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Vizita conducătorilor de partid

i și de stat în regiunea Banat
S’ Lunla continuat vizita în regi- 
, unea Banat a tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, Iosif Banc I și Mihai Dalea. Pe străzi și bulevarde timișorenii îi conduc pe oas- ’ peți în drumul spre Arad — orașul de pe Mureș. Ștafeta ospitalității e preluată apoi de locuitorii comunelor Ortișoara, Vinga, Șagu. i între Timișoara și Arad, pe o cale , de peste 50 de km, s-a întins parca l o punte a sentimentelor fierbinți de dragoste și de atașament pro- i fund ale bănățenilor față de partid I și guvern.La porțile Aradului așteptau într-o mulțime impresionantă locuitorii orașului. Datorită numărului mare .al celor veniți. să-i întîm- pine pe conducători, bulevardele se îngustează parcă, mașinile înaintând cu greu. Fiecare vrea să_ o- fere oaspeților o floare primăvă- ratică, o crenguță de brad, o fluturare de mînă, să adreseze o urare. „ , . ,Pi-imul popas se face la Uzinele de vagoane. Urarea fierbinte de bun sosit a gazdelor e însoțită de invitația de a vizita întreprinderea care împlinește peste puțin 75 de ani de existență. Cei mai importanți pentru viața întreprinderii sînt anii de după 1948, cînd totul este reclădit aproape din temelii. Evoluția viguroasă a uzinei de-a lungul acestor 18 ani este înfăți- i șată pe scurt oaspeților de către ) ing. Vasile Abrudan, director general. Colectivul va produce în 1970, la sfîrșitul cincinalului, 6 000 vagoane pentru marfă și 200 de vagoane pentru pasageri anual, adică de 14,7 ori mai mult decît în 1948. Cele peste 50 de tipuri de vagoane fabricate în aproape două decenii țin pasul cu performanțele obținute pe plan mondial.între oaspeți și specialiștii uzinei 

are loc o convorbire cu caracter de lucru. Se discută despre perspectivele pe care le impun întreprinderii arădene cerințele economiei naționale.__ Ce v-ați propus în acest sens, întreabă pe directorul uzinei tovarășul Nicolae Ceaușescu? Aveți în vedere folosirea cit mai deplina 
a spațiului de producție existent ?__ Am pus la punct un plan de dezvoltare realist. Ultima dintre variantele întocmite, la care ne-am oprit, are în vedere utilizarea eficientă a fiecărui metru pătrat disponibil, astfel că suma inițială destinată investițiilor s-a redus la mai mult de o pătrime. Țin să mulțumesc încă o dată conducerii de partid și de stat pentru spri- jinul pe care ni l-a dat în lega- tură cu această acțiune. Eficiența investițiilor rezidă îndeosebi în eliminarea unor strangulări în punctele cheie ale fluxului de fabricație, ceea ce va determina un spor substanțial al producției a- nuale. M , .. -Specialiștii prezintă schițe, dau amănunte suplimentare. Discuția capătă caracterul unei veritabile consfătuiri care prilejuiește indica- ții și recomandări prețioase din partea conducătorilor de partid și de stat.Subliniind necesitatea renunțării la importul unor piese folosite la construcția vagoanelor, care pot fi realizate în țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de măsurile ce s-au luat în acest sens.— Este în curs de asimilare un tip modern de frînă pentru viteze mari și instalația de încălzit și ilu- minat a vagoanelor de călători — răspunde Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, prezent în uzină cu prilejul vizitei conducătorilor.Discuția continuă apoi în secții. Oaspeții urmăresc cu atenție fluxul tehnologic de-a lungul căruia prind treptat contur și se încheagă vagoanele.__ O problemă foarte importanta pentru o uzină ca a dv. este organizarea rațională a fluxului de producție, astfel ca să se asigure un ritm intens și constant de lucru atrage atenția tovarășul Ion Gheorghe Maurer.— Spațiul pe care-1 aveți vă dă posibilitatea să realizați aceasta in condiții bune — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu.Trecerea prin secții atrage în jurul conducătorilor grupuri mari de muncitori și specialiști. Inginerii Victor Parcu, Aurel Ciuruga și alți șefi de secții și sectoare, numeroși muncitori țin să strîngă cu căldură mîna oaspeților, asigurindu-i ca îndeplinirea sarcinilor trasate de partid reprezintă pentru ei cea mai mare onoare.Vizita urmează „drumul vagoanelor" cum denumesc muncitorii fazele de fabricație ale produselor lor. La capătul acestuia, conducătorii de partid și de stat examinează atent mai multe vagoane gata să iasă pe porțile uzinei. S nt remarcate realizările specialiștilor 

care depun eforturi pentru reducerea greutății vagoanelor prin a- plicarea unor soluții constructive moderne. Se apreciază, de asemenea, mecanizarea tot mai accentuată a operațiilor de descărcare a vagoanelor dintre care unele ating capacitatea impresionantă de 60 tone.Vizitînd două vagoane de pasageri, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de preocupările constructorilor pentru extinderea folosirii maselor plastice și a altor materiale de calitate superioară.— Să aveți permanent în vedere confortul, să nu uitați: nici un moment că beneficiarii acestor vagoa
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ne sînt oamenii muncii care așteaptă de la dv. lucruri tot mai bune.Despărțindu-se de constructorii de vagoane care dau încă o dată glas sentimentelor de mulțumire pentru cinstea ce li s-a făcut, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre uzina de strunguri.întreprinderea sugerează de la primii pași comparația cu o „carte de vizită" reprezentativă pentru dezvoltarea industriei constructoare de mașini. Strungurile produse la Arad se bucură de o bună apreciere nu numai în interiorul țării, ci și în 36 de țări străine, unele 

Primire entuziastă In comuna Vinga TELEFOTO AGERPRES

cu o veche tradiție industrială, unde sînt exportate.Fac o puternică impresie vastele hale, cu șirurile nesfîrșite de mașini, producția pe bandă a părților componente ale strungurilor, procedeele moderne cu ajutorul cărora se realizează piesele de mare finețe care alcătuiesc „inima" ma- șinilor-unelte.în timpul vizitei oaspeții remarcă cu satisfacție cunoștințele tehnice înalte pe care le posedă muncitorii și specialiștii, reflectate, de altfel, și în cele peste 170 de invenții și inovații. aplicate în ultimii ani în producție.— Tocmai aceasta ne-a permis,

La Uzinele „Strungul" din Aradinformează directorul uzinelor, inginer Marțian Fuciu, să folosim din plin utilajele moderne de înaltă tehnicitate de care dispunem. Noi lucrăm zi și noapte,' în trei schimburi, adică, cum se spune, după orarul C.F.R. Chiar și în aceste condiții, calificarea de înaltă clasă a muncitorilor și specialiștilor noștri a permis să nu se facă reparații capitale, la unele mașini- unelte, nici după zece ani de exploatare intensă.— E un lucru bun, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trebuie să mergeți în continuare pe linia folosirii intensive a utilajelor, 

deoarece uzura morală o ia tot mai mult înaintea celei fizice în condițiile progreselor uriașe pe care le înregistrează azi știința și tehnica.Studierea atentă, la fața locului» a procesului tehnologic, precede discuția care are loc, la sfîrșitul vizitei, în sala consiliului tehnic. Este o uzină bună, subliniază secretarul general al C.C. al P.C.R. Aveți muncitori bine calificați, autori de invenții și inovații, specialiști la curent cu noutățile tehnicii mondiale. Acesta este un fond de aur ce trebuie bine valorificat. în programul dezvoltării economiei noastre, uzina dumneavoastră ocu

Mâurer, ca
pă un loc important. Ea are sarcina să contribuie la dotarea industriei cu mașini-unelte mereu mai perfecționate care să înlocuiască tot mai mult utilajul de import.— Este de remarcat, spune tovarășul Ion Gheorghe există aici un grup puternic concepție care muncește cu bune rezultate.Directorul fabricii precizează ;că strungurile sînt mereu îmbunătățite. Anul trecut, de pildă, s-țau a- dus strungului SN-400 peste 150 de modificări constructive.— Să constituie aceasta o pre- (Continuare în pag. a IlI-a)

ocupare permanentă a colectivului, atrage atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu. în centrul activității dumneavoastră trebuie să stea îmbunătățirea continuă a caracteristicilor tehnice ale mașinilor-unelte de care are nevoie industria noastră.întîlnirea cu conducătorii de partid și de stat s-a soldat cu bogate învățăminte și concluzii de mare însemnătate pentru orientarea de viitor a colectivului uzinei de strunguri de la Arad....Din nou pe străzile Aradului, unde populația își ia rămas bun de la conducătorii partidului și statului nostru.Coloana de mașini trece podul peste Mureș, îndreptîndu-se spre comuna Vinga, veche așezare din cîmpia Banatului, unde trăiesc și muncesc, uniți în două cooperative agricole de producție, peste cinci mii de țărani români, maghiari și bulgari.Familiile cooperatorilor au venit in corpore în întîmpinarea conducătorilor de partid și de stat, oglindind tot ce are mai frumos tradiția fiecărui grup național în obiceiul de primire a oaspeților. Pîine și sare, ploști frumos încrustate, ștergare, țesături cu motive românești, bulgărești și maghiare sînt oferite oaspeților împreună cu urarea de bun sosit, rostită din inimă de toți cei prezenți. Reprezentanții tuturor generațiilor — copii, tineri, maturi — umplu brațele conducătorilor de partid și de stat cu buchete de flori, într-o impresionantă perindare de chipuri luminoase și de costume multicolore.— Sînteți o mare și singură familie care muncește împreună, remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vorbiți-ne despre rezultatele pe care le-ați obținut.Prezintă informări despre munca celor două cooperative agricole de producție aflate într-o prietenească întrecere, Petru Dubțu, președintele cooperativei „Spicul", și Petru Hîrlău, președintele cooperativei „30 Decembrie".Pămîntul rodnic muncit cu hărnicie de cooperatori, sprijinul permanent al partidului și statului care au trimis spre ogoare mașini, semințe selecționate, îngrășăminte chimice, specialiști, au făcut ca și aici, la Vinga, să se obțină rezultate din ce în ce mai bune în producția agricolă. Valoarea zilei- muncă a atins anul trecut la coo-: perativa„Spicul" 28 lei, dintre care cg. 15 lei în numerar. Cei doi p rede ședinți informează oaspeții despre acțiuni economice întreprinse cu
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La unul din pupitrele de comandă ale Combinatului de hîrtle șl celuloză
Suceava Foto : Gh. VlnțilM

LA BAIA MARE

SE CONSTRUIEȘTE 0 FABRICA 
DE ACID SULFURICPentru valorificarea superioară a sulfului ce se degajă din procesul de topire a concentratelor de metal, la combinatul chi- mico-metalurgic din Baia Mare se construiește o fabrică de acid sulfuric care va avea o producție de

200 000 tone anual. Gradul înalt de mecanizare al lucrărilor pe șantierul noului obiectiv industrial a permis constructorilor să obțină o productivitate sporită față de sarcina planificată. Ei au încheiat,
INTERVIUL NOSTRU

Noutăți în pragul 
recensămîntului

Tov. PETRE NĂVODARU, director general adjunct în 
Direcția Centrală de Statistică ți vicepreședinte al Comisiei centrale de 
recensămînt, a răspuns la cîteva întrebări în legătură cu lucrările pregătitoare ce se .întreprind în prezent în vederea recensămîntului populației și locuințelor ce se va desfășura între 15—22 martie.

