuate pe teritoriul Iordaniei.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
WLADYSLAW GOMULKA

la ședința festivă a Seimului

cu

de extermina- 
a poporului

o datorămaceasta
măsură hotărîtoare U- 
Sovietice, armatei ei e- 
Organizînd eforturile 

care 
cu Uniunea

în cuvin tarea rostită la se
siunea festivă a Seimului R.P. 
Polone, Wladyslaw Gomulka 
a arătat că în urmă cu 25 de 
ani s-a deschis o pagină nouă 
în istoria Poloniei. La Helm, 
primul oraș polonez eliberat, 
a fost constituit Comitetul eli
berării naționale. Manifestul 
acestuia, care proclama re
nașterea Poloniei și oglindea 
năzuințele forțelor democra
tice, conduse de Partidul 
Muncitoresc Polonez, a vestit 
o epocă nouă în istoria po
porului nostru, a devenit fun
damentul pe care, pas cu pas, 
înălțăm de 25 de ani edificiu] 
Poloniei noi — Polonia socia
listă.

Cea mai importantă sarcină 
în acea perioadă, a subliniat 
primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a fost mărirea con
tribuției poporului polonez la 
zdrobirea definitivă a Germa
niei hitleriste. Vorbitorul a a- 
rătat că în acest scop au fost 
mobilizate forțe considerabile 
La sfîrșitul războiului, adică 
în primăvara anului 1945, a 
spus el, aveam sub arme a- 
proximativ 400 000 de oameni 
din care 185 000 Luau parte la 
marile operațiuni de primăva
ră care au adus libertate în
tregii Polonii. Aceasta a jucat 
un rol important în adoptarea 
hotăririlor, al căror scop a 
fost apărarea Poloniei și Eu
ropei de o agresiune germană 
în viitor și care au redat Po
loniei pămînturile sale de pe 
Oder și Neisse, precum și li
toralul Baltic împreună 
Szczecin.

Astăzi trebuie să ne amin
tim încă o dată că dacă pla
nurile demente 
re fizică totală 
polonez nu au fost îndepli
nite, 
într-o 
niunii 
roice. 
militare ale poporului, 
lupta împreună
Sovietică împotriva dușmanu
lui, tînăra putere populară a 
procedat totodată la reorga
nizarea socialistă a societății 
Numai mergînd pe această 
cale au putut fi rezolvate sar
cinile fundamentale care stă
teau în fața țării și au putut 
fi asigurate noi perspective 
ale dezvoltării.

Cu 25 de ani în urmă, de
mocrația poloneză, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Polonez, a știut să conducă 
țara noastră pe un drum nou, 
socialist. Istoria a demonstrat 
că problema independenței 
Poloniei este indisolubil lega
tă de socialism, . că . patria 
noastră poate să existe pe 
harta Europei, se pcate dez
volta cu succes și se poate 
simți în securitate numai ca 
stat socialist.

Aruncînd o privire asupra 
drumului pe care l-am par
curs din momentul eliberării, 
apreciind amploarea valori
lor materiale create prin mun
ca plină de abnegație a cla
sei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii, succesele ob
ținute în toate domeniile vie
ții sociale, contribuția Polo
niei populare la pacea euro
peană și locul ei în familia 
statelor socialiste, vedem clar 
că cei 25 de ani pe care îi în
cheiem astăzi au fost ani de 
cotitură și totodată perioada 
cea mai rodnică în istoria po
porului polonez.

Wladyslaw Gomulka a ară
tat în continuare că în această 
perioadă poporul polonez a în
deplinit cu succes trei sarcini 
principale, impuse de interese
le sale supreme: restabilirea 
statului polonez în noi fron
tiere echitabile și asigurarea 
independenței, securității și 
viitorului său pașnic, crearea 
unei puteri populare trainice 
care să înfăptuiască reorgani
zarea socialistă, să apere noua 
orînduire socială, să asigure 
dezvoltarea ei cu succes ; ridi
carea țării din r.uină și lichi
darea rămînerii în urmă în 
care se afla Polonia începînd 
din secolul al XVII-lea.

