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Vizita conducătorilor de partid

și de stat în regiunea Crișana

Intr-o seră a cooperativei agricole de producție din Sintana TELEFOTO AGERPRES

Sîmbătă, ora 8 dimineața. Tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Iosif Banc își continuă vi
zita în regiunea Crișana, pornind 
spre valea Crișului Alb.

Vremea umedă și cețoasă, pre
cum și ora matinală n-au împie
dicat miile de orădeni să iasă' din 
nou în întîmpinarea oaspeților, 
cărora le-au făcut o căldu
roasă manifestare de dragoste. Pe 
tot traseul pînă la bariera orașu
lui, străzile și bulevardele s-au 
transformat într-o adevărată ma
gistrală a entuziasmului. Mulțimea, 
cu brațele încărcate de flori, acla
mă puternic pentru partid, pentru 
Comitetul său Central.

Perspectiva vastei cîmpii a Cri- 
șurilor se deschide în toate ori
zonturile. Milenar leagăn de pîi- 
ne, pămîntul, gras și darnic, mun
cit cu hărnicie de miile de țărani 
români, maghiari și de alte națio
nalități, uniți în cooperative agri
cole prospere, își arată verdele 
proaspăt al viitoarei recolte. în sa
tele bogate prin care trece coloa
na de mașini — Nojorid, Leș, 
Gepiu, Inand — înnoirile din anii 
noștri se vădesc expresiv, în su
tele de case noi, rînduite de-a lun
gul ulițelor pietruite, în antenele 
televizoarelor de pe acoperișuri, 
dar, mai presus de toate, în chipu
rile oamenilor. Zîmbesc fețele co
piilor ridicați în brațele mamelor, 
zîmbesc fețele tinerilor și bătrîni- 
lor. Ștergarele și scoarțele viu co
lorate, decorate cu motive bihorene 
de pe stîlpii porților, de la fe
restrele caselor, de pe zaplazuri — 
întregesc în limbajul bogatei arte 
populare de pe meleagul Crișuri- 
lor aspectul sărbătoresc al satelor 
prin care trec oaspeții. Țăranii din 
Mădăraș au venit din comuna lor 
pînă la șosea în camioanele co
operativei împodobite cu steaguri, 
în fruntea mădărășenilor care sa
lută cu însuflețire pe oaspeții în 
trecere se afla Teodor Maghiar, 
președintele cooperativei, Erou al 
Muncii Socialiste.

...Primul popas se face la Sa- 
lonta. Și aici, în acest orășel care 
a înflorit în anii socialismului, mii 
de oameni au ieșit pe străzi, la 
balcoanele caselor, la ferestre, con- 
ducînd în urale coloana de ma
șini care se oprește în fața reșe
dinței cooperativei agricole de 
producție „Drapelul Roșu“.

Curtea e neîncăpătoare. Cît roa
ta de plug, pîinea rumenă, scoasă 
chiar atunci din cuptor, este ofe
rită oaspeților de bătrînul Ștefan 
Molnar, împreună cu iscusita lui 
urare tradițională de bun sosit.

— Chipuri vesele, inimi cal
de, remarcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Poftiți să vedeți, îi îndeamnă 
pe oaspeți cooperatorii, dornici să 
le arate roadele muncii lor. în cei 
Sproape 15 ani de existență, co

operativa „Drapelul Roșu" din Sa- 
lonta s-a ridicat, prin hărnicia ce
lor peste o mie de familii, la ni
velul unei unități puternice și bo
gate care posedă azi 4 289 hectare 
de pămînt și o avere obștească de 
peste 17 milioane lei. Producțiile 
bune la hectar, veniturile obținu
te din cultura legumelor și din sec
torul zootehnic au făcut ca zes
trea cooperativei să crească an de 
an și, paralel cu aceasta, bună
starea cooperatorilor.

— Cît ați dat la ziua-muncă a- 
nul trecut? întreabă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

—; Valoarea zilei-muncă în 1965, 
răspunde Czege Alexandru, pre
ședintele cooperativei, a fost de 28 
de lei, din care 21 plătiți în nu
merar prin avansuri bănești lu
nare.

Pretutindeni, pe parcurs, populația a făcut oaspeților o primire călduroasă, entuziastă TELEFOTO AGERPRES

(Continuare 
în pag. a II-a)

Conducătorii de partid și de. stat 
se interesează îndeaproape de sur
sele veniturilor gospodăriei, de 
munca pentru fertilizarea pămîn- 
tului, de modul de folosire a în
grășămintelor naturale și chimi
ce, de extinderea irigațiilor.

— Ce cantitate de carne veți 
vinde statului anul acesta? — se 
interesează tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

— 350 000 kg, răspunde ingine
rul zootehnist. Vom construi o mare 
hală pentru păsări și construim. în 
prezent o moară pentru prepara
rea furajelor care va asigura nu 
numai necesitățile din cooperativa 
noastră, dar și ale altor cooperative 
din raion..

— Cum este'- organizată - eviden
ța, în special în sectorul zooteh
nic? — întreabă tovarășul Ale

xandru Bîrlădeanu. E foarte im
portant să urmăriți eficiența eco
nomică a fiecărui leu.

Specialiștii și țăranii cooperatori 
dau explicații, vizita fiind un pri
lej de examinare atentă a activi
tății cooperativei pe toate planu
rile, o sursă de învățăminte și con
cluzii prețioase. Fiecare popas — 
la răsadnițele de zarzavat, la fer
mele de animale, la incubatorul 
modern, la ateliere — oferă oca
zia unor discuții bogate în sugestii 
practice.

între timp, în curtea ferme
lor, s-au adunat mii de oameni. De 
pe platforma de beton a unei 
noi construcții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se adresează cooperato
rilor, aducîndu-le salutul condu
cerii de partid și de stat.

— Am vizitat — le spune el apoi 
— cu mai multe prilejuri Salonta, 
cooperativa dv., și de fiecare dată 
am remarcat schimbările care s-au 
petrecut aici, succesele pe care 
le-ați dobîndit, an de an, prin 
munca dumneavoastră harnică și 
unită. Aveți venituri mari, pro
ducții bune la hectar — deși ele 
pot fi și mai bune. Am văzut fer
mele de animale și trebuie să vă 
spun că în această direcție mai a- 
veți încă mult de făcut.

Subliniind că rezultatele coope
rativei „Drapelul Roșu" din Sa
lonta fac parte din bilanțul bogat 
al succeselor agriculturii noastre 
socialiste, secretarul general al 
C.C. al partidului a adresat tutu
ror participariților la acest miting 
spontan îndemnul de a-și consa
cra și pe viitor toate eforturile dez
voltării cooperativei, înfloririi agri
culturii noastre socialiste.

— Ați discutat noul proiect de 
Statut al cooperativei, proiectul 
Casei de pensii și celelalte' docu
mente care, prin adoptarea lor, vor 
deschide noi perspective agricul
turii românești, satului, țărănimii 
noastre. Veți trimite în curînd 
delegați la București, la congre
sul pe țară. Ei vor participa la lu
crări, vor aduce propunerile dv., 
vor întări prin votul lor noile docu
mente menite să asigure progre
sul continuu al agriculturii noas
tre. Cel mai important este însă 
munca dv. Vă urez să munciți cu 
și mai mult spor pentru înflorire^ 
satului dv., a patriei noastre, Ro
mânia socialistă.

Aclamații și urale puternice su
bliniază aceste cuvinte de îndemn; 
ele exprimă adeziunea fierbinte a 
țăranilor din Salonta — români, 

maghiari și de alte naționalități — 
față de politica înțeleaptă a parti
dului, recunoștința pentru grija 
pe care conducerea de partid și de 
stat o poartă vieții țărănimii.

Vizita continuă. Oaspeții se în
dreaptă spre locul unde Crișul Alb 
a ieșit din albia sa în urmă cu 
cîteva zile și a rupt digul din 
preajma comunei Chișineu Criș. 
Au fost zile de grea încercare, în 
care tăria oamenilor, avîndu-i în 
frunte pe comuniști, s-a dovedit 
mai puternică decît forța apelor. 
11 000 de localnici, ajutați de uni
tăți ale forțelor armate, au mun
cit zi și noapte pentru a stăvili nă
vala apelor. Aceste clipe sînt evo
cate de reprezentanții organelor 
locale de partid și de stat, pre
cum și de locuitorii din Chi
șineu Criș care țin să exprime 
oaspeților cele mai calde mulțu
miri, recunoștința lor vie pentru 
ajutorul rapid și eficace primit din 
primele momente din partea sta
tului.

La fața locului, unde spărtura 
digului a fost astupată, general lo
cotenent Vasile Slicaru, șeful tru
pelor de geniu, secondat de gene
ralul maior Gheorghe Crăciun, co
mandantul garnizoanei Crișana, 
prezintă conducătorilor de partid 
și de stat raportul asupra desfă
șurării lucrărilor de refacere. De 
la înălțimea digului se înfățișează, 
pierzîndu-se în ceața orizontului, 
întinderea apelor ce au început să 
se retragă de pe arături.

— în seara zilei de 11 februarie, 
la ora 22,30 — relatează conducă
torul grupului de specialiști hidro
tehnici, ing. Gheorghe Brașoveanu 
— digul, aproape acoperit de apele 
ce atinseseră o cotă de circa 9 m, 
nu a mai rezistat acestei presiuni 
uriașe, cedînd pe o porțiune de 124 
m. Rîul, umflat de zăpezi și ploi, a 
inundat o suprafață de aproape 
9 000 de hectare, în bună parte în- 
sămînțată. O singură așezare, satul 
Crișana, a fost mai greu lovită, iar 
altele două inundate parțial. Dato
rită măsurilor luate la timp nu s-a 
înregistrat nici o victimă ome
nească.

La întrebările conducătorilor de 
partid și de stat asupra măsurilor 
întreprinse, se dau relatări amă
nunțite :

— Mașini amfibii militare au 
salvat oamenii din mijlocul ape-

Constantin MITEA 
Paul ANGHEL 
Adrian IONESCU

Strungul automat cu comandă program, imprimată pe bandă de magne
tofon — una dintre realizările constructorilor de strunguri din Arad

Foto : Agerpres

PULSAȚII NOI 
PE ARTERE 
DE OȚEL

(Continuare în pag. a IlI-a)

Socoteam pînâ as
tăzi, ca orice călător, 
că circulația pe ca
lea ferată se repetă 
cotidian, matematic. 
Egală mereu cu ea 
însăși. Impresie de
gajată ăe tiparele 
fixe ale rutelor, tre
nurilor și orarelor în
scrise, de la o lună 
mai la altă lună 
mai, în binecunoscu
tul „Mers" anual. (Cu 
unele mici, în special 
sezoniere, modificări 
de detaliu). Există 
însă și un alt mers al 
trenurilor, cu o pon
dere mai mare, care 
se alcătuiește de azi 
pe mîine. Lipsă de 
perspectivă ? Muncă 
în asalt ?

...Telefoane multe, 
microfon, difuzor bîn- 
tuit continuu de voci, 
grafice cît o față de 
masă. Un birou din 
Ministerul Căilor Fe
rate : aici e urmărită-, 
și coordonată, clipă 
de clipă, ampla miș
care feroviară. E ceva 
foarte asemănător cu 
veghea dispecerului 
energetic național la 
pupitrul său de co
mandă. Călătorești 
prin cine știe ce colț 
al țării, străbați pei
saje în viteză și lași 
în urmă gări, fără să 
bănuiești că în tot a- 
cest răstimp parcursul 
trenului se înscrie cu 
o minuțiozitate seis- 
mografică. Parcursul 
e urmărit nu numai 
de impiegatul care 
dă „cale liberă", ci, 
telefonic, și de opera
torii și dispecerii re
gionali și, simultan 
aproape, de cei ai di
recției generale a 
mișcării. Zi și npapte 
ei simt pulsul artere
lor de oțel.