— In ce stadiu se află lucră
rile de pregătire a recensămin
tului ?— Astăzi, cînd ne despart aproximativ 20 de zile de data recensămîntului, lucrările pregătitoare se află într-un stadiu avansat. Pentru buna desfășurare a lucrărilor s-au constituit comisiile locale de recensămînt — ca organe de conducere și îndrumare; a fost făcută împărțirea teritoriului în sectoare de recensămînt, sectoare de îndrumare și control și circumscripții de recensămînt; s-au recrutat cadrele de recenzori, recenzori șefi și responsabili de circumscripție, în total. aproape 100 000 persoane. Au fost elaborate și experimentate pe scară redusă formularele și instrucțiunile.Toate formularele și instrucțiunile necesare înregistrărilor au fost tipărite și difuzate la comisiile raionale de recensămînt. In prezent are loc instruirea personalului care va lucra nemijlocit pe teren cu privire la conținutul formularelor și diverselor noțiuni utilizate în cuprinsul lor; totodată se lămuresc unele probleme de principiu, care ajută pe recenzori să încadreze corect cazurile particulare,. multiple și variate, întîlnite pe teren.

— Ce trebuie înțeles prin 
încadrare corectă ți cazuri 
particulare ?— Unul' din formularele de înregistrare este „Lista membrilor gos

podăriei". Prin membrii unei gospodării se înțeleg toate persoanele care locuiesc în mod obișnuit împreună, avînd în general legături de rudenie și care participă în totalitate sau parțial la formarea veniturilor gospodăriei. Dar pot face parte dintr-o gospodărie și persoane care, deși n-au nici o legătură de rudenie cu ceilalți membri, locuiesc și se gospodăresc împreună cu aceștia ca, de exemplu, copii neînfiați sau aflați în plasament familial, bătrîni sau alte persoane întreținute. în schimb, nu se consideră membri ai gospodăriei elevii și studenții care se află în gazdă sau alte persoane venite pentru lucru, precum și persoanele angajate pentru munci casnice, chiar dacă iau masa și locuiesc în mod obișnuit cu ceilalți membri ai gospodăriei. Nu vor fi declarați ca membri ai gospodăriei acele persoane care au plecat definitiv în urma căsătoriei sau datorită altor cauze.Noțiunile de „clădire" și „loculnfă” care de asemenea vor forma o- biectul recensămîntului necesită și ele diferite precizări. Astfel, prin „locuință" se înțelege una sau mai multe camere de locuit, în general prevăzute cu dependințe (bucătărie, baie etc.) care au fost construite, transformate sau amenajate cu scopul de a fi locuite de o singură gospodărie, avînd intrare separată din casa scării, co

cu aproape două luni înainte de termen, lucrările de construcție și montaj. Acum, se fac verificarea și finisajul ultimelor in- sțalații care sînt pregătite pentru rodajul mecanic. (Agerpres)

ridor, curte, stradă etc. Deci locuința reprezintă o unitate distinctă din punct de vedere funcțional, independentă de alte locuințe , sau spații, indiferent dacă este locuită de una sau mai multe gospodării. O deosebită importanță are deci așigurarea unității de interpretare a tuturor noțiunilor care formează obiectul recensămîntului de către toți recenzorii.Măsurile organizatorice și lucrările pregătitoare sînt de natură să asigure efectuarea recensămîntului în bune condiții. Bineînțeles că la succesul acestei importante acțiuni o contribuție de seamă o poate aduce populația care, pătrunsă de un înalt spirit cetățenesc, va sprijini lucrările re - cenșămîntului. Interviu realizat d® 
Al. PLAIEȘU

VIATA

INTERNAȚIONALĂ

■ REMANIERE 
MINISTERIALA 
LA DJAKARTA

— Principalul iapt 
marcant este dispa
riția ;din cabinet a 
generalului Nasu- 
tion — subliniază a- 
genția France Presse

a Premierul Wilson 
a sosit la Moscova
Autoritățile 
sud-vietnameze 
au cerut ajutor 
militar la Seul

— Se anunță că au
toritățile sud-coreene 
studiază problema dis
locării a încă 20 000 de 
militari în Vietnamul 
de sud.
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să nu fie
recepționate
fara lucrările
aferente

într-o scrisoare adresată redacției, un grup de locuitori ai cartierului Mazepa din Galați ne-a semnalat următoarele :„E imposibil să găsim răspuns 
la o întrebare: de ce constructo
rii gălățeni, cînd e vorba să înalțe 
blocuri, iînt fruntași, iar lucrările 
auxiliare le lasă baltă? De cînd 
ne-am mutat în noile locuințe au 
trecut luni de zile. Dar drumuri, 
căi de acces încă nu avem; cu
rentul electric e slab și provine 
din niște instalații provizorii și 
improprii; căldură și apă calda — 
cînd și cînd. Cum e posibilă o ase
menea situație în blocuri 
folosință 1"Țiglina I, II, III... Am Cartierele noi din Galați, plină întinerire. Localnicii besc cu multă mîndrie complexele de locuințe din apropierea combinatului siderurgic în construcție, despre noile bulevarde și magazine, îmbunătățirea surselor de alimentare cu apă și alte lucrări gospodărești. Dar să vizităm și cartierul corespondenților noștri : Mazepa. In adevăr, în jurul noilor și frumoaselor blocuri, la tot pasul dai peste maldăre de moloz și pămînt, canale pline de apă, străzi desfundate. Unde sînt constructorii? Pe șantiere — înalță alte blocuri, dau în folosință alte sute de apartamente. Și lucrările necesare, cine cînd?

date învizitat oraș în îți vor- despre

restante, absolut le va termina,
Un refren 
cu variante

La executarea dărești-edilitare treprinderi:

întocmesc ca să fie. Nu se respectă. îndeplinirea lor n-o urmărește nimeni. De ce ? Atît constructorii cît și beneficiarii susțin că sarcina esențială — construcția de locuințe — a fost îndeplinită, numărul de apar- pe care constructorii urmau să-1 dea în 1965 a fost de-

jinduiește după o existență mai așezată, nu este deloc un artificiu de umanizare a eroului, ci, slujind într-o măsură caracterizării' aduce pe ecran un tip uman reprezentativ — Marta — un destin mutilat de strîmbele rîndu- ieli ale epocii. Evocarea dobîndește noi; dimensiuni în secvențele filmate la depou și apoi . în gară ; prezența .ceferiștilor exprimă forță, cineaștii sugerează aici existența unui puternic nucleu comunist, muncitoresc, ceea ce conieră verosimilitate acțiunii'de capturare a transportului de arme — unul din episoadele de reală tensiune ale filmului. Menționăm calitățile decorurilor semnate de Liviu Popa, ca și expresivitatea coloanei sonore, a muzicii scrise de compozitorul Anatol Vieru.

lucrărilor gospo- participă 5 în- I.C.O.R., I.R.E.G.,T.R.C.L., I.C.G. și D.R.T.A.O hotărîre a Consiliului de Miniștri stabilește că blocurile de locuințe se dau în folosință numai după ce au fost efectuate și lucrările gospodărești edilitare. Cum se face atunci că blocurile sînt gata la termenele stabilite, unele chiar mai înainte de termen, iar lucrările de apă, canal, de instalare a rețelelor electrice, de drumuri sînt uitate?Reprezentanții unităților aminti
te nu și-au găsit nici o vină.Sîntem în cabinetul tovarășului Ștefan Bubenic, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular regional Galați. L-am rugat să invite pe reprezentanții celor cinci întreprinderi. Se string laolaltă toți cei de care depinde bunul mers al treburilor : directori, ingineri șefi, șefi de servicii... Se cunosc bine unii cu alții. Se salută, își dau mîna.Repunem problema în discuție: De ce sînt tărăgănate lucrările gospodărești-edilitare ?Nu este în intenția noastră să redăm cuvînt cu cuvînt răspunsurile.Notăm cîteva din precizările aduse în timpul convorbirii noastre : D.R.T.A. n-a respectat contractele ; I.C.G. n-a deschis la timp finanțarea ; I.C.O.R. nu organizează bine șantierele ; T.R.C.L. n-a atacat imediat lucrările de care răspundea ; I.R.E.G. a întîr- ziat patru-cinci luni cu eliberarea amplasamentului din microraionul 16 A.

— Ne-ar trebui un plan de co
laborare, grafice de execuție — 
e de părere cineva.In continuare, aflăm că de fapt există și un plan de colaborare, și un grafic de execuție ! Ele se întocmesc la fiecare început de an de către întreprinderi și se trimit sfatului popular regional. Dar se

Intr-adevăr, tamente gălățeni folosință în pășit; planul valoric a fost realizat în proporție de 103 la sută. Sînt fapte remarcabile, cu care constructorii se pot mîndri. — Pe noi, mai spun constructorii, nu ne întreabă nimeni de „apă și canal" — de aceea atenția noastră e îndreptată numai spre blocuri, spre apartamente.Dar ce înseamnă te fără canalizare, mină și căldură ? De mătate din condițiile Fără aceste elemente apartamentul este, dacă se poate spune așa, o lucrare gata, dar neterminată.De neînțeles este poziția beneficiarilor : cum șe împacă beneficiarii cu această stare de lucruri ?Cu toate că lucrurile n-au putut fi pe deplin descurcate, atît constructorii cît și beneficiarii au fost întrutotul de acord asupra consecințelor acestui stil de muncă : pierderi de materiale, cheltuieli suplimentare de bani și muncă, străzi desfundate, îngreunarea circulației, dezordine, neplăceri locatarilor. Iată de ce se impune ca întreprinderile de construcții, de instalații, de montaj, canal, apă, să lucreze după un grafic cu termene de execuție precise, obligatorii, termene care să fie urmărite zilnic de către beneficiari; lucrările de construcție să nu fie considerate gata și deci nici recepționate pînă nu sînt terminate și lucrările aferente blocurilor.

apartamen- apă, lu- fapt o jude locuit I de confort,

Gh. GRAURE I

TE AT RE
• Filarmonica de stat „G. Enescu’
(la Ateneul Republicii Socialiste 
România) : Recitalul pianistului
HARRY DATYNER (Elveția) — 20.
• Teatru) de Operă și Balet : AIDA
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă i ȚARA 
SURÎSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale’ 
(sala Comedia) : DIN JALE SE INTRU- 
PEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Stu
dio) ; tNTlLNIRE CU ÎNGERUL — 
19.30.
• Teatrul de Comedie : TROILUS Șl 
CRESIDA - 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
COPin SOARELUI — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : DRAGĂ 
MINCINOSULE - 19,30.
© Teatrul „C l. Nottara* (sala Ma- 
gheru) : COLOMBE — 20, (sala Tea
trului evreiesc de stat) : OPT FEMEI
— 20
O Teatrul ,Barbu Delavrancea" : 
VOINICEȘTE MĂI FLĂCĂI - 20.
• Teatrul Mic ■ BIETUL MEU MARAT 
(spectacol prezentat de Teatrul Mun- 
C’tnresc C.FR1 — 19,30,
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : DOCTORUL AUMĂ-

