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Lucrări de întreținere a culturilor la C.A.P. Văleni, județul Argeș 
Foto : M. Cioo

Trebuie intensificate 
eforturile pentru 
realizarea tuturor 
lucrărilor agricole 

de sezon

1848-1849

IA in DE MECANICĂ HIM BUCUREȘTI

NUMEROASE PRODUSE AU FOST 
MODERNIZATE RADICAL

întreaga gamă de microme
tre — aparate de măsurat — 
?roduse de Uzina de mecanică 
ină din București a fost moder

nizată. Durata lor de exploatare 
a fost mărită de aproape cmci 
ori datorită armării suprafețelor 
de măsurare cu plăcuțe dure din 
carburi metalice. De asemenea, 
greutatea lor a fost redusă cu 
30 la sută.

Printre celelalte produse mo
dernizate în această întreprinde
re se află și șublerele. Un p<o-

INDUSTRIA JUDEȚULUI MUREȘ
A ÎNDEPLINIT PLANUL SEMESTRIAL

Oamenii muncii din 
industria județului 
Mureș au realizat pla
nul producției globale 
pe semestrul I al a- 
cestui an. Cele mai 
bune rezultate au fost 
obținute de colectivele 
de întreprinderi care 
au o pondere impor
tantă în industria ju
dețului, cum sînt Com
binatul chimic Tîrnă- 
veni, Combinatul de 
îngrășăminte azotoase 

Tg. Mureș, Complexul 
pentru industrializarea 
lemnului Reghin, Com
plexul de faianță și 
sticlă Sighișoara, Fa
brica de conductoare 
Tg. Mureș. Pînă la 
sfîrșitul semestrului, 
pe ansamblul industriei 
județului se va realiza 
peste plan, potrivit 
estimărilor, o produc
ție de circa 120 mi
lioane lei. Conform da
telor statistice, de Ia 
începutul anului și.

cedeu electrochimie de gradare, 
original, adaptat acestora, dă po
sibilitatea constructorilor de ma
șini (Să efectueze lucrările de 
prelucrări mecanice cu cea mai 
mare exactitate.

în fabricația aparatelor de 
măsurat presiuni — manome
tru — a fost introdus tubul e- 
lastic din bronz fosforos, care 
contribuie la mărirea durabilită
ții în exploatare a acestor pro
duse cu peste 50 la sută.

(Agerpes)

pînă la 20 iunie au fost 
date peste plan în
semnate cantități de 
produse, printre care 
143 tone sodă caus
tică. 265 tone a- 
cid sulfuric, 2 438 
tone amoniac compri
mat, 1463 tone îngrășă
minte azotoase sută 
la sută azot, 3 558 000, 
cărămizi și blocuri 
ceramice, 2688 m c 
prefabricate din beton 
armat și 66 443 000 
kWh energie electrică.

In aceste zile, lucrările agricole 
de sezon se aglomerează. Paralel 
cu lucrările. de întreținere a cultu
rilor și irigat a Început și recolta
rea cerealelor păioase. Aceasta im
pune din partea conducerilor de 
unități agricole să se ocupe cu cea 
mai mare răspundere de efectuarea 
la timp și de cea mai bună calitate 
a tuturor lucrărilor, fără ca o ac
țiune să stînjenească pe alta.

Din datele centralizate la Consi
liul Superior al Agriculturii rezul
tă că pînă la 20 iunie a treia prașilă 
la porumb a fost executată pe 38 ia 
sută din suprafața cultivată, la 
floarea-soarelui pe 38 la sută, 
iar la sfecla de zahăr pe 71 
la sută. Continuă, de asemenea, iri
garea culturilor. In total, prima u- 
dare s-a făcut pe 624 532 ha, a doua 
pe 451 373 ha, a treia pe 254 322, 
iar a patra și a cincea s-au execu
tat pe suprafețe mai mici. Deși în 
ultimul timp a plouat în majorita
tea județelor este necesar ca lu
crările de irigare și udare să con
tinue, deoarece rezerva de apă din 
sol este încă deficitară. Se des
fășoară largi acțiuni în vederea ex
tinderii suprafețelor cultivate cu 
legume și obținerea unor recolte 
mari la hectar. Pînă acum au fost 
însămînțate sau plantate 99 la sută 
din suprafețele prevăzute a fi cul
tivate cu legume în cooperatives a- 
gricole de producție. Continuă plan
tatul verzei de toamnă, gogo^arilor 
și semănatul castraveților. In ve
derea însămînțării cu legume a su
prafețelor care se el’berează de cul
turi timpurii s-au Irigat mari can
tități de semințe de fasole, castra
veți și alte sortimente.