Nu e o simplă înre
gistrare. La fiecare 24 
de ore acest creier al 
mișcării operative al
cătuiește un nou pro
gram de circulație. 
Mersul a 2 000 de tre
nuri, remorcarea, în
cărcarea și mișcarea
— în acest anotimp — 
a vreo 16 000 de va
goane 1 Un alt „mers" 
decît cel cuprins în 
cărticica de buzunar 
a călătorului... E mer
sul trenurilor de mar
fă. El se modelează 
de la o zi la alta, și 
chiar din șase în șase 
ore, pe măsura ce
rințelor de transport 
ale economiei națio
nale.

— Cum se obține a- 
ceastă operativitate ?

— Prin cunoașterea 
a ceea ce numim noi 
„curenți de mărfuri"
— îmi explică „prin
tre picături", continuu

solicitat la telefon de 
diferite localități, dis
pecerul central de 
serviciu, inginerul A- 
lexandru Florea. Ur
mărim și adesea an
ticipăm, firește din 
unghiul nostru de ve
dere, al transporturi
lor, întreaga activita
te productivă a țării.

— Dar sînt sute, mii 
de curenți de măr
furi...

— Atenția ne-o con
centrăm spre zonele 
de mare importantă, 
de un dinamism eco
nomic deosebit. Com
binate, bazine indus
triale, porturi.

îmi întinde o dia
gramă. Se află înscris, 
din oră în oră, numă
rul de vagoane nece
sar în ziua respecti
vă Combinatului si
derurgic hunedorean. 
în timp ce consult 
diagrama, dispecerul 
controlează formarea 
unui tren încărcat cu 
buldozere, screpere 
și tractoare care tre
buie să ajungă, cu 
minimum de opriri, 
de la Zimnicea la 
Chișineu-Criș. Ca și 
cum ar fi la fața lo
cului, dispecerul se 
interesează de starea 
vagoanelor, dacă uti
lajele au fost aduse 
pe rampă, ce posibi
lități există pentru 
accelerarea încărcă
rii. La amănunt.

De Ia astfel de a- 
mănunte locale, pînă 
Ia vasta mișcare de 
ansamblu (cele 2 000 
de trenuri în 24 de 
ore...), cum poate fi 
cuprins, coordonat a- 
cest întins și atît de 
dinamic sistem circu
lator ? Fiecare acțiu
ne nu e doar o diri
jare de trenuri, ci 
comportă rezolvarea 
de autentice ecua
ții, în spiritul celei 
mai raționale și mai 
gospodărești soluții. 
Cum ? Să nu uităm că 
îndărătul dispecera
tului, transmițîndu-i 
și garantindu-i ter
menii ecuației, se află 
munca întregului co
lectiv ceferist, răs
punderea, simțul da
toriei și inițiativa tu
turor celor care asi
gură pulsul statornic, 
sănătos al circulației 
feroviare.

*
...La Depoul de lo

comotive București- 
triaj. Printre cei care, 
la bordul locomotive
lor, asigură mișca
rea, neîntrerupta miș
care. Aici e statul 
major al dieseliștilor 
bucureșteni. Numai 
anul trecut ei au par

curs aproape două 
milioane și jumătate 
de kilometri. Dar 
primii kilometri ?

— Se împlinesc a- 
cum, de ziua cefe
riștilor, exact trei 
ani — își amintește 
mecanicul Stelian Du- 
dău. Eu am adus în 
depoul nostru primul 
Diesel-electric. Ce de 
lume era adunată în 
ziua aceea 1 Veneam 
chiar din fabrică, de 
la „Electroputere".

— Remorcați și tre
nuri de călători, și de 
marfă. E vreo deose
bire în a le conduce ?

— Ar. părea că nu 
— răspunde Dumitru 
Milca (a străbătut, cu 
aceeași locomotivă, 
200 000 de kilometri 
fără reparații). Dar 
sînt cazuri, în sezon 
de vară, cînd remor
căm spre litoral cîte 
22 de vagoane. O 
sută de kilometri la 
oră, fără oprire, asta 
cere concentrare 
deosebită.

— O întrebare ga
zetărească : un fapt 
ieșit din comun ?

Tăcere printre die- 
seliști. Caută răs
puns, din ochi, unul 
la celălalt.

— Ne facem dato
ria. Respectăm in
strucțiunile, livretul 
de mers. Nu știu la 
ce vă gîndiți — spu
ne Marin Sisu, un 
mecanic cu experien
ță — dar la noi esen
țialul e să te înca
drezi în parcurs și să 
n-ai fapte ieșite din 
co. run. Să intri în 
tură perfect odihnit, 
să-ți îngrijești mași
na ca pe ochii din 
cap. Exactitate, de
plină siguranță — 
după asta se măsoa
ră munca ceferistului.

— Dar cînd a fost 
viscol ?

— Altă poveste. Si
tuație excepțională 
— subliniază ingine
rul Alexandru Pes- 
caru. Oamenii noștri 
au muncit 48 de ore 
în șir, fără să pună 
capul jos. între Med
gidia și Tulcea erau 
troiene de cîte cinci 
metri. Plugul a tre
buit să sape adevă
rate tunele. Mecani
cul Marin Florea, fo
chistul Gheorghiosu, 
lăcătușul Chelmec... 
Dar acum gata, e pri
măvară.

Gata — zic oame
nii — e primăvară. 
Greul a trecut. Mo
dești, ei lasă în um-

Victor VÎNTU
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bră episoadele, nu 
lipsite de dramatism, 
ale ciocnirii cu ano
timpul aspru, trans
porturile purtate prin 
spulberlșul alb. „Altă 
poveste*. De ce ? Fi
indcă ei străbat tim
pul și distanțele cu ex
celași acut simț al 
datoriei, al țintei, al 
secundei, invariabil 
la capriciile ano
timpului.

Mecanicul de loco
motivă este omul u- 
nei severe autodisci- 
pline. Totul i se pare 
— și este — decisiv, 
de la zestrea exactă 
de minute — 60 la 
plecare, 89 la întoar
cere — investită în 
„procesul tehnologic’ 
(da, acesta e terme
nul) de pregătire a 
locomotivei, pînă la 
respectarea ultimei 
semnalizări de pe 
parcurs. Din fostul 
mecanic de pe bă- 
trîna, clasica loco
motivă cu aburi, a 
crescut conducătorul 
mult mai cult profe
sional, receptiv la 
subtilitățile de tehni
că nouă, al Dieselu
lui electric. Și iată, 
după această mutație 
în matca meseriei, 
are loc trecerea în- 
tr-o altă zonă, ps 
magistralele electri
ficate. Ca pe 
niște arcuri de 
umf, presărate 
Brașov și Predeal, și 
în curînd pînă la por
țile Capitalei, goneș
te locomotiva electri
că de 7 350 C.P. (față 
de cei 2 100 ai Diese
lului).

Calea ferată mo
dernizată înseamnă 
și modernizarea unei 
profesii care trece 
de la aburi și cărbu
ne direct pe treapta 
cea mai înaltă a a- 
cestui timp — electri
citatea.

★
Dar substituirile 

de mișcări ? Ați ob
servat că de la o 
vreme, într-o serie de 
gări, a dispărut acea 
forfotă ceferistă prin
tre linii; că noaptea

ps

sub 
tri- 

între

nu mai e brăzdată de 
tremurătoarele lăm- 
pașe care anunțau 
prezența acarilor ? 
Chitila e o gară uni
că în felul ei. Cînd o 
zăresc pe geam sau 
doar îi aud numele 
pronunțat de conduc
tor, călătorii spre 
București, printr-un 
gest devenit reflex, 
își pregătesc bagaje
le și încep să se îm
brace. Dar nu pentru 
asta e unică Chitila. 
Nod feroviar, legînd 
șapte drumuri, Chi
tila dă trecere la nu 
mai puțin de 240 de 
trenuri în 24 de ore... 
unul la fiecare șase 
minute 1 Și 
afara unor 
dește, nici 
trage 
gării.

— Credeți că ne 
mîhnește, că avem 
nostalgii de genul ce
lor descrise cîndva în 
literatură ? Dimpotri
vă, ne bucură — dă 
răspuns bănuitei în
trebări, șeful gării, 
Gheorghe Surjicov.

Discutăm pe pero
nul pustiu la ora a- 
miezii,

— Vă 
Să urcăm 
Acolo se 
mentul.

„Argumentul* este 
instalația de centrali
zare electrodinamică. 
Prima — în urmă cu 
cîțiva ani. Astăzi, în 
întreaga țară, numă
rul lor este de nouă
zeci. Tabloul de co
mandă reproduce ai
doma, la dimensiuni
le 
tabloul real al 
ției, cu toate 
macazurile 
lele sale, 
și se sting 
în timp ce 
crește și 
stinge vuietul unui 
accelerat...

— Ați văzut? Ope
rațiunile necesare în
tregului parcurs n-au 
durat nici zece se
cunde — precizează 
impiegatul -dispozitor 
Gheorghe Ionescu. 
(Despre care aflu a- 
poi că e conducăto
rul turei fruntașe, el

la

totuși, în 
curse mo- 

unul nu 
peronul

surprinde ? 
sus în turn, 
află argu-

lumino-schemei, 
sta- 

liniile, 
și semna- 
Se aprind 
beculețe, 

de afară 
apoi se

SE APROPIE 1 Șl 8 MARTIE : „DECADA CADOURILOR" 

între 27 februarie și 8 martie va avea loc

personal avînd trei 
steluțe, cucerite con
secutiv, de fruntaș în 
întrecerea socialistă).

— Am văzut. Dar 
înainte de centrali
zare ?

— Opt, uneori 
douăsprezece minute. 
Pe atunci trenurile 
cam așteptau la por
țile Chitllei. Deși sta
ția avea peste o sută 
de acari și revizori 
de ace. Automatiza
rea i-a recalificat...

Așadar, caz de 
substituire a unei 
mișcări — de fapt, a 
sute și mii — printr-o 
singură comandă in
stantanee a creieru
lui electronic. Intere
sant : dacă, din în- 
tîmplare, impiegatul 
impune o manevră 
greșită (două trenuri 
pe aceeași linie), in
stalația se opune. 
Cenzurează manevra, 
n-o execută și-l mus
tră dintr-o clipire de 
ochi luminos -pe cel 
vinovat de neatenție.

— Și totuși sîntem 
„depășiți* — îmi spu
ne la despărțire șeful 
gării, care nu seamă
nă deloc cu vechiul 
personaj din „Steaua 
fără nume" ci e un 
tînăr inginer, la cu
rent cu noutățile ci
berneticii.

— Cum ? Doar di
rijați totul prin apă
sări de buton.

— „Depășiți* 
tr-un alt sens. De 
rînd, la Fetești, 
introdus un sistem 
o arie mult mai
tinsă decît a noastră. 
E așa-zisa „centrali
zare tip dispecer* 
care conduce din- 
tr-un singur punct cir
culația între mai mul
te stații: între Fetești 
și Cernavoda Pod. E 
viitorul 1

...Socoteam pînă 
astăzi, ca orice călă
tor, că circulația pe 
calea ferată se repe
tă cotidian, matema
tic. Egală mereu cu 
ea însăși. Dar iată că 
realitatea feroviară, 
pe diversele ei pla
nuri, îi impune sen
suri mereu, inedite, 
moderne.

în- 
cu- 
s-a 
cu 
în-

Muzica ușoară in dezbaterea |

Consiliului muzicii
Comitetul de Stat pentru Cultu

ră și Artă a organizat sîmbătă ple
nara lărgită a Consiliului muzicii 
avînd ca temă dezbaterea unor pro
bleme actuale ale muzicii ușoare. 
Plenara, care s-a desfășurat în pre
zența președintelui C.S.C.A., Pom- 
piliu Macovei, a reunit numeroși 
compozitori, scriitori, interpreți, 
critici muzicali, reprezentanți ai 
instituțiilor interesate în creația și 
difuzarea muzicii ușoare.