acestor satrapi, punctînd perfidia lor, violența, ca și neputința, panica provocată de amploarea acțiunilor revoluționare, de actele de sabotaj din preajma insurecției armate.Filmul are un ritm interior alert. Chiar și unele secvențe statice în aparență' respiră această tensiune interioară — bunăoară aceea din biroul colonelului de stat- major, ofițer întruchipat cu prestanță și cu știința caracterizării lapidare de Gyărgy Kovăcs ; gravitatea momentului, spiritul de responsabilitate al militarului patriot care, la chemarea comuniștilor, participă la pregătirea actului insurecțional, transpar pe ecran, și simplul gest al semnării unei hîrtii dobîndește forță dramatică, pentru că știm că hîrtia aceasta este un ordin militar de maximă importanță.Trebuie relevată contribuția hotărîtoare a operatorului Aurel Samson, care rezolvă inspirat problemele de compoziție ale imaginii pentru ecran lat, subtil în dezvăluirea detaliilor semnificative, în surprinderea psihologiei personajelor (ca în secvența citată mai sus și in multe altele), conierind imaginii dinamism în izbutite scene de mase, de pildă reconstituirea insurecției, remarcabilă ca autenticitate istorică. Slujind intențiile regiei, operatorul realizează cîteva filmări de noapte deosebit de sugestive — între care cele de la Piatra Olt sau cele re- prezentînd atacul asupra sediului militar hitlerist.Acest moment este bine conceput în sine, ocupanții naziști sînt prezentați convingător, neșarjat, pregătirea atacului e redată captivant. Și sub raportul creațiilor actoricești episodul impune. O revedem pe Marta și asistăm la sfîrșitul (poate insuficient motivat sub raport logic) al acestui personaj cu evoluție incertă, dar care oferă actriței Marga Barbu prilejul unei creații de bună factură cinematografică ; Gina Patrichi are momente emoționante, patetice uneori, în rolul cîntăreței a cărei frivolitate este doar o aparență. Dar toată scena atît de laborios realizată pare fără finalitate, pentru că nu e deloc clar ce au urmărit de fapt și ce au obținut forțele patriotice prin acest atac... Și în alte momente ale filmului există neclarități, apar episoade parazitare, de natură să distragă atenția publicului prin intercalarea unor detalii de palidă semnificație. Secvența din casa unde-și găsește refugiul Matei (cu ghicitoarea caie-1 crede student în teologie), a- ceea de la tipografie (unde află de căsătoria Tinei), scena din locuința părinților acesteia, — iată doar cîteva din episoadele asupra cărora se insistă prea mult în raport cu substanța lor. Și aceasta în timp ce aspecte esențiale ale evocării ar fi justificat o tratare mai amplă și mai aprofundată — de pildă colaborarea comuniștilor cu ofițerul de stat-ma- jor, la care ne-am referit mai înainte. O anume lipsă de economie se face simțită, poate, și în secvența din localul frecventat de hitleriști, altminteri foarte exactă ca atmosferă. Dar aceste limite, chiar dacă nu sînt neglijabile, pălesc în fața calităților artistice autentice ale „Procesului alb", al cărui succes de public este edificator.
D. COSTIN

Cronica zileitermină o dinamică aparte a dezvăluirii caracterelor, solioitînd uneori spectatorilor să „sintetizeze* notații disparate, să-și imagineze elemente care — voit sau nu — lipsesc, și să realizeze astfel, mental, profilul unuia sau al altuia dintre personaje. Prezentați în acțiune, broii filmului sînt vii, trăiesc, și este de subliniat ca un merit al autorilor faptul că au respins, în zugrăvirea lor, tiparele rigide, ca și frazeologia convențională. Exemplar în ce privește linia generală a conduitei sale, Matei apare — în întruchiparea degajată a actorului Iurie Darie — ca un luptător devotat, plin de abnegație pentru cauza partidului, apt de sacrificii, însă deloc idealizat, în stare să-și învingă slăbiciunile, dar nu ferit de slăbiciuni, de

„Procesul alb* aduce pe ecran un tablou so- cial-istoric plin de a- devăr și de mișcare al unei perioade de hotărî- toare răsturnări din viața poporului român. Consacrat luptei revoluționare, patriotice a comuniștilor pentru pregătirea și înfăptuirea insurecției armate de la „23 August’ 1944, filmul are ca punct de plecare, după cum se știe, romanul lui Eugen Barbu, „Șoseaua Nordului’. Nu este însă vorba, pro- priu-zis, despre o ecranizare, chiar dacă u- nele episoade și eroii principali descind din paginile cărții. Prozatorul a scris un scenariu anume — un „cine-roman* cum este menționat pe generic pentru a se defini tehnica literară a construcției și structura acestei narațiuni bazate pe multe personaje, pe frecvente rememorări și interferări de planuri. Gîn- dit cinematografic, lipsit adică de balast descriptiv și avînd în același timp pregnante elemente de caracterizare a epocii, a eroilor — scenariul a oferit regizorului Iulian Mihu, secondat de un operator talentat și sensibil, premisele unei creații convingătoare, de maturitate profesională.Deși depășește durata obișnuită de proiecție, filmul nu pare lung, cap- tivîndu-te de Ia început, de la episodul evadării ilegalistului Matei și pînă în momentul culminant al insurecției. Intre acești poli ai acțiunii „Procesul alb’ reconstituie o epocă, și o reconstituie cu o autenticitate vrednică de relevat. Secvențele de la Piatra Olt sînt dintre cele mai semnificative în acest sens. Matei, muncitor ceferist, este trimis aici pentru a contribui la capturarea armelor necesare forțelor patriotice — arme transportate de un convoi militar hitlerist Momentul Piatra Olt merită citat mai ales pentru modul în care reînvie ambianța, atmosfera orășelului de provincie sufocat de război. Sînt surprinse detalii revelatoare tinetele, comenzile militarilor apoi, în ploaie, trupa de „artiști’ rătăcitori poposită aici tn turneu, strada pustie, ___hotelul sordid unde își. principali,'asupra cîtor- îțnprejuiărf oile- fieții . ............ ............. ..........................sager comunistul Matei. și a]e activității lor re- citați la proces revin și ... .. .................. ... ■ zccjripujHe aitor ilegaliști,întruchipați pe ecran de Gh. Cozorici, Lica Gheorghiu, Draga Olteanu și a căror apariție, în roluri dere, doar,

— gara, sen- megaioanele, guturale ale naziști ;noapte,
găsește un adăpost pa-Intîlnirea cu „steaua’ trupei, cîntăreața care

acestuia,
PLECAREA DELEGAȚIEI 

UNIUNII STUDENȚILOR DIN 
R. S. F. IUGOSLAVIADuminică după-arpiază, delegația Uniunii Studenților din R. S. F. Iugoslavia, condusă de tovarășul Sasa Mikic, membru al Secretariatului C.C. al Uniunii Tineretului Iugoslav, președintele Uniunii Studenților din R. S. F. Iugoslavia, care a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie. La plecare, în Gara de Nord, delegația a fost condusă de tovarășul Mircea Angelescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Consiliului U.A.S.R., de membri ai Comitetului Executiv al U.A.S.R.

SPECTACOL SUSȚINUT DE 
ANSAMBLUL DE CÎNTECE ȘI 
DANSURI „NEO LAO HAKSAT"Sub egida Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, luni seara a avut loc în sala din Calea Victoriei nr. 174 un spectacol susținut de Ansamblul de cîntece și dansuri „Neo Lao Haksat" din Laos, aflat în turneu în țara noastră. Printre asistenți se aflau Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Sanda Rangheț, secretar al Comitetului național pentru a-

părarea păcii, reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, precum și șefii unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. Spectacolul a dat posibilitate publicului bucureștean să cunoască arta plină de pitoresc a poporului laoțian. Cîntecele și dansurile înscrise în program, originare din diferite provincii ale Laosului, au fost viu aplaudate. In semn de prietenie față de poporul român, membrii ansamblului au interpretat cîntecele românești „La oglindă" și „In Bucu'reștiul iubit".După spectacol, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit artiștilor un coș cu flori.
COMEMORAREA SCRIITORU

LUI RUBEN DARIOîn cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii și de UNESCO, luni după-amiază a avut loc, sub auspiciile Comitetului național pentru apărarea păcii, Uniunii scriitorilor, Comisiei naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, comemorarea a 50 de ani de la moartea scriitorului Ruben Dario din Nicaragua. Cuvîn- tul de deschidere a fost rostit de prof. dr. docent Alexandru Bălăci, membru corespondent al academiei. Despre viața și opera scriitorului a vorbit criticul literar Romulus Vulpescu. In încheiere, actori ai teatrelor bUcurestene au citit din opera lui Ruben Dario.(Agerpres)

De o construcție modernă, purtînd pecetea unui stil regizoral distinct, refractar violențelor de limbaj cinematografic, filmul prezintă succesiunea evenimentelor prin prisme diferitei așa cum revin ele în memoria unora dintre eroi, citați — după zece ani — la procesul menționat în titlu- Un „proces alb’, spun autorii, pentru că adevărul este limpede, iar sentința de condamnare a celor care l-au asasinat mișelește, în zilele insurecției, pe comunistul Dumitrana, nici nu șe rostește pe ecran, actul jusțițiaT fiind, de fapt, doar un pretext dramatic. Pe firul amintirilor, deci, aparatul de filmat stăruie asupra eroiloj

greșeli și de pasiuni o- menești; dacă rivalitatea dintre el și Dumitrana rămîne un simplu enunț, legătura cu Marta, după reîntîlnirea din adăpos- .tul antiaerian, este astfel înfățișată încît contribuie la conturarea personajului, pigmen- tîndu-1 fără însă a-1 discredita.Regizorul știe să pună în valoare resursele jocului actoricesc, inclusiv în cazul unor eroi mai puțin serviți de scenariu — cum este, de pildă, Dumitrana; în cîteva apariții, actorul Gh. Di- nică redă cu o remarcabilă economie de mijloace calmul și fermitatea conducătorului grupului ilegal, făcîndu-te să simți și să-ți explici ascendentul pe care acesta > ^1 are asupra tovarășilor săi. In amintirile celor

• Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a aprobat 
începerea fabricației, la Uzinele „Autobuzul" din București, 
a autoutilitarei TV—4 cu dublă tracțiune.

Structura filmului de-

Prolectanți. (La Institutul de studii și proiectări hidroenergetice din Capitală)
Foto : A. Cartojan

DOARE — 17, (sala din str. Acade
miei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA — 
17.
•’ Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase’ 
(sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZĂ - 20, (sala Victoria) : 
OMUL ZĂPEZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : PE 
TREPTE DE LUMINA — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA - 19,30.

CINEMATOGRAFE
• GUSTUL MIERII : Sala Palatului 
(seria de bilete 1613 — orele 19,30), 
Luceafărul (completare Plasma) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• TOM JONES ; Patria — 10; 12,30; 
16; 18,30; 21, Excelsior — 10; 12,15; 
15,30; 18, 20,30, Melodia — 9; 11,30; 
14; 16.30; 19; 21.30, București -r 9,15; 
12; 15,30; 18 15; 21. Tomis - 8,15; 11; 
14,30; 17,15; 20 (la ultimele două ci
nematografe completarea Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române).
• PROCESUL ALB — cinemascop : 
Republica (completare Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române) — 9,45; 
12,30. 15,30: 18,15; 21, Grivita — 10; 
12,30; 15 30; 18; 20,30.
• BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : 
Cinemateca — 10; 12; 14.