, Incepînd cu a dona jumătate o 
lunii iunie, a început strînsu) ce
realelor păioase. Pînă la această 
dată, recoltatul orzului s-a făcut pe 
o suprafață de 120 200 ha, iar al 
griului pe 208 000 ha. Bune rezul
tate, în această privință, au tost 
obfnute în întreprinderile aericole 
de stat unde, pînă în seara zilei de 
20 iunie s-a strîns recolta de orz 
ți grîu de pe 105 000 ha. Au termi
nat recoltatul orzului toate, fermele 
din trusturile zonale Bucu’-ești, 
Ploiești. Craiova, Constanta și Slo
bozia. Este necesar ca, în zilele ce 
urmează, în cooperativele agricole 
și întreprinderile agricole de stat 
să se acorde cea mai mare atenție 
organizării temeinice a muncii pen
tru a se putea face la timp lucrările 
de întreținere a culturilor, strînge- 
rea recoltei de cereale și a furaje
lor, semănatul culturilor duble, iri
gațiile.

în legătură cu desfășurarea lu
crărilor agricole de vară redacția 
a organizat un raid-anchetă in ju
dețele Iași și Bihor.

•ași: Măsurile sta
bilite sînt bune, dar 
nu se aplică

în aceste zile, premergătoare înce
perii campaniei de recoltare și'treie- 
riș, lucrătorii ogoarelor din județul 
Iași continuă lupta împotriva secetei 
prin buna întreținere a culturilor 
prășitoare și efectuarea udărilor. To
todată, în județ se desfășoară și co
situl fînurilor de pe fînețele naturale 
și lucerniere. In legătură cu aceste 
lucrări de sezon, inginerul Lucian 
Hatmanu, directorul Direcției agri
cole județene, ne informează că se 
iau, în continuare, măsuri pentru 
grăbirea lucrărilor de prășit și udat, 
iar pentru valorificarea tuturor resur
selor de furaje s-a Inițiat cositul stu
fărișurilor și răgozurilor de pe bălți, 
colectarea frunzarelor din păduri. 
Ca urmare a acestor măsuri, multe 
unități agricole execută acum prașila 
a treia și continuă udarea celor peste 
12 000 hectare amenajate pentru iri
gat.

... . -Totuși., atît situația operativă, cen
tralizată la direcția agricolă că șl 
un raid întreprins printr-o serie de 
unități agricole din județ, semnalea
ză serioase întîrzieri la întreținerea 
culturilor, la efectuarea udărilor și 
la strînsul furajelor. într-un mare 
număr de cooperative agricole, prin
tre care Podu Iloaiei. Mădîrjac. Co- 
zia, Mironeasa, Bîrnova, Sineștl și 
altele, nu s-a terminat a doua prașilă 
nici pe jumătate din suprafețe A- 
ceasta poate avea influență negativă 
asupra nivelului producției. Cauzele 
rămînerii în urmă la lucrările de 
întreținere sînt multiple. în coope
rativa agricolă din Dobrovăț, de 
exemplu, brigadierii Gheorghe laco- 
bută și Nlță Popistașu au refuzat să 
primească ajutorul celor patru culti
vatoare ale brigăzii de tractoare. Din 
această cauză brigăzile respective au 
rămas în urmă cu Drășitul celor 300 
hectare de porumb. Grigore Florea 
președintele acestei cooDeratfve mo
tivează copilărește: „Parcă le pot 
face ceva ?“ Și la cooperativa agri
colă din Costești erau nefolosite pa
tru cultivatoare ale brigăzii de trac
toare. Șeful de brigadă Fron Anton 
ne-a spus că nu sînt solicitate de 
conducerea cooperativei deși prașila 
a III-a se impune să se execute de 
urgentă pe cele 380 hectare mecani- 
zabile. Executarea prășitului a întîr- 
ziat și la cooperativa agricolă Stolni- 
ceni-Prăjescu chiar pe suprafețele 
irigate. O tarla cultivată cu sfeclă 
de zahăr era năpădită de buruieni. 
Deși se efectuaseră udările respective 
pe 37 hectare, totuși nu s-a prășit 
peste tot. Pentru a se asigura condiții