Compozitorul Gherase Dendrino, 
vicepreședinte al Consiliului muzi
ci^ a supus dezbaterii un referat în 
care au fost expuse unele proble
me importante privind muzica 
ușoară românească și proiectul 
unui plan de măsuri pentru dezvol
tarea sa continuă. Relevînd străda
niile, reușitele și nereușitele înre
gistrate în domeniul muzicii ușoa
re în cei trei ani care au trecut de 
la precedenta plenară pe aceste 
probleme, referatul și numeroșii 
participanți la discuții au analizat 
o serie de aspecte privind creația

și interpretarea. S-a subliniat, prin
tre altele, necesitatea lărgirii sferei 
tematice a lucrărilor de muzică 
ușoară prin valorificarea în mai 
mare măsură a specificului națio
nal, necesitatea îmbunătățirii cali
tății textelor, diversificării mai
mari a stilurilor muzicale, crește- B 
rii exigenței instituțiilor de resort | 
pentru promovarea creației și in
terpretării de bună calitate.

S-a propus înființarea unor for
me de învățămînt de specialitate 
pentru viitori interpreți și compo
zitori, perfecționarea metodelor de 
prezentare și difuzare a muzicii 
ușoare românești, organizarea pe 
alte baze a Festivalului de muzică 
ușoară de la Mamaia, colaborarea 
mai strînsă între diferitele institu
ții preocupate de promovarea mu
zicii ușoare în țara noastră. în în
cheierea plenarei a luat cuvîntul 
Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

(Agerpres)

• Filarmonica de Stat ,,G. Enescu" (la Ateneul Republicii So
cialiste România) CONCERT SIMFONIC. Dirijor Mircea Basa- 
rab, solist Harry Datyner (Elveția) — orele 11; CONCERT DE 
MUZICĂ POPULARĂ ROMANEASCĂ. Orchestra „Barbu Lău- 
taru" — orele 20.

11,

• Sala Palatului : OMUL ZĂPEZILOR (spectacol prezentat de 
Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase") — 19,30.
• Teatrul de operă și balet : RĂPIREA DIN SERAI 
GISELLE — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : VĂDUVA VESELĂ — 10,30, 
SUFLET DE ARTIST - 19,30.
• Teatrul Național „I. I.. Caragiale" (sala Comedia) : CUZA 
VODĂ — 10, INȘIR-TE MĂRGĂRITE — 15,30, REGELE MOA
RE — 20, (sala Studio) : MOARTEA UNUI ARTIST — 10, PA
TIMA ROȘIE — 15,30, TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA — 10,30, TROILUS ȘI CRE- 
SIDA — 15,30, ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Mă-
gureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 10, 
NIMIC NU SE PIERDE, DRAGUL MEU - 20, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) ; SFlN.TUL MITICĂ BLAJINU .2,
DRAGA MINCINOSULE — 15. INTRIGĂ ȘI IUBIRE — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 
10,30, OPT FEMEI — 16, OMUL CARE ȘI-A PIERDUT OME
NIA — 20.

nr.

10,

• Teatrul „Barbu Delavrancea" ; IUBESC PE AL 7-LEA — 20.

• Teatrul Mic : AMOOOR — 10, CINCI SCHIȚE și ClNTĂ- 
REAȚA CHEALĂ — 19,30.

® Teatrti»-„Ion Creangă" : FILE DE TEATRU — 15,30, BUNĂ 
DIMINEAȚA, MÎINE — 19,30.

’• Teatrul evreiesc de stat : SATIRA ȘI UMORUL IN FOL-

„Decada cadourilor" pentru femei. 37 de ma
gazine din Capitală vor pune în vînzare pachete 
gata confecționate cu articole de galanterie, ma- 
rochinărie, parfumerie, cosmetice etc. Vor fi or
ganizate 33 
magazine.

TELEGRAMĂ

miniatură, grafice, fotomontaje etc. Expoziția 
este deschisă zilnic între orele 9—20, duminica 
între 10—16. (De la Dumitru Gheorghe, coresp. 
voluntar).

de expoziții cu vînzare în diferite

pianista Helen Wohlgemuth (Elve-• A sosit
ția), care după recitalurile pe care le va susține 
la Galați (21, 22 și 23 februarie) și Iași (25, 26 și 
27 februarie) va da un recital împreună cu Radu 
Aldulescu la 1 martie, în București, și un con
cert, la 3 martie, cu orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii.

• Membrii Ansamblului de cîntece și dansuri 
„Neo Lao-Haksat“ din Laos, care se află în tur
neu în țara noastră, s-au întîlnit ieri la sediul 
Asociației oamenilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale, cu conducători, soliști și dan
satori ai ansamblurilor din Capitală.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a trimis o 
telegramă președintelui Comitetu
lui Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, Ciu De, prin care, în numele 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, exprimă 
sincere condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a vicepreședin
telui Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, vicepreședinte 
al Comitetului Consultativ Politic 
Popular, Cen Su-tun.

(Agerpres)

Cronica zilei

• La Iași au început lucrările de construcție 
a unui complex comercial și a unui cinemato
graf cu 1 000 de locuri, care vor deservi loca
tarii noilor blocuri din Dealul Copoului.

® Pentru astăzi este anunțată sosirea tenoru
lui italian Eugenio Fernandi, care va cînta în 
„Lucia de Lammermoor", (Sala Palatului, 23 
februarie) și în „Tosca" (Teatrul de operă și ba
let, 26 februarie).

VINATORI, VIZATI-VA PERMISELE I

La filialele Asociației de vînătoare și pescuit 
sportiv din întreaga țară are loc vizarea per
miselor de
31 martie. De asemenea, a început vizarea per
miselor de pescuit în apele de șes și de munte.

vînătoare. Termenul ultim este

• Constructorii întreprinderii de construcții- 
montaj Cluj au terminat lucrările de montai 
la Fabrica de acid sulfuric ce se construiește în 
cadrul combinatului chimico-metalurgic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej “ din Baia Mare.

o Biblioteca centrală universitară din Cluj, 
care dispune de 2 250 000 de volume, precum și 
reproduceri a numeroase documente vechi, a 
editat recent un album, în mai multe limbi. El 
va face obiectul schimburilor internaționale cu 
cele peste 1 000 de instituții similare din 76 de 
țări, cu care biblioteca întreține relații.

8 ka clubul uzinelor „Grivita Roșie" din Ca
pitală s-a deschis o expoziție a realizărilor obți
nute de întreprinderile din raionul Grivița Ro
șie. Sînt expuse dispozitive, aparate moderne în

COLECȚIA „AUTOMATICA"

Editura Tehnică a scos primul număr din 
noua colecție „Automatica". Lucrarea apărută 
sub titlul „Automatizarea complexă" (autor 
S. Schachter — prețul 8 lei) se află în librării. 
Al doilea număr al colecției, „Acționarea elec
trică cu amplificatoare magnetice" (84 pagini — 
3,50 lei) va fi pus în vînzare peste cîteva zile.

—M

UTIL PENTRU AUTOMOBILIȘTI

La intrarea în orașul Galați se va construi 
un complex de deservire auto de mare capaci
tate. El va avea secții și ateliere pentru repa
rații și întreținere, rampe de spălare și de 
control.

DE LA I.T.B.

Din cauza lucrărilor de refacere a pavaje
lor în Piața Puișor și Foișorul de Foc, s-au fă
cut următoarele modificări cu caracter tempo
rar a traseelor de autobuze 33 și 37 : autobuzele 
liniei 33 circulă pe ambele sensuri de la strada 
Puișor prin străzile Izvor și Acvila. Autobuzele 
37 și 33, în zona Foișorul de Foc, circulă din 
strada Traian prin strada Onciu și Bd. Gh. Di
mitrov.

8 Muncitoresc C.F .R.-Giulești prezin
tă luni, 21 februarie, ora 19,30, în sala teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra" din bd. Schitu Mă- 
gureanu 1, premiera „Bietul meu Marat" 
A. Arbuzov. Regia — Geta Vlad; scenografia 
Sanda Mușatescu.

• Industria alimentară a realizat, potrivit 
prescripțiilor medicale, o serie de noi produse 
dietetice, printre care conserve de carne și le- 
gume, lactate, compoturi și sorturi speciale de 
pîine. Ele au calități alimentare și terapeutice 
deosebite, gustul și aspectul fiind cele obișnuite.

Ieri tn țară : Vremea a fost relativ 
călduroasă, cu cerul variabil. Cu totul 
izolat a plouat în Transilvania. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila între 
2 grade la Avrămeni și Rădăuți și 15 
grade la Berzeasca. Local s-a semnalat 
ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 februarie. în țară : Vreme căl
duroasă, cu cer temporar noros. Vor 
cădea ploi și burniță, mai ales în ju
mătatea de vest a țării. Vînt slab 
pînă la potrivit, predominînd din sec
torul vestic. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 și 8 grade, iar maximele 
între minus 7 și 17 grade. Ceață di
mineața și seara. în București : Vreme 
călduroasă, în general frumoasă, cu 
cerul temporar noros. Temperatura se 
menține ridicată. Ceață dimineața.

CU PRILEJUL VIZITEI 
DELEGAȚIEI UNIUNII STU
DENȚILOR DIN R.S.F. IUGO

SLAVIA
Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 

București, Iakăâ Petrici, a oferit 
sîmbătă la amiază un cocteil cu 
ocazia vizitei în țara noastră a unei 
delegații a Uniunii studenților din 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de Sașa 
Mikic, secretar al C.C. 
Tineretului Iugoslav și 
al Uniunii studenților 
Iugoslavia.

Au luat parte Ștefan 
adjunct de secție la C.C. al P.C.R., 
Mircea Angelescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., președintele Consiliului 
U.A.S.R., Vasile Nicolcioiu, secre
tar al C.C. al U.T.C., activiști ai 
C.C. al U.T.C., membri ai Comite
tului Executiv al U.A.S.R., repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ziariști.

★
La Muzeul de artă din Craiova 

a avut loc sîmbătă seara vernisa
jul expoziției de tapiserie și sculp
tură mică din R.S.F. Iugoslavia. A 
fost de față Veroljub Spâsici, se
cretar al Ambasadei R.S.F. Iugo
slavia la București. în expoziție 
sînt prezentate 42 de lucrări de 
tapiserie modernă și 28 de lucrări 
de sculptură mică. Multe din a- 
cestea sînt creații ale unor laureați 
ai concursurilor naționale și inter
naționale. Expoziția va fi prezen
tată în continuare la București.

(Agerpres)

al Uniunii 
președinte 
din R.S.F.

Andrei, șef

La Institutul de cercetări miniere se duce o intensă activitate de studiere 
a tehnologiei miniere, armăturilor de mină șl a prelucrării minereurilor 

Foto : Agerpres

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE
DE PESTE

HOTARE

Campionatele republicane de 
baschet ți volei revin în atenția 
amatorilor de sport. Sălile Floreasca 
ți Giulești sînt astăzi gazde a mai 
multor meciuri de baschet. La Flo
reasca, începînd de la ora 8,30 vor a- 
vea loc trei partide feminine (Con
structorul Bucurețfi-Murețul Tg. Mu- 
reț, Voința Bucurețti-Crișul Oradea și 
Știința Bucurețti-Progresul București) 
și una masculină, între echipe din 
seria a ll-a (Academia Militară- 
Progresul București). In sala Giulești 
se întîlnesc echipele : Olimpia

Ieri, la patinoarul „23 August" din Capitală
Foto : A. Cartojan

București-Voința Tg. Mureș (fem. se
ria' I) și Rapid Bucureșfi-I.C.F. (fem. 
seria I). La Cluj are loc partida din
tre Știința Cluj și Voința Brașov.