• FATA DIN JUNGLĂ : Capitol — 
9; 11,15; 13,30, 16; 18,30; 21, Feroviar
- 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
• WINNETOU — cinemascop (seria 
a II-a) : Festival — 9; 11,30; 14; .16,30; 
19; 21,30, Modem — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21 (la ambele completa
rea Sărbătorirea Unirii Principatelor 
Române), Aurora (completare Gara) — 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Victoria (completare 
Plasma) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Floreasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18.30; 20,45.
• DEPĂȘIREA: Centra! — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, Miorița — 
9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21, Arta
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20 (la toate 
completarea Și acum puțină gim
nastică).
• CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ — 
cinemascop ; Lumina — 10; 12,M; 
14,15. 16,15; 18,45; 20,45, Rahova — 
16- 18,15; 20,30 (la ambele completa
rea Nomazii — cinemascop), Dacia 
(completare Arme ale cunoașterii) — 
9—15 tn continuare ; 17; 19; 21.
• ȘAH LA REGE : Union - 16; 18,15; 
20,30, Volga - 9,45; 11,45; 13,45; 16; 
18.15; 20,30, Lira - 15; 17; 19; 21 (la 
toate completarea Adam și Eva tn 
Flat lux).
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
—10.

diferite ca întin- uneori episodice .......... este evocatoare. Ca și tipul vînzăto- rului de ziare, cu constănțean Jean Constantin, personaj plin de culoare, în realizarea căruia se afirmă cu forță spontaneitatea și vitalitatea lexicală a dialogului scris de Eugen Barbu. In rolul patroanei de hotel, Nelly Nicolau Ștefănescu compune, de asemenea, un rol plin de savoare — pledoarie pentru folosirea umorului și în filme deloc umoristice.De altminteri, dialogul — foarte sugestiv și vădind un ascuțit simț al replicii — este folosit, de-a lungul întregului film, ca o modalitate de caracterizare. Astfel, partitura zbirilor Siguranței contribuie la pregnanța personajelor create de actorii George Constantin șl Toma Cara- giu ; interpreții și autorii filmului intuiesc aici modul de a se comporta și de a vorbi al unei faune de tristă amintire, sugerînd nuanțat — uneori cu o subtilă tentă satirică — spiritul de suficiență și servilismul

brio de actorul

a

• PROCESUL DE LA NURNBERG 
(ambele serii) : Doina — 11,30; 16;
19.30, înfrățirea între popoare — 10; 
16,30; 19,30, Gloria — 10,30; 15,45;
19.30.
• VARĂ ÎN NORDUL SĂLBATIC — 
UMBRA TIMPULUI — ȘTIINȚĂ ȘI 
TEHNICA nr. 4 : Timpuri noi — 10— 
21 în continuare.
• OLD SHATTERHAND — cinema
scop : Giulești — 10,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30, Pacea — 11; 15,45; 18; 
20,15.
• AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : 
Buzești (completare Sculptorul și 
timpul) — 14-, 16; 18; 20, Popular — 
16; 18,15; 20,30.
• FATA LUI BUBE : Crîngași — 16; 
18,15; 20,30.
• STEAUA BALETULUI : Bucegi
(completare Băiatul și furtuna) — 10; 
12; 14: 16,30; 18,30; 20,30.
• DUMINICĂ LA ORA 6: Unirea 
(completare De la peicari adunate) — 
16; 18 15; 20,30.
• PINGUINUL : Flacăra (completare 
Nimic despre Arhimede) — 16; 18; 20.
• CAMERA ALBĂ : Vitan (comple
tare Ajutor, mă tnec) — 15; 17; 19; 
20,45.
• JUDEX : Munca (completare Porțile 
de Fler) — 14,30: 16,30; 18,30; 20,30.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANE?: Moșilor — 11; 15; 18; 21,

Flamura — 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30.
• VIZITA — cinemascop : Cosmos — 
16; 18; 20, Drumul Sării — 16; 18; 20.
• ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : 
Viitorul - 15.30; 18; 20,30.
• AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Co- 
lentina (completare Păpușarii) — 16; 
18; 20.
• MUNCILE LUI HERCULE : Pro
gresul - 15,30; 18; 20,15.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS 1 : Fe
rentari (completare O vînătoare 
neobișnuită) — 10; 16; 18,15; 20,30.
• CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎN- 
TULUI : Cotroceni (completare Arme 
ale cunoașterii) — 16; 18,30; 21.

TELEVIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară 
O 19,15 — Pentru cei mici : filmul 
„Care-i cea mal Isteață", pentru tine
retul școlar ; „Lucrările scrise”. în 
vizită la Liceul „Ion Neculce" din 
București • 20,00 — Colecții, colec
ționari, pasiuni. Sculptură tn lignit și 
în lemn • 20,30 — Filmul „Hoțul de 
piersici". • 21,55 — Trei tablouri pe 
săptămtnă • 22,10 — Mozaic mu
zical • 22 40 - Telejurnalul de
noapte, Sport, Buletinul meteorologic.

PE O ST1NCĂ NEAGRA...• La vechea Cetate a Neamțului se fac în prezent lucrări de 
restaurare. Au fost refăcute complet zidurile din partea de 
sud-vest a cetății, se lucrează la încăperile subsolului. Vor 
fi restaurate, de asemenea, terasa exterioară și podul via
duct cu cele 9 picioare din piatră.

. . . T
• Ieri a inceput la Sibiu un schimb de experiență între 

cadrele de conducere ale școlilor populare de artă din în
treaga țară. Participă reprezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, directorii școlilor populare de artă, 
activiști culturali din cadrul caselor regionale ale creației 
populare.• La 27 februarie, la Paris, Mircea Cristescu va dirija un concert al orchestrei „Colonne", în care va cînta ca solist și pianistul Valentin Gheorghiu.• Pentru îmbunătățirea transportului în comun, I.T.B. pregătește introducerea în circulație a 30 autobuze și 20 troleibuze articulate, de mare capacitate.• Pentru sporirea numărului de convorbiri telefonice simultane între orașele maramureșene și celelalte centre din țară, la Baia Mare și Satu Mare au început lucrările de montare a unui sistem telefonic cu 12 căi. Lungimea circuitelor telefonice ce vor intra în funcțiune anul acesta în regiunea Maramureș va fi de peste 3 000 de km.

• Anul acesta au început lucrările de regularizare a bra- 
țului Macin pe ultima distanță a traseului navigabil Măcin— 
Piatra Frecăjei. Se prevede construirea unor diguri de apă
rare, maluri si diferite închideri, dragajc și consolidări, care 
vor mări debitul apei și vor înlesni circulația navelor de 
pasageri.

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

• în Editura academiei vor apărea în curînd lucrările' 
„Culegere de referate" de acad. lonescu-Sișești, „Știința lo
gicii", vol I, de G.W.F Hegel (traducere de D. D. Roșea, 
membru corespondent al academiei}, „Scurgerea fluidelor 
multifazice prin medii poroase" de T. Oroveanu, „Modela
rea naturală a reliefului și eroziunea accelerată" de V. Tu- 
fescu. Cărțile tehnico-științifice de specialitate pot fi procurate prin secția de rețineri anticipate a librăriei din bd. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 17.

• în zona de vest a orașului Oradea s-a dat ieri în folo- 
sință al doilea bloc de locuințe cu 80 de apartamente din 
totalul celor 700 apartamente care se construiesc aici în 
acest an.• Numeroși creatori de la cooperativele meșteșugărești din Capitală execută modele noi de confecții, încălțăminte, articole de podoabă și marochinărie, cu care vor participa la concursul inițiat de U.C.M. București în cinstea „Zilei femeii". Modelele selecționate vor fi prezentate la o paradă a modei care va avea loc în sala Casei centrale a armatei în zilele de 8 și 9 martie a.c.• Astăzi, soprana Elena Cernei, artistă emerită, pleacă la New York între 7 martie și 17 aprilie ea va cînta pe scena de la Metropolitan Opera House în „Trubadurul", „Aida", „Samson și Dalila", „Rigoletto".• Din cele 72 de articole electrotehnice noi, contractate de comerț pentru acest an — lustre, lampadare, lămpi de noptieră. uscătoare de păr, aparate de masaj electric ș.a. — întreprinderile producătoare nu au livrat încă nici unul, deși au trecut aproape două luni. Se așteaptă oare sfîrșitul anului ?

CUM E i VREMEA
••—Li.. ,/r. • . ■ <LV.L:. ,

Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 și 25 februarie. în țară : 
Vreme relativ călduroasă, cu cerul variabil, mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații ’ temporare sub formă de ploaie și burniță, mal 
frecvente în jumătatea de sud a țării. Vînt potrivit, cu unele in
tensificări, predominînd din sectorul vestic. Temperatura tn scădere 
ușoară, către sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar maximele între 6 și 16 grade. Ceată lo
cală. în București : Vreme relativ călduroasă Cerul va fi variabil, 
mai mult acoperit. Vor cădea precipitații sub formă de ploaie și 
burniță. Vint potrivit din vest. Temperatura tn scădere ușoară, în 
a doua parte a intervalului. Ceată dimineața și seara.
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA BANAT

("Urmare din frag- Dforțe comune, ca, de pildă, planul de desecare a bălții Izvorinului prin care se vor da în folosință circa 600 hectare fîneață irigate. Organizarea uniunilor raionale ale cooperativelor, subliniază gazdele, va permite ca efortul de întrajutorare și cooperare a unităților agricole în acțiuni de acest fel să se fructifice mai deplin.La întrebarea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la ajutoarele acordate bătrînilor, cei doi președinți prezintă date pe anii tre- cuți. In numele țăranilor, ei mulțumesc partidului pentru grija arătată celor bătrîni prin noul Statut al Casei de pensii care va fi adoptat în curînd.în piața sfatului popular, unde se află adunați mii de țărani cooperatori, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu care transmite locuitorilor din comuna Vinga salutul conducerii de partid și de stat și îi felicită pentru rezultatele obținute în muncă. Ne-ați arătat — spune secretarul general al C.C. al partidului — că aveți rezultate bune ; aceasta se vede și pe chipurile dumneavoastră. Este de altfel cea mai bună dovadă a condițiilor noi în care trăiește azi -țărănimea noastră, a drumului înțelept pe care partidul a îndrumat satul, agricultura noastră socialistă.în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Pe această cale vom face să înflorească mereu a- gricultura noastră, sporind contribuția ei la creșterea avutului național. Pe această cale țărănimea își va putea ridica necontenit nivelul de viață.în comuna dumneavoastră, a remarcat în continuare secretarul general al C.C. al partidului, trăiesc și muncesc împreună români, bulgari, maghiari, și tot ce s-a făcut aici este rodul muncii lor unite — parte integrantă din munca întregului nostru popor.Arătînd că eforturile țărănimii trebuie să se conjuge și mai strîns cu eforturile oamenilor muncii din industrie, ale intelectualilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus în încheiere :Congresul partidului a trasat un . vast program de activitate -creatoare în viața economică și cultu- ral-științifică. Strîns unit în jurul partidului, al conducerii sale, poporul român nu-și va precupeți eforturile pentru ca, înfăptuind a- cest program, în 1970 România socialistă să se ridice și mai sus, spre culmile progresului și ale civilizației, spre comunism. Pe această cale vom realiza fericirea și bunăstarea tuturor, a copiilor aceștia care sînt viitorii constructori ai comunismului.Aclamații, cuvinte de cinstire la adresa partidului și a conducerii șale izbucnesc din mii de piepturi. Conducătorii se fotografiază apoi în mijlocul familiilor de țărani din comuna Vinga.Vizita continuă la fermele celor două cooperative agricole de producție. Aici se discută amănunțit probleme ale organizării producției, perspectivele de dezvoltare a unităților.Conducătorii de partid șl de stat cer amănunte despre prețul de cost al laptelui și al cărnii, despre criteriile științifice de furajare și îngrijire a animalelor, despre felul cum sînt remunerați îngrijitorii, dau sugestii și sfaturi prețioase, critică unele neajunsuri, recoman- dînd specialiștilor și cooperatorilor șă găsească soluții și mai bune, mai eficace pentru creșterea producției agricole vegetale și animale.Intrăm în raionul Sînnicolau Mare pe așa-numita „Șosea a milionarilor", nume simbolic pentru bogăția cooperativelor din această parte a Banatului, pentru viața înfloritoare la care s-au ridicat aceste sate în anii socialismului.în comuna Biled, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de trîmbițași călare, îmbrăcați în frumoase costume bănățene, care vestesc sosirea coloanei de mașini și îi salută pe oaspeți după datina locului. Mii și mii de săteni, români și germani, ies în întîmpina- rea oaspeților. Gustul pîinii e bun și Ia Biled, iar urarea bătrînului Timotei Marinescu exprimă toață dragostea gazdelor : „E pîine din recoltele noastre bogate, care sînt bogate pentru că partidul nostru, dragi oaspeți, ne-a arătat drumul de muncă și de izbînzi".Despre recoltele Biledului vorbește Sabin Bec, președintele cooperativei agricole de producție, care prezintă un succint tablou al dezvoltării gospodăriei în ultimii ani. Un indice semnificativ al creșterii puterii economice a acestei unități îl reprezintă fondul de bază, care la înființare era de numai 140 000 lei, iar la sfîrșitul anului 1965 de peste 15 milioane.— Cooperativa a crescut frumos, remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să vedem sursele de venituri: ce producții ați obținut anul trecut în cultura mare ?— Am obținut, răspunde președintele, 3 262 kg de grîu, 4 866 kg porumb și 31 000 kg sfeclă de zahăr la ha. Avem și un sector zootehnic bine dezvoltat, 1 040 de bovine dintre care 534 vaci și ju- ninci, 3 000 de porci ; producțiile au crescut și în acest sector.— Ce ați planificat în ceea ce privește dezvoltarea, pentru anul 1970 ? întreabă tovarășul Ion G’" "’ghe Maurer.