Referindu-se la succesele 
realizate în cei 25 de ani de la 
eliberare, vorbitorul a relevai 
că Polonia a devenit o țară al 
cărei venit național va depăși 
în acest an de aproape cinci 
ori nivelul celui mai favorabil 
an antebelic. Dinamica econo
miei noastre naționale în de
cursul ultimilor 
spus el, a fost 
mai ridicate din 
ghie puternică a 
conomice și sociale a devenit 
industrializarea socialistă a 
întregii țări, crearea marii in-

25 de ani, a 
una din cele 
lume. O pîr- 
dezvoltării e-

orașe

dustrii moderne. Producția in
dustrială în Polonia a crescut 
de 14 ori în comparație cu pe
rioada dinainte de război, iar 
numărul salariaților a crescut 
de 4,5 ori. Polonia antebelică 
era o țară agricolă în care nu
mai o treime din populație ob
ținea mijloacele de existență 
în afara agriculturii și în care 
doar 30 La sută din populație 
locuia în orașe. în prezent, în 
afara agriculturii lucrează 
două treimi din populația Po
loniei, iar în orașele re
construite și în noile 
care se dezvoltă rapid, locu
iește mai mult de jumătate 
din populația țării.

Pe baza mijloacelor pe care 
le furnizează industria, a 
crescut și s-a modernizat consi
derabil agricultura. în prezent, 
de pe fiecare hectar de teren 
arabil noi obținem de două ori 
mai multe produse decît în al 
patrulea deceniu, iar numărul 
celor ocupați in agricultură a 
scăzut la jumătate.

Consumul celor mai impor
tante alimente — carne, gră
simi ți zahăr — pe locuitor a 
crescut de trei ori în compa
rație cu perioada dinainte de 
război, iar consumul de îm 
brăcăminte și încălțăminte 
este de 2—3 ori mai mare. A 
crescut mult cantitatea de 
mărfuri de consum îndelungat 
cumpărate de populație.

Forța conducătoare și cea 
mai numeroasă a poporului a 
devenit clasa muncitoare de 6 
milioane de oameni. Au cres
cut rîndurile noii intelectuali
tăți socialiste. Numărul per
soanelor care au studii supe
rioare a depășit 570 000 din 
care 90 la sută au absolvit in
stituțiile de învățămînt supe
rior în Polonia populară. Peste 
4 500 000 de persoane care lu
crează în economia națională 
au studii medii. în economia 
poloneză lucrează în prezent 
de 11 ori mai mulți ingineri și 
de 10 ori mai mulți tehnicieni 
decît înainte de război. în 
agricultură și în viața socială 
a satului crește necontenit 
importanța gospodăriilor agri
cole de stat, precum și rolul 
cadrelor de intelectuali care 
devin tot mai numeroși la 
sate, mai ales a specialiștilor 
în domeniul agriculturii care 
ridică pe o treaptă superioară 
lucrarea pămîntului.

Rezultatele obținute de po
porul polonez în acest sfert de 
veac sînt inseparabil legate de 
pacea în Europa, a continuat 
primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., subliniind că proble
ma păcii și securității în Euro
pa continuă să rămînă o pro
blemă deschisă, de perspecti
vă, avînd în vedere că cercu
rile imperialiste și revanșarde 
n-au renunțat nici pînă astăzi 
la dorința de a șterge cu bu
retele rezultatele victoriei po
poarelor asupra fascismului 
hitlerist în cel de-al doilea 
război mondial și, în primul 
rînd, la dorința de a schimba 
frontierele de stat existente în 
Europa.

Vorbitorul a amintit în con
tinuare propunerea făcută de 
R. P. Polonă la 16 mai 1969 cu 
privire la încheierea unui a-
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VARȘOVIA 22. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: La 22 iulie, în ziua 
celei de-a 25-a 
loniei populare, 
lelalte orașe ale 
brăcat veșminte
Încă din primele ore ale dimi
neții, zeci de mii de varșovieni 
au ocupat locuri în tribunele din 
Piața defilărilor și s-au înșiruit 
de-a lungul străzii Marszalkow- 
ska — traseul paradei militare și 
al demonstrației sportivilor, 
sacrate sărbătorii poporului 
lonez.