Formațiile fruntașe ale voleiului 
masculin susțin astăzi primele me
ciuri din returul campionatului, lată 
programul : Știința Brațov-Tractorul 
Brașov ; Știința Timișoara-Știința 
Cluj'; Minerul Baia Mare-Farul Con
stanța ; Știința Galați-Progresul Bră
ila. Meciul echipelor bucureștene 
Steaua și Rapid a fost amînat.

Baschetul și voleiul din nou in actualitate

Aseară, la patinoa
rul „23 August", în 
cadrul turneului in
ternațional de hochei 
pe gheață, selecționa
ta orașului București 
a repurtat o meritată 
victorie cu scorul de 
4—2 (0—0, 2—1, 2—1) 
în fața echipei ceho-

slovace Spartak Plsen. 
Punctele formației 
noastre au fost în
scrise de G. Szabo (2), 
Bașa și Florescu. Pen
tru oaspeți au marcat 
Wabneger și Habr.

In deschidere, Dau
gava Riga a întrecut 
cu 10—2 (0—0, 8—1,

2—1) selecționata de 
tineret a Bucureștiu- 
lui.

Astăzi, cu începere 
de la ora 17, au loc 
ultimele două jocuri: 
Spartak Plsen—Bucu
rești tineret și Bucu
rești—Daugava Riga.

(Agerpres)

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SCHI (probe nordice) au con
tinuat sîmbătă la Oslo. în proba 
de 10 km, pe primul loc s-a cla
sat sportiva sovietică Klaudia 
Boiarskih, care a acoperit dis
tanța în 36’25’’. Titlul de campion 
mondial în proba de sărituri de 
la trambulina de 70 m a revenit 
norvegianului Bjorn Wirkola cu 
234,6 puncte. Cele mai bune să
rituri ale sale au măsurat 79,5 m 
și 78 m.

CAMPIONATUL MONDIAL 
MASCULIN DE PATINAJ VI
TEZĂ a început sîmbătă în ora
șul suedez Goteborg. Prima pro
bă — 500 m — a fost cîștigată de 
americanul Tom Gray cu timpul 
de 41”.

SCRIMERUL ROMAN ANTON 
PONGRAȚ s-a clasat pe locul doi. 
cu 3 victorii, în proba de spadă 
din cadrul „Turneului speranțe
lor olimpice" de la Budapesta. 

■Primul loc a revenit sportivului 
sovietic Igor Samoschin, care a 
totalizat 4 victorii.

CLORUL EVREIESC — 11, DOISPREZECE OAMENI FURIOȘI 
— 20.
0 Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : ONDINE - 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : KATIA 
ȘI CROCODILUL — 11, MINA CU CINCI DEGETE -----
(sala din str. Academiei) : OCHEȘEL
9 ; 11.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
SORUL DE FRANCEZĂ — 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : MEREU MAI SUS — 17; 20.
0 Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA —, 16 ; 19,30.

__  ,___ T_1 — 20,30,
ȘI BĂ1ĂIOARA —

(sala Savoy) : PROFE-

CINEMATOGRAFE
21,30, Bucu-
- 8,30; 11; 
18; 20,30.
16,15; 18,45;

• TOM JONES : Patria — 9,30; 12,30; 16,15; 19; 
rești — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Feroviar 
13,30; 16; 18,45; 21,15, Modern — 10; 12,30; 15,30;
• PROCESUL ALB : Republica — 9; 11,15; 13,45; 
21,15.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Luceafărul
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Excelsior — 10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30 (la ambele completarea Băiatul șl fuituna).
• CE S-A INTIMPLAT CU BABY JANE: Capitol — 9,30; 12,15; 
15,30; 18,15; 21, Grivița — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Gloria
— 12,15; 15; 17,45; 20,30.
O DEPĂȘIREA : Festival — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15; 
Floreasca — 10,30; 13 ; 15,30; 18; 20,30, Rahova — 10,30; 15,30; 
18; 20,30 (la toate completarea Și acum... puțină gimnastică).
• PROGRAM PENTRU COPII: Cinemateca — 11: Floreasca
— 9; Gloria — 10.

0 PINGUINUL : Victoria — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
O A TRECUT O FEMEIE — cinemascop : Central (completară 
Elevul de serviciu) — 9,15; 11,30; 13,45; J6; 18,15; 20,30.
O ULTIMUL MILIARDAR : Lumina (completare Sculptorul și 
timpul) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 DUMINICA LA NEW YORK: Union - 11; 15,30; 18; 20,30.
0 PARISUL VESEL: Doina (completare Călătorie imaginară)
— 10; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 A IX-A EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNA — 

. ROȘU ȘI NEGRU — PLASMA : Timpuri Noi — 10—21 In con
tinuare.
0 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Giulești (completare Ma
rinarii sovietici în Danemarca) — 12; 16; 18,15; 20,30.
0 CRIMINALUL IN VACANȚĂ — cinemascop : Înfrățirea In
tre popoare (completare Arme ale cunoașterii) — 11,30; 13,30; 
16; 18; 20, Crîngași (completare Nomazii) — 10,30; 16; 18; 20.
• MUNCILE LUI HERCULE : Dacia — 9,30-—-14 în continuare ; 
16,15; 18,30; 20,45.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ — cinemascop; 
Buzești (completare Cînd soția e plecată) — 8; 10; 12,15; 
15,30; 18; 20,15.

0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Cosmos (completare Gara) — 
14; 16; 18; 20,15, Vitan (completare Arliitecți, constructori, țe
sători) — 11; 16; 18,15; 20,30.
0 VIZITA — cinemascop : Bucegi — 9,45; 11,45; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, Miorița - 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Melo
dia — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 CATIFEAUA NEAGRĂ —
Gara) — 16; 18,15; 20,30.
0 ȘAH LA REGE : Tomis
20,30, Flamura — 9,15; 11,30; 
completarea Adam și Eva în
0 STEAUA BALETULUI : Flacăra (completare Sport nr. 6/1965)
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Aurora (completare O vînătoare 
neobișnuită) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.

cinemascop ; Unirea (completare

- 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 (la ambele 
Flat lux).

O TATĂL SOLDATULUI : Munca (completare Elemente)
16; 18; 20.
0 OLD SHATTERHAND — cinemascop : Popular —
16; 18,30; 21, Ferentari — 15,30; 18; 20.30.
0 PROCESUL DE LA NURNBERG : — ambele serii :
10; 16; 19,30, Volga — 9,30; 13; 16,30; 20.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : 
(completare O vînătoare neobișnuită) — 11; 15,30; 18;
0
la
0

•
— 11,30; 15,30; 18; 20,15.
O ONORABILUL STANISLAS, AGENT SECRET : Lira (com
pletare Pupăza din tel) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
0 CREDEȚI-MĂ, OAMENI: Drumul Sării —11; 15,30; 17,45; 20. 
0 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGF.VANO : Cotroceni — 10,30; 16; 
18,15; 20,30.
0 JUDEX: Pacea (completare Porțile de Fier) — 11; 15,45; 
18; 20,15.

11,30;

Arta —

Moșilor
20,30.
CronicăDUMINICĂ LA ORA ȘASE : Viitorul (completare 

un miracol) — 15,30; 18; 20,30.
COLINA : Colentina — 15,30; 17,45; 20.
CAMERA ALBĂ: Progresul (completare Ajutor, mă înec)

TEL EV II IU NE
o 8,50 — Gimnastica de înviorare la domiciliu e 9,00 — Tea
tru în studio pentru copii : „PANTOl’IORUL DE AUR" « 10,30 
Emisiune pentru sate. • 12,00 - Partea a Il-a a Concertului 
orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat „G. Enescu". Diri
jor — MIRCEA BASARAB, solist HARRY DATYNER (Elveția) 
O 16,30 — Gimnastică artistică : 
Cehoslovacă (Transmisiuni de 
19,00 — Telejurnalul de seară 0 19,15 — ION 
(Evocare) o 19,45 — Micro-concert de muzică ușoară ® 20,30 
- Film : „NOPȚI ARGENTIN1ENE" • 22,00 — Telejurnalul 
de noapte, Telesport.

echipele U.R.S.S. și R. S. 
la Moscova și Praga) o 

M1NULESCU

6,55 m LA LUNGIME-FEMEI. 
Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Madison Square 
Garden din New York, atleta so
vietică Tatiana Scelkanova a sta
bilit cea mai bună performanță 
mondială de sală la săritura în 
lungime : 6,55 m. Pînă în prezent 
cel mai bun rezultat pe teren a- 
coperit aparținea atletei engleze 
Mary Rand.

PRIMA FINALISTĂ A „C.C.E." 
LA TENIS DE MASĂ (feminin) 
este formația vest-germană D.T.C. 
Hiedelberg. In semifinală ea a în
trecut cu 5—3 pe Sparta Praga. 
învingătoarele vor întîlni în fi
nală pe cîștigătoarea partidei 
Progresul București — Voros Me
teor Budapesta.

101—99 (58—49) — acesta a fost 
rezultatul meciului retur dintre 
Real Madrid și Racing Malines 
(Belgia), contînd pentru grupa 
„A" a semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet 
masculin. în primul joc victoria 
revenise belgienilor cu 104—95.

ÎN PREZENȚA A 7 000 DE 
SPECTATORI, la Moscova s-au 
întîlnit reprezentativele de ho
chei pe gheață ale U.R.S.S. și R. F. 
Germane. Hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 4—0 
(2—0; 1—0; 1—0).
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lor ce cuprinseseră satul Crișana. A 
fost evacuată cea mai mare parte 
a animalelor cooperativelor agrico
li și a avutului obștesc — relatea
ză reprezentanții organelor locale 
de partid și de stat. Ca un singur 
om, locuitorii din împrejurimi, 
mulți din localități cu totul în afa
ra primejdiei, au răspuns cu înflă
cărare la apelul de a ajuta în ac
țiunea de refacere a digului. Vi
neri, spărtura a fost închisă com
plet. In circa 20 de zile digul va fi 
înălțat pînă la cota inițială.

— Trebuie ca în viitor să înlă
turăm complet primejdia de inun
dație în bazinul Crișului Alb, 
spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Apele rîului să sporească forțele 
omului, nu să distrugă munca sa. 
Ce măsuri concrete prevedeți în 
această direcție? — întreabă secre
tarul general al C.C. al partidului.

— Au fost puse la punct două 
proiecte de realizare a unor lacuri 
de acumulare, informează Teodor 
Haș, prim-secretar al comitetului 
regional de partid. In fața unei 
schițe, vicepreședintele Comitetu
lui de Stat al Apelor, Ernest Rene, 
prezintă cele două variante, asu
pra cărora s-au oprit specialiștii, 
pentru construirea unor baraje și 
crearea unor lacuri de acumulare, 
în vederea regularizării cursului 
Crișului Alb.

— Trebuie analizate cu atenție 
pentru a se stabili care variantă 
este mai eficientă din punct de ve
dere economic. •— atrage atenția 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să 
vedem dacă nu este mai avanta
joasă crearea unui mare lac de 
acumulare, investiție care ar fi 
justificată prin irigarea unor în
tinse suprafețe agricole.

La plecare, conducătorii partidu
lui și statului urează spor la lu
cru geniștilor și constructorilor. 
Uralele prelungi ale ostașilor, a- 
plauzele miilor de săteni răspund 
cuvintelor calde ale oaspeților.

Călătoria continuă spre Sîntana. 
Cețurile s-au ridicat, o lumină 
dulce de primăvară învăluie o- 
goarele cu brazde aburinde. Se 
vede la tot pasul că această cîm- 
pie mănoasă, ce obosește ochiul 
prin întinderea ei nesfîrșită, e lu
crată de mîinile unor oameni har
nici.