Președintele cooperativei expune cifrele de producție prevăzute să fie atinse în 1970, rezultînd că indicii stabiliți pentru principalele culturi au și fost, în parte, atinși.— De ce nu vă propuneți să fiți și mai sus în 1970 ? întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mergeți cu îndrăzneală înainte — sfătuiește secretarul general al C.C. al P.C.R.La invitația gazdelor, oaspeții urcă în șarete trase de cai albi și merg la ferme. Cifrele se verifică aici, prilejuind aprecieri pozitive din partea oaspeților la adresa hărniciei și priceperii crescătorilor de animale.între oaspeți și gazde se angajează discuții privind nu numai munca, dar și viața de fiecare zi a oamenilor.— Cît ai cîștigat anul trecut tovarășe, îl întreabă pe îngrijitorul Klein Petru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Eu am avut 500 zile-muncă, tovarășe secretar general, iar soția mea 250 de zile. La noi ziua- muncă s-a plătit anul trecut cu 30 de lei.— Cum ai folosit venitul?— Trăind bine, mîncînd bine, îmbrăcîndu-ne bine.— De cînd lucrezi la fermă ? o întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu pe tînăra Draia Doina.— Numai de doi ani, dar am cîștigat foarte bine. îmi place munca aici.— Ți-ai pregătit deci o zestre bună, remarcă secretarul genera] al C.C. al P.C.R. Trebuie să-ți găsești un flăcău la fel de harnic și să vă clădiți o viață frumoasă.Viața frumoasă din Biled e rezultatul hărniciei cooperatorilor, al condițiilor noi pe care le-a creat țărănimii socialismul. Pentru sprijinul și îndrumarea permanentă pe care partidul și guvernul o dau agriculturii, țăranii din Biled au mulțumit conducătorilor de partid și de stat, angajîndu-se să urmeze neabătut și în viitor îndemnurile partidului.După-amiază conducătorii au vizitat Uzinele mecanice Timișoara. Venind în întîmpinarea oaspeților inginerul Gheorghe Bosneag, directorul uzinei, a urat oaspeților un călduros „bun venit", subliniat de uralele muncitorilor aflăți în curtea uzinei. într-o scurtă ședință care are apoi loc, oaspeții sînt informați despre realizările obținute de colectiv în îndeplinirea sarcinilor de plan. în primele cinci decade ale acestui an, planul de producție a fost realizat la toți indicatorii. în ultimii 4 ani producția uzinei a sporit de mai bine de trei ori. în întreprindere se execută o serie de produse noi de mare importanță pentru economia națională dintre care : utilaje pentru industria alimentară, mașini-unelte pentru debitat materiale, poduri și macarale-turn fabricate în colaborare cu uzina din Bocșa, moto- încărcătoare, boghiuri pentru vagoane etc. Directorul uzinei a vorbit despre eforturile colectivului pentru perfecționarea utilajelor și mașinilor în pas cu cele mai noi realizări ale tehnicii.însoțiți de cadrele de conducere și de specialiști, oaspeții au vizitat apoi uzina. în fiecare secție răsună urale și aplauze la adresa Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central. Muncitorii fruntași, șefii de secții raportează conducătorilor despre succesele lor, își exprimă hotărîrea de a face totul pentru a da viață mărețelor sarcini trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului.La secția de construcții metalice sîntem martorii unor momente emoționante. în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu iese bă- trînul muncitor Gheorghe Opin- caru în a cărei carte de muncă sînt înscriși pește 45 de ani de activitate neîntreruptă în producție. El raportează că în curînd va ieși la pensie, dar — spune el — nu înainte de a cuceri pentru a patra oară titlul de fruntaș pe care-1 deține de trei ani. Este o mare bucurie pentru mine că am avut prilejul să vă salut munci- torește în uzina noastră — încheie el. Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi urează bătrînului muncitor succes în muncă și multă sănătate.Vizitînd secțiile întreprinderii, conducătorii se interesează de calitatea utilajelor care se produc în uzină, de performanțele tehnice ale acestora. O parte din noile utilaje sînt prezentate în stare de funcționare.— Aveți spațiu larg de producție — remarcă, la plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu ministerul, va trebui să găsiți soluții pentru a-1 folosi și mai bine. Paralel cu aceasta trebuie să vă preocupați permanent de îmbunătățirea continuă a calității produselor pe care le fabricați.în continuarea vizitei, conducătorii de partid și de stat sînt apoi pașpeții universității timișorene. Răsună străvechiul cîntec „Gau- deamus igitur" intonat de tineri veniți să studieze aici din toate colțurile țării. Făcîndu-se exponentul sentimentelor cadrelor didactice, al entuziasmului studenți- mii timișorene, prof. dr. Ion Curea, rectorul universității, rostește calde cuvinte de bun sosit. Sînt vizitate laboratoarele de fizică a cristalelor și de unde electrice, planeta- riul, amfiteatre și săli de cursuri. La unul din etajele clădirii se află o mică expoziție cu machete care 

înfățișează proiecte de sistematizare a orașului Timișoara. Inginerul Ion Radoslav, directorul D.S.A.P.C,-Banat, dă oaspeților explicații.între timp, în marele amfiteatru de 800 de locuri al universității, s-au adunat cadre didactice șl stu- denți care fac o însuflețită primire conducătorilor. Reprezentanți ai corpului profesoral și ai studenților iau cuvîntul, salutîndu-i cu căldură pe oaspeți, le relatează despre activitatea și preocupările lor.Cinstea pe care ne-o faceți astăzi — spune prof. ing. Constantin 
Avram, rectorul Institutului politehnic — constituie o nouă confirmare a atenției deosebite pe care partidul o acordă învățămîntului superior, promovării științei și culturii în patria noastră.Centrul universitar Timișoara este cu adevărat o creație a regimului nostru popular. La eliberarea patriei de sub jugul fascist exista în Timișoara o singură instituție de învățămînt superior — Școala politehnică. Era puțin pentru această regiune din care 'în trecut s-au ridicat personalități de seamă cum au fost: Vincențiu și Victor Babeș, Eftimie Murgu, Constantin Diaconovici Loga, Dimitrie Țichindeal, Paul Iorgovici, Bela Bartok, Dositei Obradovici, Ion Vidu, Traian Vuia, Traian Lalescu și alții care au luptat pentru ridicarea culturală a poporului nostru și îmbunătățirea condițiilor sale de viață.In prezent, datorită sprijinului acordat de partid și de stat, bănățenii se pot mîndri cu 5 institute de învățămînt superior, cu baza de cercetări științifice a Academiei Republicii Socialiste România și cu alte instituții culturale și artistice. în cadrul Institutului politehnic, Universității, Institutului pedagogic, Institutului agronomic și al Institutului de

Printre profesorii și studenții universității timișorene TELEFOTO AGERPRESmedicină funcționează 20 de facultăți cu 44 secții de specializare. Aici studiază și trăiesc împreună în bună înțelegere peste 10 000 studenți români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități. De pregătirea viitorilor specialiști se ocupă cu competență peste 1 200 cadre didactice.în anii șesenalului — a spus în continuare vorbitorul — s-au construit noul local al Universității — în care ne aflăm acum —, clădirea facultății de construcții, numeroase laboratoare și un complex studențesc modern.Principala noastră preocupare a fost și este formarea unor specialiști temeinic pregătiți, necesari e- conomiei și culturii naționale. Din 1945 și pînă în prezent, centrul universitar Timișoara a dat producției 10 300 de ingineri, 2 400 de medici și 2 500 profesori, adică peste 15 000 specialiști.Paralel cu activitatea instruc- tlv-educativă, cadrele didactice au desfășurat și activitate de cercetare științifică, unele cercetări fiind finalizate prin aplicarea lor în producție.Conferențiarul univ. Petru La- 
moth, de la Universitate, a spus printre altele : Dăm totul pentru educația tineretului în spiritul patriotismului socialist, al dragostei fierbinți față de partid, conducătorul încercat al poporului, ne dă- ruim pe de-a-ntregul științei și cercetării științifice. Ne bucurăm că în centrul nostru universitar, unde muncesc și învață cot la cot cadre didactice și studenți români, germani, maghiari și de alte naționalități, s-a instaurat un spirit de frățească colaborare, rezultat al traducerii în viață a politicii înțelepte a partidului nostru.Studentul Nicolae Lacea, în numele colegilor săi de învățătură, aduce calde cuvinte de mulțumire pentru grija părintească a partidului față de tînăra generație. Răs- 

punzînd cu însuflețire acestei griji— a spus el — studenții muncesc cu pasiune pentru a-și însuși tezaurul științei moderne, pentru a se forma ca specialiști cu înaltă pregătire profesională, patrioți înflăcărați, demni de mărețele timpuri pe care le trăim. Vă asigurăm cu acest fericit prilej pe dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, întreaga conducere de partid și de stat, de adîncul atașament al studenților față de politica partidului și statului nostru.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a transmis cadrelor didactice și întregului tineret studențesc din Timișoara un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului. Referindu-se la amploarea pe care a luat-o știința și cultura în patria noastră în anii socialismului, vorbitorul a subliniat că orașul Timișoara â devenit unul din importantele centre de învățămînt și de cultură ale țării, în care lucrează mii și mii de intelectuali ce adtic o contribuție de seamă la dezvoltarea științei și culturii românești. Aceasta este — a spus secretarul general al C.C. al P.C.R.— urmarea firească a aplicării politicii partidului nostru care pune în centrul activității sale preocuparea permanentă pentru ridicarea economică, științifică și culturală a întregii țări — ca o condiție fără de care nu se poate concepe socialismul, nu se poate asigura suveranitatea și independența patriei.Mai avem un drum lung de străbătut — a spus în continuare vorbitorul — pentru a ridica patria noastră pe culmile înalte ale civilizației, și un rol de seamă în această direcție revine științei, culturii. Socialismul și comunismul nu se pot construi fără un înalt nivel de cultură, fără dezvoltarea largă a științei, Dumneavoastră,

cei din Timișoara, ați obținut rezultate bune. Dar trebuie să depuneți eforturi și mai mari pentru a ridica întreaga dumneavoastră activitate la nivelul „cerințelor actuale ale dezvoltării economiei, mai ales în ce privește formarea cadrelor de specialiști necesari tuturor sectoarelor de activitate. •'Referindu-se la activitatea științifică desfășurată de cadrele didactice din Timișoara, tovarășul Nicolae Ceaușescu â spus : vă fru- teți mîndri cu rezultatele obținute, dar și aici puteți face mai mult. Puteți aduce o contribuție și mai mare, prin activitatea de cercetare științifică, la perfecționarea producției, la promovarea tehnicii moderne — una din condițiile mersului nostru înainte.Secretarul general al C.C. al P.C.R. a adresat profesorilor centrului universitar Timișoara un îndemn de a ridica continuu nivelul activității de instruire a tinerei generații, de a crește și forma din tinerii studenți de azi cetățeni conștienți ai patriei noastre socialiste, constructori ai socialismului și comunismului, cu un larg orizont de cultură și cu o înaltă pregătire profesională. în această privință — a spus vorbitorul — multe depind de studenți, dar mai multe depind de dumneavoastră, cadrele didactice, de felul cum munciți pentru înarmarea tineretului cu cele mai noi cunoștințe și pentru educarea sa morală și cetățenească, de felul cum știți să sădiți în inimile tinerilor dragostea pentru munca productivă, sentimentul înaltei răspunderi față de patria noastră socialistă. îmbinînd strîns munca profesorilor cu strădaniile studenților, vom reuși să creăm o generație temeinic pregătită, constructoare a societății comuniste de mîine.Adresîndu-se studenților, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat îndatorirea acestora de a în