(Continuare în pag. a III-a)

Adunarea populară 
de la St. Gheorghe
Orașul Sf. Gheorghe a îmbrăcat duminică straie de 

sărbătoare. încă din primele ore ale zilei, mii 
de cetățeni, tineri și vîrstnici, s-au îndreptat spre centrul 
orașului pentru a participa la adunarea populară con
sacrată aniversării a 120 de ani de la revoluția din 1848.

Mii de locuitori, din Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Co- 
vasna, din cel mai tinăr oraș apărut pe harta județului 
COvasna — întorsura Buzăului — precum și reprezentanți 
ai oamenilor muncii din județul Harghita s-au adunat în 
Piața Libertății pentru a aduce un prinos de recunoștință 
celor ce au înscris o pagină glorioasă în zbuciumata isto
rie a patriei în urmă cu 120 de ani, cînd. obidiții de altă
dată, români și secui, locuitori al acestor plaiuri, s-au 
strîns sub stindardul revoluției în lupta pentru dobîndi- 
rea libertății naționale și sociale.

Mulțimea adunată în centrul orașului a întîmpinat cu 
entuziasm pe tovarășii Janos Fazekas, membru al Comi
tetului Executiv al C.C, al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Manea Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La 
adunare iau parte Ion Brad, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, Ludovic Fazekas, 
membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la

Adunarea populară 
de la Lugoj
Lugojul, străveche vatră de cultură românească, cu 

adînci rădăcini în istoria neamului nostru, a trăit dumi
nică o zi de mare înălțare sufletească. Ea a fost prile
juită de împlinirea a 120 de ani de cînd aici, în margi
nea tîrgului de odinioară, pe cîmpul de lîngă „Dealul vii
lor", s-au adunat peste 12 000 de țărani, lucrători, me
seriași și intelectuali, veniți să asculte glasul înflăcăra- 
tului pașoptist bănățean Eftimie Murgu, rostit întru do
rința de libertate socială și națională, și să-și unească 
gîndurile și voința cu simțirea și cugetul fraților de din
colo de munți.

După 12 decenii, pe locul de lîngă „Dealul viilor", de
numit și păstrat în amintirea acelor vremi drept „Cîmpul 
libertății", s-au adunat 12 000 de muncitori din întreprin
derile și fabricile orașului, țărani cooperatori, intelectuali, 
bătrîni și tineri, la care s-au alăturat alte mii de oameni 
ai muncii veniți din diferite comune și orașe ale județu
lui Timiș.

într-o tribună, special amenajată, au luat loc membri 
ai biroului Comitetului județean Timiș al P.C.R. și ai Con-

(Continuare In pag. a ll-a)
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Cuvintarea tovarășului 
Janas Fazekas

Dragi tovarăși,
Sărbătorim azi, în străvechiul 

dumneavoastră oraș — Sfîntu 
Gheorghe — aniversarea a 120 ani 
de la memorabilele evenimente re 
voluționare din 1848 Permiteț>-mi 
să folosesc această ocazie solemnă 
pentru a vă transmite dv„ celor 
prezenți la această impresionantă 
adunare populară, și prin dv. tu
turor cetățenilor de pe frumoasele 
plaiuri secuiești, salutul călduros 
al Comitetului Central și al gu
vernului. salutul personal al tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Adunarea noastră, consacrată 
cinstirii mărețelor bătălii revoluțio
nare care au avut loc în această 
parte a țării, constituie o expresie 
vie a politicii Partidului Comunist 
Român de prețuire și cțiltivare în 
egală măsură a tra lițiilor progre
siste. revoluționare ale poporului 
român și ale naționalităților con
locuitoare. tradiții de luptă comune 
împotrivă dușmanului comun, pen
tru fericirea oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate.