In apropiere de Sîntana, în în- 
tîmpinarea conducătorilor de partid 
și de stat au venit, spre a aduce 
un prim salut, solii satului: 300 de 
călăreți, îmbrăcați în zeghe de di
mie albă, înșiruiți pe mai bine de 
5 km. La trecerea oaspeților, ei se

Întîlnirea 
de

Seara, în încheierea vizitei, con
ducătorii de partid și de stat au 
luat parte la o întîlnire cu activul 
de partid din regiune și la o masă 
tovărășească. Au participat acti
viști ai organelor locale de partid, 
de stat și obștești, conducători, spe
cialiști și muncitori fruntași ai ma
rilor șantiere de construcție și în
treprinderi ale regiunii, conducători 
de unități agricole socialiste, ingi
neri agronomi și țărani cooperatori 
fruntași, cadre didactice din învă- 
țămîntul superior, conducători ai 
unor instituții culturale, alți oa
meni de artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori.

Salutînd prezența oaspeților, 
primul secretar al Comitetului re
gional de partid Crișana, Teodor 
Haș, a arătat că entuziasmul cu 
care locuitorii de pe cele trei Cri- 
șuri — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, vîrstnici și 
tineri — au primit în mijlocul lor 
pe conducători, constituie o mani
festare a recunoștinței și dragostei 
nețărmurite a tuturor oamenilor 
rpuncii din regiune față de partid 
și guvern, care acordă un sprijin 
permanent dezvoltării economice și 
social-culturale a tuturor regiunilor 
țării.

Vizita scumpilor noștri oaspeți, 
a continuat vorbitorul, aprecierile 
făcute la adresa organizației noas
tre regionale de partid, constituie 
pentru noi toți o cinste deosebită, 
un stimulent puternic și, totodată, 
o obligație — de a îmbunătăți 
munca și îndeplini exemplar sar
cinile ce ne stau în față. Asigu
răm conducerea partidului și sta
tului că membrii de partid, toți 
locuitorii plaiurilor bihorene, fii 
devotați și harnici ai țării, își vor 
consacra întreaga putere de muncă 
îndeplinirii mărețelor sarcini trasa
te de partid, pentru ca tot ceea ce 

apleacă descoperindu-se cu un gest 
larg — salutul moștenit din bă- 
trîni, veche tradiție de ospeție. E 
parcă o ștafetă în lanț ce anunță de 
departe din om în om sosirea aș
teptată cu atîta dragoste. Condu
cătorii de partid $i de stat coboară 
din mașini în mijlocul unei mulțimi 
fremătînd de entuziasm, ce-i în
conjoară ca într-o largă îmbrățișa
re de bun sosit. Tradiționala pîine, 
pufoasă și rumenă, așa cum se află 
întotdeauna pe masa sătenilor din 
Sîntana — e oferită oaspeților de 
uncheșul Ion Sălăjan întîiul, adică 
cel mai vrednic din neamul Sălăja- 
nilor, după cum ne spun gazdele.

In scurtul popas făcut la sediul 
cooperativei, o întîlnire cu mem
brii consiliului de conducere. In 
sală se află, alături de gospodari 
încărcați de ani și de o bogată ex
periență, tineri formați la școala 
cooperativei, într-un cuvînt, cei mai 
buni cooperatori români, maghiari 
și germani. Faptul că treburile coo
perativei merg bine o spune cu 
mîndrie președintele cooperativei, 
Gheorghe Goina, Erou al Muncii 
Socialiste, care înfățișează aspecte 
din activitatea și viața cooperatori
lor. De la 24 000 de lei, cît repre
zenta averea obștească în 1950, cînd 
s-a înființat cooperativa, la 20 mi
lioane lei în prezent — iată două 
jaloane semnificative ce marchea
ză drumul parcurs de sătenii , din 
Sîntana. Niciodată descurajați de 
greutăți ei au fost întotdeauna în
suflețiți de îndemnul partidului 
spre o viață mai bună. Viața nouă 
pe care o au o și trăiesc acum din 
plin.

Cu privire la viitor, Gheorghe 
Goina spune : Ne-am propus să nu 
avem o recoltă de grîu mai mică 
de 3 000 kg la ha și să nu culegem 
mai puțin de 4 500—5 000 kg po
rumb de pe aceeași suprafață. Am 
stabilit ce să facem ca să obținem 
30 000 kg sfeclă de zahăr de pe un 
hectar. Vom obține cel puțin 3 000 
litri lapte de la fiecare vacă, vom 
recolta 5 pînă la 7 kg de lînă de la 
o oaie.

— Să ne spuneți ce producții ați 
obținut pînă acum, ca să vedem 
dacă sînt realiste cifrele pe care vi 
le-ați propus •— intervine tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Gazdele arată că anul trecut, 
cooperativa a obținut recolte bu
ne : 2 250 kg grîu, 3 540 kg porumb, 
27 000 kg sfeclă la ha, precum și 
importante producții în sectorul le
gumicol și zootehnic.

— Intr-adevăr — spune tovară
șul Nicolae Ceaușescu — aveți re
zultate bune și v-ați propus un 
plan frumos pentru dezvoltarea co
operativei. Am ascultat cu plăcere 
cele spuse aici. Să vedem la fața 
locului ce ați realizat.

cu activul regional 
partid Crișana

este astăzi încă plan să devină mîi- 
ne faptă, spre bunăstarea și feri
cirea celor ce muncesc.

A luat apoi cuvîntul directorul 
Teatrului de stat din Oradea, Eu
gen Țugulea, care în numele ar
tiștilor profesioniști și al celor 
peste 25 000 de artiști amatori din 
regiune, a salutat călduros pe 
oaspeți. Oamenii de artă și cultură 
din regiunea noastră au simțit din 
plin grija pe care conducerea 
partidului și statului o acordă ri
dicării spirituale a omului de 
astăzi menit să construiască o so
cietate superioară în care toți sînt 
egali, în care toți muncim pentru 
același scop. Prin dv., dragi tova
răși, mulțumim minunatului nostru 
partid care datorită politicii sale 
consecvente a ridicat demnitatea 
poporului nostru liber, a făcut ca 
România socialistă să se bucure 
de prestigiu internațional.

Rod al politicii partidului nos
tru, România cunoaște astăzi o 
dezvoltare multilaterală, o înflo
rire fără precedent a tuturor re
giunilor — a subliniat în cuvîntul 
său muncitorul loan Sarea de la 
uzinele de mașini-unelte „Înfră
țirea". Vorbitorul a arătat că în 
cadrul procesului de dezvoltare a 
industriei se înscriu și realizările 
obținute de uzina în care lucrează. 
Sub conducerea permanentă a or
ganizației de partid — a încheiat 
vorbitorul — muncitorii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități din uzina noastră, în
frățiți în muncă, se angajează în 
fața conducerii de partid să 
depună toate eforturile pentru a 
da viață istoricelor hotărîri ale 
Congresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, prevederilor 
însuflețitoare ale noului plan cin
cinal.

întovărășiți de cooperatori, con
ducătorii de partid și de stat au 
pornit printre construcțiile care vă
desc gradul ridicat de mecanizare 
a muncilor agricole din cooperati
vă. Este vorba de „uzina" de tru
fandale, de „fabricile" de lapte și 
carne, unde nutrețul este adus de 
la tabăra de cîmp situată la 4 km, 
cu un mic Diesel electric.

Apreciind preocuparea pentru 
dezvoltarea avutului obștesc, con
ducătorii de partid și de stat fac o 
serie de recomandări.

— Aveți venituri mari — spune 
secretarul general al C.C. al parti
dului. Este bine ca din acestea să 
investiți cît mai mult pentru creș
terea averii obștești, să vă gîndiți 
și la alte cerințe și împreună cu 
sfatul popular să contribuiți la 
schimbarea înfățișării satului. Așa 
cum s-a subliniat la Congresul 
partidului, să apropiem viața satu
lui de cea a orașului.

In timpul vizitării celor două 
sere unde primăvara se simte ca 
la ea acasă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întreabă :

— Cîte kilograme de roșii obți
neți pe metru pătrat ?

— 10,2 kg, răspunde președin
tele. Cifra anunțată este apreciată 
pozitiv de către' oaspeți.

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Alexandru Bîrlădeanu întreabă 
cine a proiectat sera, cine a con
struit-o și cu ce mijloace.

— Am construit-o cu meșterii 
noștri, răspunde cu mîndrie Gheor
ghe Goina. Ne-a costat circa 2 mi
lioane de lei amenajarea unei sere 
cu o suprafață de 1 hectar.

— Ați reușit să realizați o seră 
modernă, pentru care puteți fi in- 
vidiați chiar și de unele unități a- 
gricole de stat, spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— La început nici nouă nu ne 
venea să credem că o să reușim — 
mărturisește oaspeților președintele 
cooperativei. Am trimis pe Virgil 
Fericeanu, pînă acum cîțiva ani că
ruțaș, să lucreze la serele din A- 
rad și să învețe secretele celor de 
acolo.

La terminarea vizitei, conducăto
rii de partid și de stat sînt poftiți 
de gospodarii de la Sîntana să gus
te din bucatele lor, din roadele a- 
cestui pămînt care sub mîna har
nicilor cooperatori a devenit o ve
ritabilă grădină.

Mulțumind pentru primirea cal
dă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a urat cooperatorilor viață lun
gă, sănătate, noi succese pe drumul 
prosperității deschis de partid.

însoțiți de urările de drum bun, 
de aplauze și ovații, oaspeții pără
sesc Sîntana, îndreptîndu-se spre 
Oradea.

Directorul liceului nr. 3 din Ora
dea, prof. Todor Adalbert, a spus 
printre altele : Ca unul care mun
cesc de 20 de ani în învățămînt, 
vreau să-mi exprim cu acest pri
lej deosebit marea satisfacție față 
de măsurile luate de partid și gu
vern pentru perfecționarea proce
sului instructiv-educativ. Construi
rea de noi localuri pentru școli, 
dezvoltarea laboratoarelor și dota
rea lor cu aparate și utilaje mo
derne, contribuie zi de zi la ridica
rea învățămîntului la nivelul cerin
țelor științifice, și tehnice actuale.

Țelul nobil al activității noastre 
instructiv-educative — a subliniat 
vorbitorul — a fost și rămîne per
manent educarea tinerei generații 
în spiritul celui mai profund pa
triotism socialist, al dragostei fier
binți față de partid, conducătorul 
încercat al poporului nostru.

A luat apoi cuvîntul Emeric 
Pusztai, pensionar, membru al 
Partidului Comunist Român din 
anii ilegalității. Ca vechi. membru 
al partidului — a spus el — ca u- 
nul care m-am alăturat din tinere
țe mișcării revoluționare în condi
țiile grele ale ilegalității, încerc un 
sentiment de profundă emoție și de 
nespusă bucurie că fac parte din 
partidul comuniștilor, din partidul 
care a condus și a organizat lupta 
poporului nostru în marile bătălii 
de clasă, iar astăzi îl conduce cu 
mîini sigure pe drumul luminos ăl 
desăvîrșirii construcției socialiste. 
Acum, cînd idealurile care au în
suflețit clasa muncitoare în lupta 
sa revoluționară au devenit reali
tate, noi cei mai în vîrstă, împreu
nă cu tînăra generație, ne gîndim 
la drumul glorios străbătut de 
partid în cei 45 de ani de existen-
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Printre țăranii cooperatori din Sîntana TELEFOTO AGERPRES

ță a sa. Amintind că Partidul Co
munist Român s-a bucurat în anii 
ilegalității sale de o mare influen
ță în rîndurile oamenilor muncii 
din Oradea, români, maghiari și de 

r alte naționalități,' vorbitorul a ară
tat că această glorioasă tradiție își 
găsește astăzi un nou conținut în 
munca lor comună pentru tradu
cerea în viață a istoricelor hotărîri 
ale celui de-al IX-lea Congres al 
partidului, pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în România.