văța temeinic, de a-și însuși prin- tr-o muncă perseverentă cunoștințe bogate și o înaltă disciplină.în centrul universitar Timișoara — a spus vorbitorul — învață alături de studenții români și stu- denți de alte naționalități — germani, maghiari, sîrbi. Este pentru noi o satisfacție să constatăm că datorită justeții politicii partidului nostru în problema națională, asigurării egalității în drepturi a tuturor cetățenilor patriei noastre, indiferent de naționalitate, tineretul din Timișoara, ca întregul tineret al țării, urmează cu încredere partidul, muncește și învață înfrățit, umăr la umăr. Acesta constituie unul din izvoarele marilor realizări obținute în făurirea societății noastre noi.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Sîntem convinși că muncind uniți, veți obține în continuare succese și mai mari, vă veți spori contribuția la progresul general al țării, la înflorirea patriei socialiste, la creșterea bunăstării poporului.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. au fost subliniate în repetate rînduri cu aplauze puternice. Cei prezenți în marele amfiteatru al Universității au aclamat îndelung pentru partid, pentru Comitetul său Central. La plecare, tinerii adunați pe marele platou din fața Universității fac din nou să răsune tradiționalul „Gau- deamus igitur", cîntecul frumoșilor ani de studenție cărora socialismul le-a dat și mai multă strălucire.în seara zilei de luni, conducătorii de partid și de stat au luat parte la o întîlnire cu activul de partid al regiunii Banat și la o masă tovărășească.La întîlnire au luat parte activiști ai organelor locale de partid,

de stat și obștești, conducători de întreprinderi și instituții, de mari șantiere, de unități agricole socialiste, reprezentanți ai oamenilor muncii din industrie și agricultură, ai oamenilor de știință, cultură și artă.A luat cuvîntul tov. Xon Cîr- 
cei, prim-secretar al comitetului regional • de partid, care a spus printre altele: Prezența dumneavoastră în mijlocul ' muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din regiunea noastră a prilejuit momente de înălțare sufletească. Căldura cu care oamenii muncii români, germani, maghiari și sîrbi au primit pe iubi- ții noștri oaspeți este o expresie a unității întregului popor în jurul partidului și guvernului, făurită în lupta pentru construcția vieții noi, socialiste. Cu toții au arătat că sînt hotărîți să depună întreaga lor capacitate de muncă pentru a da viață mărețului program stabilit la Congresul al IX-lea al partidului. în sfaturile și indicațiile pe care le-am primit din partea conducătorilor noștri vedem înțelepciunea partidului, grija sa permanentă- pentru înflorirea tuturor regiunilor țării și ridicarea bunăstării întregului popor.A luat apoi cuvîntul prorectorul Institutului politehnic, Ion Anton, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, care a spus : Bucuria de a vă avea ca oaspeți în mijlocul nostru este greu de exprimat în cuvinte, cum nu poate fi exprimată pe deplin nici recunoștința pentru grija și dragostea cu care conduceți destinele poporului nostru spre un viitor luminos. Măsurile adoptate la sesiunea Marii Adunări Naționale din decembrie 1965 în legătură cu cercetarea științifică au arătat că uartidul nostru așează știința la un loc de frunte în asigurarea pro

gresului economic și social. Aș dori să vă asigur de atașamentul nostru față de politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, de dragostea față de conducătorii noștri iubiți. Vă asigurăm că vom folosi toată priceperea noastră pentru a face din școala timișoreană o școală a vieții și din orașul Timișoara o puternică cetate a creației științifice.Cuvinte emoționante a rostit 
Mihai Dreciu, membru al Partidului Comunist Român din anii ilegalității. Nouă, comuniștilor mai vîrstnici, — a spus el — care am cunoscut prigoana crîncenă a regimului burghezo-moșieresc, ne tresaltă inima de fericire cînd vedem cum se înalță tot mai sus patria noastră scumpă. Dragostea și încrederea cu care oamenii muncii înconjoară partidul nostru, înțeleaptă, clarvăzătoarea și ferma sa conducere marxist-leninistă are rădăcini adînci in lupta dusă de partid în întreaga sa istorie de 45 de ani. Vă doresc, iubite tovarășe Ceaușescu, dumneavoastră și întregii conduceri de partid și de stat, multă sănătate și putere de muncă, spre a îndruma cu aceeași fermitate țara noastră pe drumul luminos al socialismului și comunismului, al bunăstării și fericirii poporului român.A luat de asemenea cuvîntul directorul Teatrului german de stat din Timișoara, lohan Szekler, care a spus printre altele : în orașul Timișoara, alături de instituții de artă românești funcționează teatrul german, teatrul maghiar și ansamblul sîrb de stat de cîntece și jocuri. Exprim cu acest prilej recunoștință față de partid pentru condițiile bune create instituției noastre. Ne îndeplinim misiunea de a contribui la cultivarea în rîn- durile populației germane din regiune a dragostei față de patria noastră comună, România socialistă, a devotamentului față de Partidul Comunist Român. Slujitorii artei din Banat se vor dărui și de acum înainte cu toată pasiunea înfloririi culturii socialiste.Eroul Muncii Socialiste Viorel 
Uibaru, președintele cooperativei agricole Lenauheim, a spus :Pe aceste plaiuri, trecutul țărănimii a fost întunecat de împilarea exploatatorilor și asuprirea națională. Acum, acest bogat izvor de pîine al țării este sporit de mîi- nile harnicilor cooperatori români, germani, maghiari și de alte naționalități, care și-au înfrățit nu numai cugetele ci și pămînturile. Hotărîrile Plenarei C.C. din noiembrie 1965 ne luminează pașii, mai departe, pe drumul înfloririi agriculturii țării, al creșterii rodniciei pământului în fiecare cooperativă, al bunăstării țărănimii.Noi ne străduim să muncim așa cum ne învață partidul. Despre rodul tot mai bogat al pămîntului bănățean, dragi oaspeți, vă asigurăm că veți lua cunoștință și de acum înainte.Ceea ce caracterizează tineretul regiunii, ca de altfel al întregii țări, — a spus Radu Bălan — prim-secretar al comitetului regional U.T.C. — este atașamentul profund față de politica partidului nostru, atitudinea înaintată în muncă, patriotismul înflăcărat, optimismul și încrederea în viitorul luminos al poporului român. Vă rog să-mi permiteți ca, în numele tineretului din regiunea Banat, care muncește, trăiește și se formează sub soarele socialismului, să exprim partidului care ne călăuzește și ne, îndrumă pașii spre un asemenea viitor recunoștința vie, dragostea și devotamentul nostru fierbinte.Luînd cuvîntul, muncitorul de la Uzinele mecanice din Timișoara 

Ion Bumbăcilă a spus : Doresc să mă fac ecoul sentimentelor adîn- cului devotament al muncitorilor bănățeni față de politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, față de încercata sa conducere. Ne dă o mare satisfacție av intui continuu al economiei și culturii patriei noastre, rezultat al politicii partidului de industrializare — temelia dezvoltării multilaterale, a întăririi independenței și suveranității României socialiste, a ridicării nivelului de trai al poporului.Salutat cu puternice aplauze, a luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU care a spus :Deși am stat puțin timp în Banat, am avut prilejul să ne întîl- nim cu muncitorii din trei mari întreprinderi ale regiunii — uzina de vagoane și uzina de strunguri din Arad și uzinele mecanice din Timișoara. Aș dori să subliniez că la întîlnirile pe care le-am avut cu muncitorii, tehnicienii și inginerii din aceste întreprinderi, ner-a impresionat în mod deosebit preocuparea acestora pentru perfecționarea continuă a producției, pentru ridicarea caracteristicilor tehnice ale mașinilor și utilajelor fabricate, pentru îmbunătățirea calității produselor. Toți tovarășii cu care am discutat ne-au vorbit nu de puține ori despre hotărîrea lor de a atinge parametri mondiali la toate produsele pe care le realizează. Aceasta este un lucru bun și dovedește că indicațiile trasate de partid și guvern sînt aplicate în practică cu perseverență de oamenii muncii. Ne-am întîlnit în uzinele vizitate cu mulți inova

tori și ne-a bucurat preocuparea lor de a contribui la ridicarea continuă a calității produselor. Urez muncitorilor din Banat noi succese în eforturile lor menite să contribuie la ridicarea patriei noastre , în rîndul țărilor avansate din punct de vedere industrial.Ne-am întîlnit — a spus în continuare secretarul general al C.C. al P.C.R. — cu țăranii cooperatori din trei cooperative agricole de producție. Cuvintele tovarășilor președinți ai cooperativelor și ale cooperatorilor au relevat preocuparea pentru creșterea continuă a producției agricole globale, pentru ridicarea muncii la un nivel mai înalt. Aceasta constituie de asemenea o dovadă că sarcinile și directivele Congresului al IX-lea prind viață și că cooperativele din Banat, la fel ca cele din întreaga țară, sînt hotărîte să-și aducă contribuția la înflorirea agriculturii noastre socialiste.Ne-am întîlnit cu intelectualii din orașul Timișoara. Nu vreau să mă opresc mai mult asupra acestui moment. Aș dori să subliniez doar impresia plăcută pe care ne-a lăsat-o hotărîrea intelectualilor de a-și spori contribuția la dezvoltarea științei și culturii, la educarea tineretului, la progresul continuu al patriei noastre.Am fost întîmpinați, în Timișoara și în Arad, de aproape toți locuitorii acestor două mari orașe. Ne-am întîlnit cu zeci de mii de cooperatori. E greu să redau impresia puternică produsă asupra noastră de manifestările calde de care ne-am bucurat din partea tuturor oamenilor muncii, a tuturor locuitorilor orașelor și satelor pe care le-am străbătut. Aceste expresii ale sentimentelor locuitorilor cu care ne-am întîlnit le interpretăm ca o manifestare a încrederii nestrămutate în partidul nostru comunist, în conducerea sa, care călăuzește poporul român spre noi și noi victorii în desăvîr- șirea construcției socialismului. în mod deosebit aș dori să amintesc impresia produsă de căldura și entuziasmul tineretului. în aceasta noi vedem o vie manifestare a dragostei și atașamentului tinerei generații față de partid și guvern, care-i asigură minunate perspective de afirmare în toate domeniile de activitate, pentru ca mîine să ducă mai departe făclia științei și culturii.Ne-am întîlnit cu ilegaliști, am ascultat aici un vechi ilegalist. Partidul nostru are tradiții de luptă — care încep cu mult înainte de crearea sa propriu zisă —, în mișcarea muncitorească de la sfîrșitul secolului trecut, apărută ca rezultat al dezvoltării societății, a clasei muncitoare. Partidul nostru comunist a continuat tradițiile bune ale mișcării muncitorești din țara noastră, tradițiile ei internaționaliste. De la primele începuturi. mișcarea muncitorească din România a fost legată cu mișcarea muncitorească internațională, a avut legături cu Engels și cu conducătorii de atunci ai proletariatului. Aceste tradiții au fost continuate, dezvoltate pe o treaptă superioară de partidul comunist. El le duce astăzi înainte, ca exponent al tuturor oamenilor muncii din țara noastră — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — care, împreună, au făurit bogățiile materiale și culturale ale patriei, împreună au făurit socialismul, împreună, muncind înfrățiți, vor asigura victoria de- săvîrșirii construcției socialismului, apărarea independenței și suveranității României socialiste, făurirea comunismului.Pentru noi, comuniștii din ilegalitate, e o mîndrie să vedem că se înfăptuiesc idealurile pentru care mulți dintre noi au luptat și și-au dat viața, au stat în închisori și în lagăre. Este cea mâi mare satisfacție pentru noi, comuniștii, aceea de a vedea că se înfăptuiesc idealurile de bună stare și fericire ale poporului, că se realizează adevărata independență și suveranitate a patriei noastre socialiste, care pășește ferm spre culmile socialismului și comunismului.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că manifestările de adîncă încredere în partid cu care au fost înconjurați tot timpul vizitei de oamenii muncii din regiune ap constituit totodată un angajament al acestora de a munci și mai rodnic și de a nu precupeți nimic pentru ca hotărîrile Congresului al IX-lea să fie înfăptuite cu succes.Propun să ridicăm un toast — a spus secretarul general al C.C. al P C.R. — pentru poporul nostru muncitor, pentru patria noastră socialistă, pentru activul nostru de partid din regiunea Banat, pentru toți oamenii muncii, pentru toți locuitorii frumoasei dumneavoastră regiuni. *Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Banat a luat sfîrșit.Locuitorii orașului Timișoara și ceilalți soli ai meleagurilor bănățene și-au luat rămas bun de la iubiți! lor oaspeți, întovărășindu-i pînă la gară cu flori, cu ovații și aplauze, în care erau exprimate cele mai fierbinți sentimente de dragoste și devotament față de partid și guvern, față de conducătorii poporului român.