In tribuna oficială din 
Palatului culturii și științei 
luat loc Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. alP.M.U.P., 
Marian Spychalski, președintele 
Consiliului de Stat, Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri, yi alți membri ai 
conducerii superioare de partid 
și de stat. Au fost prezenți, de

I 

con-
po-

fața
au

□
cord Intre Polonia și Republi
ca Federală a Germaniei cu 
privire 1a recunoașterea defi
nitivă a frontierei pe Oder- 
Neisse, așa cum este recunos
cută această graniță prin tra
tatul Încheiat între Polonia și 
Republica Democrată Germa
nă. Ecoul deosebit de amplu 
pe care i-a avut propunerea 
noastră în Republica Federală 
a Germaniei și în alte state 
occidentale, discuțiile ample 
prilejuite de aceasta In rlndu- 
rile opiniei publice germane, 
constituie o mărturie a faptu
lui că problema recunoașterii 
graniței de vest a Poloniei s-a 
maturizat pentru o rezolvări 
deplină și definitivă.

Referindu-se In continuare 
la problemele securității Euro
pei, vorbitorul a arătat că in 
Apelul de ia Budapesta țările 
socialiste au propus convoca
rea unei conferințe a tuturor 
țărilor europene în problemele 
securității și colaborării. Țelul 
comun al țărilor socialiste este 
acela ca toate statele europene 
să se așeze la aceeași masă și 
fără nici un fel de condiții 
prealabile să discute proble
mele principale de a căror 
rezolvare depinde viitorul con
tinentului nostru.

Polonia populară care a des
fășurat întotdeauna o politică 
de coexistență pașnică va con
tinua să depună eforturi pen
tru a se crea un sistem gene
ral european de securitate și 
colaborare. Referindu-se la 
sarcinile care stau în prezent 
în fața Poloniei populare, vor
bitorul a spus că ele se con
centrează în primul rînd în 
sfera dezvoltării economice. 
Noi, a menționat In încheiere 
primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., intrăm în perioada 
cînd creșterea noastră econo
mică va fi determinată de fac
torii dezvoltării intensive — 
eficacitatea mai mare a inves
tițiilor, folosirea mai bună a 
capacităților de producție 
existente, o mai mare rentabi
litate a producției, dezvoltarea 
tehnico-științifică rapidă, ridi
carea productivității muncii, 
eficiența mai mare a comerțu
lui exterior.
sarcini nu 
prin metode 
regrupare a forțelor și mijloa
celor. concentrarea eforturilor 
în acele direcții ale dezvoltă
rii care asigură reconstruirea 
și modernizarea ramurilor eco
nomiei naționale, lărgirea ex
portului, precum și dezvolta
rea rapidă a producției acelor 
bunuri care satisfac 
le populației.

Condiția necesară 
tării impetuoase a 
noastre constă în introducerea 
în toate sectoarele principale 
ale producției a cuceririlor re
voluției tehnico-științifice.

în încheiere, W. Gomulka a 
adresat cordiale mulțumiri și 
înalte aprecieri clasei munci
toare, țărănimii muncitoare, 
intelectualilor, tuturor făurito
rilor Poloniei socialiste care 
prin munca lor plină de abne
gație și prin forța gîndirii lor 
au contribuit ila dezvoltarea și 
înflorirea patriei.

Noile noastre 
pot fi rezolvate 
vechi, ele cer o

necesități-

a dezvol- 
economiei

al 
a 
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asemenea, membrii delegațiilor 
de partid și guvernamentale ale 
U.R.S.S. — Leonid Brejnev și Ni- 
kolai Podgornîi, R. S. Cehoslovace 
— Ludvik Svoboda și Gustav 
Ilusak și R. D. Germane — Willi 
Stoph și Erich Honecker, invitați 
să participe la festivitățile de la 
Varșovia.

După ce a trecut în revistă 
trupele, ministrul apărării 
R. P. Polone, W. Jaruzelski, 
rostit o scurtă cuvîntare. A 
ceput apoi parada militară. Prin 
fața tribunelor au defilat unități 
reprezentînd toate genurile de 
arme. Parada a fost urmată de 
demonstrația sportivilor, la care 
au participat 15000 de tineri din 
întreaga țară — o impresionantă 
manifestare de tinerețe, forță și 
măiestrie.

In după-amiaza aceleiași zile, 
pe malurile Vistulei, în parcuri 
yi pe estradele capitalei, sute de 
mii de varșovieni au luat parte 
la un mare carnaval.