Eroul muncii socialiste, Teodor 
Maghiar, președintele cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Mădăraș, a scos în evidență largul 
ecou pe care l-au avut în rîndul 
țărănimii cooperatiste din Crișana 
documentele de partid referitoare 
la dezvoltarea agriculturii noastre 
socialiste. Dezbaterea planului de 
producție al cooperativei pe anul 
acesta și a noilor documente a con
stituit pentru țăranii cooperatori 
din comuna Mădăraș un puternic 
imbold pentru obținerea de noi 
succese în sporirea producției ani
male și vegetale.

In cuvîntul său, primul secretar 
al comitetului regional al U.T.C., 
Liviu Moldovan, a exprimat anga
jamentul tinerilor din regiunea Cri- 
șâna, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, de a nu precu
peți nici un efort pentru îndeplini
rea mărețelor sarcini pe care parti
dul le pune în fața tinerei genera
ții. Noi, activiștii Uniunii Tineretu
lui Comunist — a subliniat vorbi
torul — ne vom intensifica activi
tatea consacrată educării tineretu
lui în spiritul înaltelor principii 
morale ale societății noastre noi, 
al profundului atașament față de 
partid și scumpa noastră patrie, 
România socialistă.

Adresîndu-se celor prezenți, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
transmis activului de partid și de 
stat, comuniștilor și tuturor locui
torilor regiunii Crișana un căl
duros salut din partea Comitetu
lui Central al P.C.R. și a guvernu
lui. Sîntem de două zile în regiu
nea dv. — a spus vorbitorul — și 
nu este prima dată cînd vizităm 
aceste locuri. Ne-am întîlnit în a- 
ceste zile cu muncitorii de la noua 
uzină de alumină, cu cei de la 
uzina măi veche, dar complet în
noită în anii construcției socialiste, 
„înfrățirea", cu constructori și 
muncitori de la centrala electrică 
de termoficare, cu cooperatorii din 
Salonta și din Sîntana, cu cadrele 
didactice și studenții de la Insti
tutul pedagogic, de fapt, de-a lun
gul străzilor și șoselelor ne-am în
tîlnit, am putea spune, cu aproape 
toată populația din Oradea și cu 
mase largi ale populației din re
giune. Ne-au- impresionat în mod 
deosebit primirea călduroasă care 
ni s-a făcut, manifestările de en
tuziasm ale oamenilor muncii la 
adresa partidului nostru. Ne-au 
impresionat, de asemenea, realiză
rile dobîndite de colectivele de 
muncitori, de țăranii cooperatori, 
de toți oamenii muncii din regiu

nea dv. în înfăptuirea planului 
de stat, în dezvoltarea multilate
rală a regiunii. Acestea au însem
nat o prețioasă contribuție la în
deplinirea și depășirea planului 
șesenal. Pentru succesele obținute, 
felicit căîduros, în numele condu
cerii de partid și de stat, pe toți 
oamenii muncii din regiunea Cri
șana.

Subliniind că pretutindeni, cu 
prilejul vizitei, muncitorii, țăranii, 
intelectualii au vorbit cu mîndrie 
despre munca lor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ;spus în continuare : 
Intr-adevăr aveți cu ce să vă mîn- 
driți, așa cum întregul nostru po
por are cu ce să se mîndrească. 
Astăzi țara noastră progresează 
continuu, reușind să se ridice la un 
nivel economic și cultural care îi 
deschide perspectiva de a se situa 
în. viitor în rîndul țărilor avansate. 
Aceasta — a spus vorbitorul — este 
rodul muncii poporului român, a 
clasei muncitoare, a țărănimii, in
telectualității, a tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — din 
Republica Socialistă România. Mun
cind înfrățiți, ei au realizat tot 
ceea ce există astăzi. Muncind și 
pe mai departe într-o strînsă fră
ție,, ei vor asigura victoria în opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste, progresul întregii țări pe dru
mul făuririi societății comuniste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
amintit în continuare că partidul 
nostru acordă o atenție deosebită 
dezvoltării învățămîntului, cerce
tării științifice, ridicării nivelului 
de cultură al întregului popor. So
cialismul și comunismul, care în
seamnă o înaltă civilizație din toate 
punctele de vedere, nu pot fi con
cepute fără un înalt nivel de cul
tură, fără știință, fără un învăță
mînt dezvoltat. Iată de ce partidul 
se preocupă permanent de dezvol
tarea continuă a acestor domenii de 
activitate. Apreciind rezultatele ob
ținute pe tărîmul artei, științei și 
culturii, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu a subliniat că acestea sînt o 
dovadă a justei linii politice a 
partidului nostru.

Cuvinte calde de apreciere a 
rostit secretarul general al C.C. al 
P.C.R., la adresa tineretului din re
giune. Mi-e greu — a spus vorbi
torul — să redau impresiile puter
nice lăsate de tineretul dv, de 
entuziasmul și dragostea cu care 
toți tinerii — începînd de la copii 
și pînă la studenți — ne-au în
conjurat în toț timpul vizitei. Aces
te manifestări au constituit o vie 
expresie a încrederii adinei pe care 
tineretul nostru o are în partid. 
Tineretul este viitorul țării și de 
felul cum îl vom educa și crește 
depinde victoria desăvîrșirii con
strucției socialismului și înfăp
tuirea comunismului în patria noa
stră. Avem un tineret minunat, 
care realizează cu entuziasm poli
tica partidului, conștient că aceas

tă politică asigură viitorul fericit 
al întregului popor.

Vorbind în continuare despre 
impresiile culese în timpul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : Ne-au plăcut tuturor cînte- 
cele bihorene, ne-au plăcut dansu
rile — inclusiv cele cu care tine
rii din regiunea dv — români și 
maghiari — ne-au întîmpinat pe 
șosele și pe străzi; ele oglindesc 
arta minunată a poporului român, 
înzestrat cu nesecate talente pe 
care avem datoria să le valorifi
căm cît mai bine. Cu cît arta, mu
zica, dansul vor avea mai puternice 
rădăcini în popor, cu atît cultura 
pe care o făurim va servi mai bine 
cauzei socialismului și comunismu
lui.

In continuarea cuvîntării sale, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus: 
Am vizitat astăzi locul unde s-a 
produs inundația pe Criș. Doresc 
să relev eforturile deosebite pe ca
re le-âu depus organele de partid 
din regiune, oamenii muncii pen
tru a stăvili cît mai repede năvala 
apelor. In cîteva zile de luptă cu 
natura dezlănțuită, ei au reușit să 
iasă biruitori. Lucrări considerate 
ca trebuind să dureze cîteva săp- 
tămîni au fost înfăptuite în cîte
va zile. Vreau să subliniez cu a- 
cest prilej aportul deosebit pe care 
l-au avut în această acțiune ostașii 
armatei noastre, care au muncit zi 
și noapte, alături de populație, îm- 
piedicînd extinderea inundației. Ii 
felicit din toată inima pentru mo
dul strălucit în care au știut să-și 
facă datoria. Asemenea fapte ara
tă că armata noastră — care . are 
rolul de a apăra cuceririle revolu
ționare ale poporului — este tot
deauna gata nu numai să-și înde
plinească cu cinste, dacă Va fi ne
voie, această înaltă îndatorire, dar 
și să ia parte activă, să ajute și să 
contribuie, alături de întregul po
por, la munca pașnică de construi
re a socialismului.

Desigur — a spus în continuare 
vorbitorul — s-ar putea spune 
multe despre impresiile cu care 
plecăm din regiunea dv. Ceea ce 
vreau să subliniez în mod deose
bit este că, pretutindeni, în orașul 
Oradea, ca și la sate, am asistat la 
emoționante manifestări de dragos
te și atașament față de partid și 
guvern, din partea tuturor cetățe
nilor — români, maghiari, germani. 
Ele constituie o dovadă a justeței 
politicii naționale a partidului nos
tru, care asigură deplina egalitate 
în drepturi a tuturor cetățenilor ță
rii, indiferent de naționalitate. Toți 
avem datoria de a munci, strîns u- 
niți, pentru a înfăptui minunatul 
program trasat de Congresul al IX- 
lea al partidului nostru. Avem în 
față sarcini mari pe care le înțele
ge și le aprobă întregul popor. Știm 
că și în regiunea dv. oamenii mun
cii și-au luat angajamente însu
flețitoare pentru îndeplinirea nou
lui plan cincinal în care am făcut 
primii pași. începutul este bun: 
sarcinile planului de stat pentru a- 
ceastă perioadă au fost realizate și

depășite. Avem toate condițiile să 
realizăm programul trasat de Con
gres.

Arătînd că în perioada noului 
cincinal, în regiunea Crișana — ca 
dealtfel în întreaga țară — se vor 
construi noi unități industriale, se 
va dezvolta agricultura, va crește 
nivelul de viață al întregii popu
lații, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că înfăptuirea tuturor 
acestor prevederi depinde de mun
ca organizațiilor de partid, a acti
vului de partid din regiune, a tu
turor oamenilor muncii. Să muncim 
cu toții mereu mai bine — a spus 
vorbitorul — să aplicăm cu perse
verență linia stabilită de Congre
sul partidului, să ne mobilizăm larg 
forțele pentru ridicarea patriei 
noastre pe culmi tot mai înalte. 
Este o sarcină minunată și stă în 
puterea noastră să o înfăptuim. 
Mai sînt, firește, și greutăți, mai a- 
vem încă multe lipsuri pe care tre
buie să le lichidăm. Unele din ele 
vor persista poate și în 1970. Dar 
pe zi ce trece vedem și simțim cum 
ceea ce realizăm ne creează con
diții tot mai bune de muncă și de 
viață, ne aduce succese și bucurii 
tot mai mari.

Urăm Comitetului regional de 
partid Crișana, comuniștilor și tu
turor locuitorilor din regiune să 
îndeplinească cu succes mărețele 
îndatoriri ce le revin în cincinal.

Cuvîntarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R. a fost deseori 
subliniată cu puternice aplauze. 
Minute în șir cei prezenți în sală 
au ovaționat pentru partid, pentru 
Comitetul său Central, pentru cau
za socialismului, pentru patria 
noastră scumpă, Republica Socia
listă România.

...Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Crișana s-a 
încheiat. Ca și la sosire, orădenii 
au transformat bulevardele care 
conduc spre gară în adevărate cu
loare vii. Mașinile erau presărate 
cu flori, simbol al dragostei și 
bucuriei cu care oaspeții au fost 
înconjurați tot timpul viziteiî Ecoul 
uralelor și ovațiilor se revărsa 
peste tot orașul: „Trăiască și în
florească scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România", 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân în frunte cu Comitetul’; său 
Central".

In piața București, mașinile se 
opresc pentru cîteva minute în fața 
celor ce au încins hora.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Bîr
lădeanu, Iosif Banc își iau rămas 
bun de la gazde. Zeci de copii și 
tineri, îmbrăcați în pitoreștile cos
tume bihorene, oferă oaspeților bu
chete de flori și îi îmbrățișează cu 
drag.

Peronul gării răsună din nou de 
urale și ovații. De la fereastra, 
vagonului, oaspeții răspund acla
mațiilor mulțimii. Vizita conducă
torilor de partid și de stat va ră
mîne o amintire de neuitat în ini
mile locuitorilor regiunii de pe ce
le trei Crișuri.



LONDRA
Apărut cu 10 zile în 

urmă, diferendul din 
sinul guvernului la
burist cu privire la 
politica militară a e- 
voluat în ultimele zile 
rapid, culminînd ieri 
cu demisia lui Chris
topher Mayhew, mi
nistrul apărării pen
tru forțele navale. In- 
tr-o declarație dată 
publicității, Mayhew 
a explicat hotărîrea 
sa arătînd că actua
la politică laburistă 
în problemele milita
re ar fi „în mod peri
culos eronată'. Cau
za pentru care May
hew a demisionat, se 
apreciază în cercu
rile politice londone
ze, rezidă în inten
ția guvernului de a 
da prioritate proiec
telor de dezvoltare a 
forțelor aeriene, în 
dauna marinei mili
tare. Este vorba de 
abandonarea progra
mului de construi
re a unor portavioa
ne franco-britanice. 
Marți, guvernul brita
nic a adoptat Car
tea albă cu privire 
la apărare, care va fi 
dată publicității pro
babil la începutul 
săptămînii viitoare. 
Documentul se pro
nunță pentru înlocui
rea proiectului de 
construire a port- 
avioanelor (pe motiv 
că ar fi prea costisi
toare) cu cumpărarea

unor bombardiere a- 
mericane de tipul „F- 
111'. Potrivit surselor 
guvernamentale, ca
binetul britanic a ac
ceptat, în mod vir
tual, cumpărarea u- 
nui număr de 35—50 
bombardiere de acest 
tip.