VIETNAMUL DE SUD
H Patriot» au atacat baza

9

de la Ân Khe
H Saigonul a cerut întăriri

Premierul englez
a sosit 
la Moscova

de trupe
SAIGON. Agențiile de presă au 

transmis că unități ale Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud au atacat baza de la 
An Khe (la 400 km de Saigon) a 
primei divizii aeropurtate ameri
cane. Aproximativ 80 de obuze de 
mortiere au căzut în mai multe 
puncte ale bazei. O pistă de ateri- 
zaj a elicopterelor a fost distrusă.Este prima dată cînd imensa bază de la An Khe, unde se găsește și un elioport pentru 450 elicoptere, a fost atacată de partizani după amenajarea sa în septembrie anul trecut.Se anunță, de asemenea, că unități ale F.N.E. au reușit să se infiltreze, în noaptea spre luni, în pozițiile marinarilor la baza ame-
Pe marginea 
audierilor 
din Senatul american

„Adevărata 
dezbatere 
națională 
abia mc®pe“

„Deși pe ecranele televizoarelor, 
de la o extremitate la alfa a State
lor Unite, au Încetat de sîmbătă să 
mal apară aspecte de la audierile 
publice, marea dezbatere națională 
asupra politicii americane în Viet
nam se află abia la Început" — 
a transmis din Washington agenția 
France Presse.

„Adversarii actualului curs al po
liticii americane în Vietnam au ur
mărit ca audierile publice (în co
misie) a unor reprezentanți ai Ad
ministrației — organizate de William 
Fulbright, președintele comisiei se
natoriale — să arate marelui public, 
trecînd peste Casa Albă, pericolele 
reale pe care le prezintă amestecul 
S.U.A. în Vietnam — continuă a- 
genția. Fiecare teză a Administrației 
a fost combătută de oponenți, care 
au arătat că nici Carta O.N.U., nici 
măcar S.E.A.T.O. nu justifică o ase
menea acțiune militară a S.U.A.". 
„Niciodată, fără îndoială, în istoria 
americană o problemă atît de gra
vă (cum este războiul din Vietnam) 
n-a fost pusă atît de net și atît de 
direct în fața opiniei publice". — 
apreciază France Presse. „Sămînța 
a fost aruncată și adevărata dezba
tere se va deschide acum în țară".

Se menționează de asemenea 
conferința de presă specială a se
natorului Robert Kennedy (fratele 
fostului președinte), considerat în 
cercurile de presă ca unul dintre 
liderii aripii liberale a partidului 
democrat. El a spus că este în fa
voarea soluționării problemei viet
nameze pe calea tratativelor. „Pen
tru a putea păși pe calea negocie
rilor, a spus Kennedy, este necesar 
ca reprezentanții F.N.E. să participe 
la răspunderea și autoritatea guver
nării țării".

tokio Poliția a luat

cu asalt universitatea

După cum au anunțat agențiile de 
presă, luni peste 2 500 de polițiști au 
luat cu asalt clădirile și curtea Uni
versității Waseda din Tokio, unde 
studenții ridicaseră baricade. Stu
denții au fost siliți să părăsească 
universitatea, însă reprezentanții lor

au declarat că vor continua greva, 
declarată cu peste o lună în urmă, 
ptnă cînd măsura de urcare a taxe
lor universitare — împotriva căreia 
are loc boicotarea cursurilor — va 
ii anulată.

(Telefoto U.P.I. — Agerpres)

sud-coreenericană de la Da Nang și să atingă cu explozibile amplasamente de artilerie care susțin primele poziții ale marinarilor la 10 km de Da Nang.• Luni dimineața postul de radio Saigon a anunțat că premierul regimului militar de la Saigon, Nguyen Cao Ky, a remaniat cabinetul său. Șefii militari de la Saigon încearcă să găsească noi soluții pentru a face față inflației galopante și deteriorării continue a economiei.
® SEUL. S-a anunțat oficial că 

autoritățile de la Saigon au cerut 
Coreei de sud să trimită noi trupe, 
care, alături de armatele america- 
no-saigoneze, să participe la ac
țiunile împotriva patrioților din 
Vietnamul de sud. Agențiile de 
presă amintesc că autoritățile sud- 
coreene studiază problema dislo
cării a încă 20 000 de soldați și 
ofițeri sud-coreeni în Vietnamul 
de sud, conform „cererii neoficiale 
a S.U.A.".HANOI 21 (Agerpres). — La 19 și 20 februarie mâi multe formațiuni de bombardiere cu reacție americane au pătruns în repetate rînduri în spațiul aerian al R. D. Vietnam, au bombardat și mitraliat mai multe regiuni populate și obiective economice.

HANOI. Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei populare vietnameze a trimis Comisiei internaționale de supraveghere și control o notă protestînd energic împotriva hotărîrii regimului ciankaișist de a pune un aeroport la dispoziția aviației americane.
CUVÎNTAREA RADIOTELEVIZATĂ
A LUI WALTERBERLIN 21 (Agerpres). — La 20 februarie, în cadrul emisiunii „Convorbiri duminicale" a luat cu- vîntul la posturile de radio și televiziune din R. D. Germană Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane.Subliniind că Germania nu trebuie să devină din nou un focar de război în Europa, vorbitorul s-a referit la scrisoarea deschisă adresată recent de C.C. al P.S.U.G. de- legaților la Congresul Partidului Social Democrat din Germania.„Dorim ca între cele două partide muncitorești din Germania să fie încheiată o înțelegere privind acțiunile și măsurile care trebuie adoptate în comun, în scopul menținerii păcii și încheierii războiului rece" — a spus Walter Ulbricht.Ideea actualului președinte al P.S.D.G., Willy Brandt, a „transformării prin apropiere" a spus vorbitorul, a fost acceptată la timpul său de R. D. Germană și pusă în aplicare prin tratativele și acordurile cu privire la autorizațiile de trecere a cetățenilor vest- germani în capitala R. D. Germane. EI și-a exprimat speranța că P.S.D.G. va aborda din nou a- ceastă idee „și o va completa în sensul unor tratative". Dacă conducerea P.S.D.G. sau apropiatul congres al acestui partid va hotărî desemnarea unei delegații care

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 21 februarie a sosit la Moscova primul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson. Pe aeroportul Șere- metievo el a fost întîmpinat de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Dmitri Poleanski și Vladimir Kirillin, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și de alte persoane oficiale.în cursul celor patru zile pe care le va petrece în capitala Uniunii Sovietice, premierul britanic va avea convorbiri cu conducătorii sovietici.

T ratative 
ungaro- 
indiene

DELHI 21 (Agerpres). — La 21 februarie, președintele Indiei, Radhakrishnan, a primit delegația guvernamentală ungară condusă de Gyula Kâllai, președintele Guvernului revoluționar muncitoresc-ță- rănesc ungar, care face o vizită în Republica India.în după-amiaza aceleiași zile au început tratativele oficiale dintre Gyulla Kăllai, conducătorul delegației guvernamentale ungare, și Indira Gandhi, primul ministru al Republicii India.

ULBRICHTsă ducă convorbiri cu C.C. al P.S.U.G., a spus Walter Ulbricht, „noi vom fi de acord, fără condiții".în continuare, vorbitorul s-a referit la propunerea R. D. Germane ca cele două state germane să renunțe la înarmarea cu arma nucleară, iar guvernele lor să înceapă tratative privind normalizarea relațiilor dintre cele două state.
Vizita la Hanoi 
a delegației 
P.C. din JaponiaHANOI 21 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că la Hanoi a avut loc un miting cu prilejul vizitei în R. D. Vietnam a delegației P.C. din Japonia, condusă de K. Miyamoto, secretar general al partidului. La miting au fost pre- zenți Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, conducători de partid, delegația P.C. din Japonia, oameni ai muncii din capitala R. D. Vietnam. Cu acest prilej au rostit cu- vîntări Nguyen Lam, secretar al Comitetului orășenesc Hanoi al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, și K. Miyamoto.

★La 20 februarie, delegația P.C. din Japonia a avut convorbiri cu delegația Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, condusă de Le Duan, prim-secretar al C.C. al partidului.
pekin: Recepție 

în cinstea 
delegației 
culturale românePEKIN 21 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că la 20 februarie, Li Cean, vicepreședinte al Comitetului pentru relații culturale cu străinătatea al R. P. Chineze, a oferit o recepție în cinstea delegației culturale române care face o vizită în China. Au fost prezenți Dumitru Gheorghiu, conducătorul delegației, ambasador al României la Pekin, și membrii delegației, iar din partea chineză, reprezentanți ai Comitetului pentru relații culturale cu străinătatea.

Marșul de protest al studenților din capitala austriacă împotriva achi
tării foștilor SS-Iști — frații Mauer — acuzați de crime de război în timpul 

celui de-al doilea război mondial

Hotărîrea luată în legătură cu procesul de la Salzburg al SS- iștilor Johann și Wilhelm Mauer a stîrnit indignare în cercurile democratice ale opiniei publice austriece. Organizația austriacă a foștilor participanti la mișcarea de rezis- ( tentă și Uniunea socialistă a luptătorilor pentru libertate au dat publicității rezoluții în care este aspru criticată decizia adoptată. Sute de tineri au organizat pe străzile centrale ale Vienei un marș de protest.Deschis la 24 ianuarie, procesul călăilor naziști, a luat sfîrșit cu o neașteptată decizie. După trei săptămîni de dezbateri, Curtea cu juri a hotărît cu majoritate de voturi să respingă 20 din cele 22 capete de acuzare împotriva S.S.-iștilor Johann și Wilhelm Mauer. Ei s-au sustras judecății timp de 17 ani datorită unei greșeli de transcriere â numelor lor. Supra-- viețuitorii masacrelor în masă sosiți din diferite țări au adus dovezi incontestabile despre participarea : directă a celor doi S.S.-iști la crime comi

se în anii 1941 și 1942. La deschiderea procesului din Salzburg, cei doi naziști au negat orice vină, ba chiar au căutat să

acrediteze părerea că sînt victimele unei înscenări. După cum au menționat unele ziare austriece, comportarea acuzaților - a fost încurajată de unele întîmplări care au trezit nedumerire. Din 14 jurați, convocați la proces, opt au răspuns :ă nu pot participa din motive de sănătate. De asemenea, în- tr-una din zile, grupuri suspecte și-au manifestat deschis simpatia față de acuzați. în mod neașteptat. Sra acceptat o întrerupere de zece zile a procesului. Curtea

REMANIEREA
GUVERNULUI INDONEZIAN
înlocuirea generalului NasutionDJAKARTA 21 (Agerpres). — Agențiile internaționale de presă, citind postul de radio Djakarta, anunță că președintele Sukarno a comunicat, într-un discurs radiodifuzat, remanierea guvernului indonezian.Principalele schimbări se referă la departamentele militare. Generalul Nasution, care cumula funcțiile de ministru al apărării și șef al Statului Major al forțelor armate indoneziene a fost înlocuit în postul de ministru al apărării cu generalul Haji Sarbini, ministru al foștilor combatanți într-unul din guvernele anterioare. Funcția de ministru adjunct al apărării,
GIZENGA
LA BRAZZAVILLE ?