Gestul demisiona- 
rului este considerat 
ca expresia unui pro
test — în special al 
aripii de dreapta din

partidul laburist — 
împotriva a ceea ce 
este denumit în a- 
ceste cercuri „o sa
crificare a marinei". 
Protestul vizează, de 
asemenea, țelul ur
mărit de actuala poli
tică britanică în ce 
privește eforturile de 
menținere a unui pla
fon anual de două 
miliarde de lire pen
tru bugetul militar. 
Declarîndu-se în total 
dezacord cu această 
cifră și considerînd-o 
necorespunzătoare cu 
o politică militară

realistă, Mayhew a’ 
declarat că Marea 
Britanie ar trebui să 
aleagă acum între 
două soluții : sau un 
buget militar mai 
mare, sau un rol in
ternațional mai mic. 
El a criticat, printre 
altele, amploarea an
gajamentelor luate 
de Marea Britanie 
peste hotare, recu- 
noscînd că „rolul Ma
rii Britanii la est de 
Suez este extrem de 
costisitor' și că gu
vernul englez nu poa
te acționa fără Sta
tele Unite, din care 
cauză se va afla „mai 
curînd în rol de au
xiliar decît de aliat'.

Atît demisia cît și 
unele puncte de ve
dere exprimate de 
Mayhew au provocat 
efervescență și în
grijorare în cercurile 
laburiste, ținînd sea
ma că gestul vine în- 
tr-unul din cele mal 
puțin oportune mo
mente. Intr-un co
mentariu al agenției 
U.P.I. se arăta sîm- 
bătă după-amiază: 
demisia lui Mayhew 
înfățișează adînci- 
mea divergenței de 
păreri din sinul gu
vernului în probleme
le militare, iar aceas
tă primă criză de la 
venirea laburiștilor 
la putere, cu 16 luni 
în urmă, ar putea 
duce la amînarea a- 
legerilor generale pe 
care mulți observa
tori le prevedeau la 
sfîrșitul lunii martie.

Liviu RODESCU

Lupte într-o suburbie 
a Saigonului

SAIGON 19 (Agerpres). — în 
noaptea de vineri spre sîmbătă, in
formează agenția U.P.I., elemente 
ale partizanilor sud-vietnamezi au 
atacat prin surprindere un post de 
poliție situat într-o suburbie a 
Saigonului. Uri purtător de cuvînt 
al organelor polițienești a declarat 
că atacul s-a produs într-o zonă 
unde se află mari depozite milita
re americane. Lupta angajată între 
cele două părți a durat cu intermi
tențe pînă sîmbătă dimineața, cînd 
patrioții sud-vietnamezi s-au re
tras.

Po piața de la Palomares, unde s-a zdrobit avionul american, circulația este interzisă ; soldați americani și polițiști spanioli păzesc rămășițele 
avionului de privirile indiscrete

PLENARA C.C. AL P.C.U.S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, la 19 februarie 1966 a avut 
loc la Moscova Plenara C.C. al 
P.C.U.S. care a discutat proiectul 
de directive al celui de-al 23-lea 
Congres al P.C.U.S. privind pla
nul cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale a U.R.S.S. pe anii 
1966—1970.

Plenara a ascultat în această 
problemă comunicarea lui Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului

de Miniștri al U.R.S.S. La plenară 
a luat cuvîntul L. Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

A fost adoptată o rezoluție prin 
care se aprobă proiectul de di
rective al celui de-al 23-lea Con
gres ai P.C.U.S. cu privire la pla
nul cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a Uniunii So
vietice pe anii 1966—1970. Proiec
tul va fi dezbătut în organizațiile 
de partid, la adunările oamenilor 
muncii și în presă.

Răspunsul Franței la mesajul american 
în problema vietnameză

PARIS 19 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, președintele 
Franței, de Gaulle, a răspuns re
cent mesajului personal ce i-a fost 
adresat la sfîrșitul lunii trecute de

ALGER

Pe harta economică 
a Algeriei a apărut 
zilele acestea un nou 
obiectiv : este vorba 
de cea de-a treia con
ductă sahariană de pe
trol, a cărei construc
ție a început în urmă 
cu un an și jumătate. 
Ea leagă Haoud El Ha- 
mara (localitate situată 
în apropiere de sche
la petrolieră Hassi 
Messaoud, unde se 
depozitează cea mai 
însemnată cantitate de 
petrol extras din Sa
hara) și complexul pe
trochimic de la Arzew. 
„Acest obiectiv — 
a declarat Belaid Ab- 
dessalam, ministrul al- 
gerian al industriei și 
energiei — aparține în 
totalitate statului nos
tru și reprezintă o 
mare realizare națio
nală’.

Noua conductă de 
petrol urmează cam a- 
celași traseu cu „ve
cina" sa ce transportă 
gazul metan de la

Hassi R’mel din portul 
Arzew, „via” Hassi 
Messaoud. Ea străbate 
deșerfuri întinse, cîm- 
pii, platouri, munții 
Atlas. La stația termi
nus ansamblul de sto- 
caj este în măsură să 
înmagazineze 300 000

PETROLIERA
m. c. petrol. De ase
menea, în caz de ne
cesitate, ansamblul 
este dotat cu o in
stalație care permite 
operațiuni de schim
bare rapidă a petrolu
lui brut dinfr-un re

zervor în altul. Con
ducta este prevăzută 
cu un sistem de tele
comandă care permite 
controlul de la distan
ță al instalațiilor prin
cipale și efectuarea 
de manevre.

Pînă la sfîrșitul ve
rii conducta va a- 
finge o capacitate 
de transport de 18 
milioane tone petrol 
brut, iar în peri
oada următoare 22 mi
lioane, ceea ce va 
permite Algeriei să 
înregistreze o produc
ție sporită de petrol.

Darea în exploatare 
a acestui important 
obiectiv se adaugă 
realizărilor obținute de 
poporul algerian pe 
calea consolidării in
dependenței economi
ce a țării sale. „Cea 
de-a treia conductă 
sahariană de petrol — 
scrie „El Moudjahid" 
— constituie o nouă 
dovadă că Algeria 
este în măsură să în
treprindă și să organi
zeze punerea în va
loare a resurselor sale 
naturale”.

C. BENGA

In fața Comisiei senatoriale

„Forțele interamericane 
și-au depășit împuternicirile11
VII DEZBATERI LA SESIUNEA O. S. A.

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
— Ieri, la Washington au fost 
reluate lucrările celei de-a 10 reu
niuni consultative ministeriale a 
Organizației Statelor Americane. 
Reluarea lucrărilor a fost cerută 
de reprezentantul Uruguayului în 
legătură cu ultimele evenimente 
din Republica Dominicană.

Problema rolului O.S.A. în a-

ceastă țară a provocat vii dezba
teri.

Reprezentanții Columbiei și E- 
cuadorului au arătat că „forțele 
interamericane" și-au depășit deja 
împuternicirile. Ei au cerut re
uniunii consultative să facă o ana
liză amănunțită a rolului organis
melor O.S.A. din Republica Domi
nicană.

pentru afaceri externe

DEAN RUSK 
ÎN VĂDITĂ 
DIFICULTATE

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Depoziția îndelungată prezentată 
de secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, în fața membrilor Co
misiei senatoriale pentru afacerile 
externe, pare să nu fi fost suficien
tă pentru unii senatori, care 
cer argumente suplimentare pen
tru justificarea politicii admi
nistrației Johnson în Vietnam. A 
stîrnit interes îndeosebi „duelul 
oratoric" care a avut loc între 
Dean Rusk și senatorul William 
Fulbright, președintele comisiei. 
„Guvernul american, a spus Ful
bright, acuză partea adversă că re
fuză orice negocieri, dar nu îi oferă 
altceva decît capitularea". Ful
bright a spus că așa-zisa „campa
nie de pace" declanșată de guver
nul de la Washington „urmărește 
în mai mare măsură obiective de 
propagandă decît eforturi autenti
ce de pace". El a pus sub semnul 
întrebării afirmațiile administra
ției potrivit cărora americanii vor 
părăsi Vietnamul de sud după în
cetarea ostilităților, arătînd că a- 
ceste declarații sînt dezmințite de 
faptul că Statele Unite construiesc 
în prezent noi baze militare în 
Vietnam.

Secretarul de stat, Rusk, a fost 
pus în dificultate și de senatorul 
Clifford Case, care l-a întrebat cît 
de mult vor trebui să-și extindă 
Statele Unite angajamentele pri
vind efectivele lor militare în Viet
nam.

Peste 2 000 de mineri sosiți din toate regiunile miniere ale Germaniei occidentale au participat In orașul 
Gelsenkirchen la o demonstrație de protest împotriva hotărîrii contelui BIsmark de a închide o mină din 
această localitate. Demonstrația a fost organizată de sindicatul industriei miniere și energetice. Numeroși lo

cuitori ai orașului s-au alăturat manifestației minerilor (Telefoto : U.P.I.—Agerpres)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA»

î/ffl Almeria, după
I Sub cîmpurile satului Palomares —

I I in

I
un pericol care poate dăinui secole

ziua H

către președintele S.U.A., John
son, în legătură cu situația din 
Vietnam. Schimbul de mesaje fi
ind confidențial, conținutul lor nu 
va fi dat publicității. Citind surse 
informate, ziarul „Le Monde" a- 
firmă că răspunsul președintelui 
Franței este redactat într-un „ton 
sever", „reproșînd președintelui 
S.U.A. nu numai faptul de a fi or
donat reluarea bombardamentelor 
asupra Vietnamului de nord, ci și 
de a continua o intervenție de la 
care nu se poate aștepta nimic, 
deoarece numai vietnamezii sînt 
calificați să găsească o soluție pro
blemelor lor". Președintele de 
Gaulle reafirmă în mesajul său, 
potrivit aceluiași ziar, poziția cu
noscută a Franței, și anume im
posibilitatea unei soluții militare 
în Vietnam, necesitatea respectării 
acordurilor de la Geneva din 1954 
și a reunificării Vietnamului ca 
stat suveran, promovînd o politică 
de neutralitate.

Confirmînd primirea mesajului 
de răspuns al generalului de Gaulle, 
purtătorul de cuvînt al Casei'Albe 
a negat că mesajul lui de Gaulle 
cuprinde „critici severe".

In jurul „operafiei Palomares" 
continuă să domnească consemnul 
tăcerii. Cu tot mutismul autorități
lor americane care conduc cercetă
rile pentru găsirea proiectilelor nu
cleare aliate la bordul bombardie
rului prăbușit, un trimis special al 
ziarului londonez „SUN" a putut 
afla următoarele :

„Secretul strict ce învăluie bom
bele cu hidrogen americane, face 
greu de aflat ceea ce s-a întîm- 
plat exact la Palomares (provincia 
Almeria). Dar ascunderea adevăru
lui duce la speculații inevitabile. 
Concluziile, chiar dacă nu sînt în
tru totul exacte, trebuie să fie de
duse din puținul care se știe.

Faptele, ce nu pot fi ascunse, 
sînt că tone de pămînt au fost ex
cavate spre a fi îngropate în altă 
parte, iar pămîntul dislocat a fost 
în repetate rînduri stropit cu apă. 
Aceasta arată că s-a produs o de
gajare de material radioactiv a- 
tunci cînd structura internă a cel 
puțin unei bombe cu hidrogen a 
fost avariată. Rezultatul este serios.