LEOPOLDVILLE 21 (Ager
pres). — Corespondentul din 
Leopoldville al agenției United 
Press International relatează 
că Antoine Gizenga, fost vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Congo-ului (Leo
poldville), colaborator apropiat 
al lui Patrice Lumumba, a dis
părut din țară, în condiții ne
cunoscute. Potrivit ziarului 
„Progres" din Leopoldville, 
sîmbătă noaptea Antoine Gi
zenga ar fi trecut, chipurile, 
fluviul Congo îndreptîndu-se 
spre Brazzaville — capitala 
Republicii Congo (Brazzaville).

încetarea din viață 
a lui L. RomagnoliROMA 21 (Agerpres). — Conducerea Partidului Comunist Italian a anunțat încetarea din viață a lui Luciano Romagnoli în vîrstă de 42 de ani, membru al Direcțiunii P.C.I. și deputat în Parlament. Romagnoli a deținut și funcția de secretar al Comitetului Executiv al C.G.M. din Italia. 

cu juri din Salzburg a reluat la 14 februarie dezbaterile. Procurorul a cerut condamnarea acuzaților. Președintele Curții a comunicat, după hotărîrea juraților, că procedura împotriva celor doi acuzați este suspendată și cazul lăsat la latitudinea Tribunalului Suprem. Comentînd decizia Curții cu juri, majoritatea ziarelor vieneze își exprimă surprinderea, iar altele chiar consternarea. Ziarul „Arbeiter Zei- tung" arată că acceptarea a numai două din capetele de acuzare, și acelea sub rezerva că faptele au fost comise „sub con- strîngere irezistibilă", constituie de fapt o „achitare categorică". „Opt din 14 procese ale criminalilor de război — menționează „Neues Oester- reich" — s-au încheiat în ultimii ani în Austria cu achitarea acuzaților. Decizia de la Salzburg constituie nu numai o ofensă pentru milioanele de victime, ci și un prejudiciu adus prestigiului republicii noastre".
P. STĂNCESCU

post nou înființat, a fost încredințată generalului Murshid. Postul de șef al Statului Major al forțelor armate a fost desființat. Contraamiralul Martadinata a fost, de asemenea, înlocuit din funcția de ministru al marinei cu amiralul Muljadi. Generalul Omar Dani, fost ministru al aviației — înainte de 1 octombrie 1965 — a fost numit ministru al industriei aeronauticii, departament nou înființat.în cadrul remanierii s-a mai anunțat înființarea unui al patrulea post de viceprim-ministru, care a fost încredințat lui Idham Chalid, președintele partidului musulman de dreapta.„Principalul fapt marcant al acestei remanieri este dispariția din cabinet a generalului Nasution" — subliniază agenția France Presse în relatarea pe care a transmis-o.
Președintele R. A. U. 
despre unitatea arabăCAIRO 21 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei președintelui Aref al Irakului în R.A.U., Gamal Abdel Nasser a ținut o conferință de presă cu ziariștii irakieni. Ocupîn- du-se de problema unității arabe, președintele Nasser a afirmat că „aceasta are nevoie de multe pregătiri și trebuie întărită", dar că ea „trebuie să fie precedată de unitatea națională".Președintele R.A.U. și-a exprimat speranța că lucrările conferinței de la Haradh nu vor eșua și a declarat că R.A.U. se va strădui, prin mijloace pașnice, să reglementeze dificultățile existente. „Poporul yemenit trebuie să-și hotărască singur soarta".

Proiectul de Directive

al celui de-al 23-lea Congres al P.C.U.S.

Planul cincinal 
al U.R.S.S. 1966-1970

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Plenara C.C. al P.C.U.S., care a avut 
loc la 19 februarie la Moscova, a aprobat proiectul de Directive al 
celui de-al 23-lea Congres al P.C.U.S. cu privire la planul cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1966—1970.P.C.U.S. consideră că „principala sarcină economică a cincinalului este ca, pe baza folosirii prin toate mijloacele a realizărilor științei și tehnicii, a dezvoltării industriale, a întregii producții sociale, sporirii, eficacității ei și a productivității muncii, să se asigure o nouă creștere considerabilă a industriei, un ritm înalt și stabil de dezvoltare a agriculturii și, datorită a- cestui fapt, să se obțină o creștere substanțială a nivelului de trai al poporului, satisfacerea mai deplină a necesităților materiale și culturale ale tuturor oamenilor sovietici".în proiect se prevede ca în cursul cincinalului să se sporească volumul producției industriale cu 47—50 la sută. Productivitatea muncii în industrie urmează să crească în cincinal cu 33—35 la sută. Se prevede dezvoltarea într-un ritm mai rapid a producției energiei electrice, a producției în domeniile construcțiilor de mașini, chimiei, metalurgiei. Producția energiei e- lectrice urmează să fie în 1970 de 840—850 miliarde kW/ore. Producția de țiței va crește în această perioadă la 345—355 milioane tone, iar producția de oțel la 124—129 milioane tone. Se prevede să se sporească de aproximativ două ori producția de îngrășăminte minerale și fibre chimice, de 2,7 ori producția de mase plastice și rășini sintetice, de 2,2 ori producția de cauciuc sintetic.în domeniul agriculturii, sarcina principală pusă de proiectul de Directive este sporirea considerabilă a producției agricole și animaliere. Volumul mediu anual al producției agricole urmează să crească cu 25 la sută față de cincinalul precedent. Productivitatea muncii în sovhozuri și colhozuri urmează să crească cu 40—45 la sută.Proiectul de Directive prevede un volum de investiții capitale în agricultură, pentru construcții industriale și înzestrarea ei tehnică, în perioada 1966—1970, de 71 miliarde ruble. Agriculturii trebuie să i se livreze în cursul cincinalului 1 790 000 tractoare, 1 110 000 autocamioane, 550 000 combine cerealiere.Volumul total al investițiilor în economia națională este proiectat la 310 miliarde ruble, cu 47 la sută

g3 PARIS. Luni după-amiază, în prezența a o mie de ziariști, membri ai guvernului, di- plomați, președintele Franței, de Gaulle, a ținut prima conferință de presă de la realegerea sa.
PEKIN. La 20 februarie la Pe- ™ kin a fost semnat acordul privind schimbul de mărfuri și de plăti pe anul 1966 între R. P. Chineză și R. P. Ungară. La semnarea documentului a fost prezent Bo I-bo, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze.
SKOPLIE. La 21 februarie, IonCiobotaru, prim-secretar al ambasadei Republicii Socialiste România la Belgrad, a înmînat rectorului Universității din Skoplie, dr. Ksente Bogoiev, o colecție de cărți românești, oferite în dar Universității din Skoplie de către Universitatea București.

La catafalcul 
lui Rene Beeien

La Moscova, în clădirea Institutului de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S., a fost depus sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Rene Beeien, membru al Biroului Politic al C.C. și vicepreședinte al Partidului Comunist din Belgia, care a încetat subit din viată la 15 februarie.Fiu credincios al poporului belgian, el a luat parte activă, încă de la începutul cotropirii țării de către
TELEGRAMA COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.Comitetul Central al Partidului Comunist Român a trimis Comitetului Central al Partidului Comunist din Belgia o telegramă în care exprimă sincere condoleanțe în le

mai mult decît în cincinalul anterior.în cursul următorului cincinal sa prevede asigurarea creșterii substanțiale a bunăstării poporului pe baza creșterii productivității muncii, a sporirii volumului producției de bunuri materiale și accelerării ritmului de creștere a venitului național. Astfel, proiectul de Directive prevede sporirea salariilor muncitorilor și funcționarilor în medie cu 20 la sută, iar a veniturilor bănești și în natură ale colhoznicilor — în medie cu 35—40 la sută.Se prevede creșterea în decursul cincinalului a volumului construcției de locuințe de 1,3 ori, iar vîn- zarea către populație a mărfurilor de larg consum va crește cu 40 la sută. Producția industriei ușoare și alimentare urmează să crească de aproximativ 1,4 ori.Efectivul muncitorilor și funcționarilor din economia națională va fi în 1970 de 91—92 milioane sala- riați.în proiectul de Directive sînt e- numerate principalele rezultate ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. în anii 1959—1965. Cel mai important bilanț al planului sep- tenal îl constituie creșterea considerabilă a potențialului economic al Uniunii Sovietice, creșterea bunăstării și a culturii poporului, întărirea capacității de apărare a țării. în această perioadă, volumul producției industriale a crescut cu 84 la sută. Venitul național a depășit în 1965 cu 53 la sută pe cel din anul 1958 ; au sporit veniturile reale ale oamenilor muncii; efectivul muncitorilor și funcționarilor a crescut în septenal cu 21 milioane salariați.U.R.S.S., se arată în proiectul de Directive, ocupă poziții înaintate în cercetarea spațiului cosmic, în fizica nucleară, matematică, e- lectronică, radiotehnică, metalurgie, tehnica rachetelor, construcția de avioane și în alte ramuri ale științei și tehnicii.Pe baza Directivelor va fi elaborat planul de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1966—1970. Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. va prezenta apoi proiectul noului plan cincinal Sovietului Suprem al U.R.S.S.
ra DELHI. Camera populară a laa Parlamentului indian a aprobat declarația de la Tașkent. Majoritatea deputatilor, care au luat cu- vîntul, au apreciat declarația ca un document care „contribuie la a- sigurarea păcii și prieteniei între India și Pakistan".
B| ULAN-BATOR. Cu prilejulZilei Uniunilor agricole ale araților, C.C. al P.P.R.M., Prezidiul Marelui Hural Popular și Consiliul de Miniștri al R. P. Mongole au adresat un mesaj în care se arată că cel de-al treilea plan cincinal în domeniul creșterii vitelor a fost depășit cu 4 la sută. In anul 1965 șeptelul a crescut, față de 1960, cu 3 milioane capete. Uniunile agricole ale araților au obținut rezultate bune în dezvoltarea agriculturii, prin desțelenirea unor pămînturi virgine.

hitleristi, la mișcarea de rezistență și a condus organizațiile ilegale de partid din diferite provincii. Tovarășul Renâ Beeien a condus delegația P.C. din Belgia la cel de-al' VII-lea Congres al P.C.R.Prin fața catafalcului se perindă, aducînd ultimul omagiu, conducători ai P.C. din Belgia, reprezentanți ai altor partide frățești, ai organizațiilor de partid și obștești din capitala Uniunii Sovietice.
gătură cu încetarea din viață a tovarășului Rene Beeien, membru al Biroului Politic al C.C., vicepreședinte al P.C. din Belgia.
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