Prejudiciile pe termen lung pen
tru cei ce ridică particule radioac
tive, includ cancerul osului. Dure
rea în os este un semn indicator. 
Dar această durere poate să nu fie 
simțită timp de 10 sau 20 de ani. 
Materialul radioactiv va rămîne 
însă primejdios timp de secole; de 
aici necesitatea de a îngropa la o 
mare adîncime pămîntuț contaminat.

S-a descoperit că bombei găsite 
în spatele bisericii din Palomares 
i se rupsese învelișul și împrăștia- 
se o cantitate limitată, dar pericu
loasă de radiații. Medicii au început 
să-i examineze pe țărani, căutînd 
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RAPORTUL IUI U THANI

INDO - PAKISTANEZ
NEW YORK. Secretarul gene

ral al O.N.U., U Thant, a înain
tat Consiliului de Securitate un ra
port în legătură cu aplicarea rezo
luțiilor consiliului cu privire la con
flictul indo-pakistanez. Raportul ara
tă că retragerea forțelor militare in
diene și pakistaneze, de o parte și 
de alta a liniei de încetare a focu
lui, a fost efectuată, începînd de la 
25 ianuarie, potrivit unui plan 
dinainte stabilit și conform înțelege
rii. Raportul lui U Thant precizează, 
de asemenea, că între cele două 
țări au avut loc trei schimburi de 
prizonieri sub controlul O.N.U. și al 
Crucii Roșii internaționale. La ra
port a fost anexat planul de retra
gere a trupelor care cuprinde două 
etape.

BS BERLIN. Ziarul „Neues Deutsch-
land" anunță că C.C. al P.S.U.G. 

l-a ales pe Hermann Axen, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., ca secretar al Comitetu
lui Central. în legătură cu aceasta, 
Hermann Axen a fost eliberat din 
funcția de redactor-șef al ziarului 
„Neues Deutschland". Redactor-șef 
al ziarului „Neues Deutschland" a 
fost numit Rudolf Singer.

■■ VARȘOVIA. între guvernele 
■“ R. P. Polone și Republicii Cuba a 
fost semnat protocolul cu privire la 
livrările reciproce de mărfuri și plă
țile pe anul 1966. în conformitate cu 
acest protocol, schimbul de mărfuri 
între cele două țări aproape se du
blează față de anul 1965.

COPENHAGA. In sala mare 
““ a municipalității orașului Co

penhaga a avut loc sîmbătă i- 
naugurarea expoziției de artă 
populară românească. La festivi
tate au luat parte prințesa Be- 
nedikte a Danemarcei, ministrul 
cultelor, Bodil Koch, președinte
le Consiliului municipal, H. 
Stjernqvist, primarul general al

semne de contaminare. Fiecare 
cei 453 de locuitori a fost

din 
exa

minat de cite cinci ori de medicii 
spanioli și americani. Țăranilor, 
care își agonisesc cu greu existența 
de pe urma celor 800 de acri de 
pămînt sărăcăcios, li s-a spus să 
nu se apropie de cîmpurile cu roșii 
și lămîi. Nici ouăle de. la găini nu 
au mai putut fi folosite pentru 
hrană.

Cu un sentiment crescînd de 
groază, țăranii priveau, trupele a- 
mericane mascate (cu echipament 
împotriva radiațiilor — n.r.) trecînd 
peste cîmpurile lor și începînd să 
le are cu tractoarele. Aceasta con
tinuă încă. De pe cîmpul din spa
tele bisericii a fost ridicat un strat 
de pămînt adunat în lăzi căptușite 
cu plumb și apoi îngropat într-o 
mină de plumb nefolosită, la trei 
mile de la Palomares.

Țăranii s-au hrănit cu rațiile de 
alimente americane conservate. De 
obicei, felul lor principal de hrană 
este peștele prins de pescari din 
Garrucha, la patru mile în josul 
coastei. Dar cele 30'de bărci ale lo
calnicilor nu vor mai ieși în larg 
atît timp cît flota americană stațio
nează în golf. Și nimeni nu mai 
Vrea pește, cînd o bombă nucleară 
se află în apă.

Țăranului Bonillo i s-a permis 
să-și îngrijească culturile de roșii 
și păduricea de lămîi în ultima săp- 
tămînă. Dar încă nu-și poate vin
de produsele. Iar roșiile au putre
zit. Jos, 
ridicat 
mâții, 
anul 
țărani

pe plajă, americanii au 
un cort unde primesc recla- 

In tot cazul — recoltele de 
acesta sînt pierdute. Pe 
îi îngrijorează însă viitorul.

înscenarea judiciară 
de la Djakarta

DJAKARTA 19 (Agerpres). — 
După cum informează agențiile 
de presă, în procesul înscenat 
președintelui Consiliului Central 
al Sindicatelor din întreaga Indo- 
nezie (SOBSI), Njono, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Indonezia, acuzarea 
a cerut pedeapsa cu moartea. Pro- 
nunțînd rechizitoriul său în fața 
Curții militare speciale, procuro
rul — It. col. Datuk Mulia — a 
acuzat pe Njono de a fi fost im
plicat în evenimentele de la 1 oc
tombrie 1965. In cursul ședinței de 
sîmbătă dimineața a luat cuvîn
tul Sunito, avocatul lui Njono, care 
în pledoaria sa a infirmat partici
parea acestuia la evenimentele de 
la 1 octombrie. Ea a arătat că nici 
o mărturie prezentată instanței 
pînă acum nu a putut dovedi cul
pabilitatea lui Njono de a fi con
spirat sau atentat la securitatea 
statului. La rîndul său, Njono a 
dezmințit acuzațiile ce i-au fost

aduse, declarînd că nu are nici un 
amestec în evenimentele de la 
1 octombrie. După cum reiese din 
declarația făcută de avocat cores
pondentului agenției M.T.I., con
dițiile în care se desfășoară acest 
proces înscenat liderului sindical 
de autoritățile de dreapta din In
donezia demonstrează că acuzatul 
nu are condiții normale de apă
rare. Sunito a reafirmat că decla
rațiile anterioare ale inculpatului 
au fost făcute sub presiuni. De 
asemenea, avocatul apărării a fă
cut cunoscut că nu a avut posibi
litatea de a studia înainte de pro
ces dosarul lui Njono, întrucît a 
fost numit oficial în această cali
tate doar la 12 februarie, deci nu 
cunoaște dosarul decît parțial. Ea 
și-a manifestat nemulțumirea 
pentru faptul că pînă în prezent 
nu a reușit niciodată să aibă o 
convorbire singură cu clientul său, 
deoarece de fiecare dată a fost 
asistată de doi ofițeri superiori.

capitalei, Urban Hansen, oameni 
de cultură și artă, diplomați.

M HAVANA. Președintele Repu- 
™ blicii Cuba, Osvaldo Dorticos, 
l-a primit pe Lîcezar Avramov, mi
nistru, secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, conducătorul delegației bulgare 
la cea de-a doua sesiune a Comisiei 
mixte interguvernamentale bulgaro- 
cubaneze pentru colaborare econo
mică și tehnico-științifică. Cu acest 
prilej au fost discutate probleme e- 
cbriomice care prezintă interes pen
tru ambele țări.

LONDRA. Vineri noaptea „Big 
Ben“, faimosul ceas din turnul 

Palatului Westminster (sediul Par
lamentului englez), a încetat pe 
neașteptate să mai bată orele. 
După dangătul clopotului, căruia îi 
urmează întotdeauna bătaia orelor, 
s-a așternut tăcerea. O echipă spe
cială a procedat de urgență la re
pararea mecanismului orologiului 
care se defectase, astfel că, la mie
zul nopții, ceasul a început să bată 
din nou. Cu cîtva timp în urmă, 
„Big Ben" s-a defectat în cursul zi
lei, fapt care a perturbat întreaga 
activitate în capitala britanică.

«Americanii spun că ne vor plăti 
pagubele, dar ce se va întîmpla la 
anul, și în anul următor ?» — spu
nea Jesus Baquero, proprietarul 
unei livezi de portocali: «Cine 
o să mai vrea să cumpere din Pa
lomares ?» Oamenii aceștia înțeleg 
cu greu sensul radioactivității... 
megatonei... megamorții. Dar ei își 
dau seama că satul lor a fost o- 
trăvit.

Palomares este foarte departe de 
oricare altă așezare. Se află în Al
meria, cea mai săracă provincie din 
Spania. Povestea de la Palomares 
pune într-o situație delicată atît 
autoritățile americane, cît și pe cele 
spaniole. La început, ziarele spa
niole nu au publicat nimic despre 
temerile cu privire la iradieri, des
pre pămînturile arate și transpor
tarea lor. Dar după publicarea fap
telor în ziarele engleze, presa spa
niolă a început, de asemenea, să 
întreprindă cercetări.

Americanii sînt foarte supărați 
pe englezi pentru că au dezvăluit 
faptele pe care ei au intenționat să 
le ascundă. Iar faptele esențiale 
sînt că Palomares este încă saturat 
de trupe americane, care ară fie
care acru de pămînt din jurul sa
tului ; e nevoie să facă astfel 
în goana lor după pămîntul conta
minat și a părților componente vi
tale și secrete ale avionului B-52, 
care încă lipsesc.

La Vero, proprietarii magazine
lor din piață îi asigură pe clienți 
că nici unul din produsele oferite 
spre vînzare nu provine din Palo
mares. Vor putea oare oameni c.. 
Miguel Bonillo să-și mai vîndă 
vreodată produsele lor sau va tre
bui ca americanii să adauge costul 
unui nou sat la suma de un milion 
de dolari cît se spune că îi costă 
zilnic această operație?"

PLENARA C. C.
AL P. C. ITALIAN

ROMA 19. — Corespondentul
Agerpres, I. Mărgineanu, trans
mite : La Roma a avut loc Plenara 
comună a Comitetului Central și a 
Comisiei Centrale de Control a 
Partidului Comunist Italian. în în
cheierea discuțiilor asupra primu
lui punct de pe ordinea de zi, re
feritor la criza de guvern și la pro
blemele pe care le are de înfruntat 
Italia, a fost adoptată o rezoluție 
politică. în document se arată că 
intrarea în guvern a unor membri 
ai curentului de dreapta al Parti
dului democrat-creștin, condus de 
Scelba, reprezintă un regres spre 
centrismul anilor ’50. Este nece
sară o nouă orientare politică și 
realizarea unor noi relații între 
toate forțele politice democratice 
și de stingă, se spune în rezoluție.

în problemele de politică exter
nă, rezoluția relevă necesitatea 
unor noi acțiuni din partea Italiei 
împotriva agresiunii americane în 
Vietnam și a unei inițiative îndrep
tate împotriva înarmării atomice a 
Germaniei occidentale. Italia tre
buie să ducă o politică de pace 
și independență, se spune în con
tinuare în documentul P.C.I.

ROMA

A fost depășit 
ultimul obstacol 
spre soluționarea 
crizei de guvern

ROMA 19 (Agerpres). — Amintore Fanfani a acceptat sîmbătă să 
facă parte din noul guvern italian, prezidat de Aldo Moro. El urmează 
să revină în fruntea Ministerului de Externe, funcție din care demisio
nase la 28 decembrie anul trecut, adică cu 24 de zile înainte de de
clanșarea actualei crize de guvern.

Acceptarea lui Fanfani înlătură unul din ultimele obstacole în 
calea formării noului cabinet Moro. Se știe că cele patru partide ale 
viitoarei coaliții guvernamentale au căzut de acord asupra progra
mului și „dozării' portofoliilor, singura problemă majoră care mai ră- 
mînea de rezolvat fiind aceea a atribuirii Ministerului de Externe.

Se așteaptă ca noul guvern Moro să se constituie în mod oficial 
în primele zile ale săptămînii viitoare.
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