După cum bine știți, anul 1848 
a fost pe tot continentul european 
anul unor lupte înflăcărate duse 
împotriva aristocrației feudale și a 
absolutismului împăraților, a fost 
anul uriașelor ridicări, de mase, 
care cu arma în mină au luptat 
pentru desființarea mbăgiei, pentru 
cucerirea libertăților democratice, 
pentru independența națională a 

popoarelor subjugate, pentru res
pectarea demnității naționale și a 
egalității popoarelor și naționalită
ților. pentru frăție și prietenie.

în acest context general euro
pean se înscriu și luptele revolu
ționare de atunci din Țara Româ
nească. Moldova și Transilvania, 
în acest context se înscrie marea 
adunaie națională de la Blaj, a 
cărei aniversare am sărbătorit-o re-' 
cent pe vechea Cimpie a Libertății 
Revendicările exprimate în Pro
clamația de la Blaj au avut un ca
racter democrat-revoluționar. în ele 
formulîndu-se just cerințele națio- 
na'e și sociale ale românilor din 
Transilvania privați de cele mai 
elementare drepturi și nerecuno- 
scuți din punct de vedere politic 
ca națiune.

în cadrul luptelor revoluționare 
desfășurate atunci pe teritoriul 
Transilvaniei, un loc 'mportant a 
revenit răscoalei generale a secui
lor împotriva absolutismului aus
triac pentru desființarea iobăgiei și 
a celorlalte privilegii feudale, pen
tru cucerirea libertăților democra
tice luptei lor duse cu arma în 
mină pentru apărarea pămintului 
natal. împotriva armatelor cotropi
toare habsburgice și țariste.

Jugul iobăgiei. povara dijmei au 
atîrnat tot atit le greu pe umărul 
secuiului, ca și pe umerii iobagului 
român din Transilvania Astfel mî- 
nia țăranilor secui s-a îndreptat și 
împotriva marilor proprietari de 

pămînt, devastînd curțile lor în 
numeroase localități, printre care 
Micloșoara. Alta Mare, Belin șl 
altele

Semnalul răscoalei — după cum 
bine știți — a fost dat de aduna
rea națională a secuilor ținută la 
Lutița (Agagfolva).

Un număr de 60 000 de oameni 
s-au adunat la Lutița și au liotă- 
rit ruperea imediată a legăturilor 
cu general comando-ul habsbtirgic 
de la Sibiu, desființarea adrpinis- 
trației militare și civile siibor lo- 
nate curții de la Viena. chemarea 
tuturor bărbaților de a se inrola 
sub arme și a porni imediat împo
triva trupelor imperiale Adunarea 
națională a secuilor a adresat în 
același timp o chemare către toate 
naționalitățile din Transilvania în 
documentul adoptat, și intitulat 
„Mină frățească tuturor naționali
tăților". se spunea : „Noi nu sîr tem 
dușmanii niciuneia din națiuni, ba 
din contră. îi strîngem in brațe pe 
toți concetățenii noștri de orice 
grai, iar dușmani îi sintem numai 
oamenilor vechiului -regim care și 
azi jelesc după robotul săptămî- 
nal... Ne adunăm și infruntăm ar
mele reacțiunii cu fruntea sus; 
împotriva dînselor ne va apăra 
Dumnezeul popoarelor. Cerem bi- 
necuvintarea pentru popoarele de 
orice grai și chinul la.lultii pe toți 
reacționarii șl hrăpăreții uritori de'

(Continuare în pag. a II-a)

Miluță GHEORGHIU
artist al poporului

acad. prof. dr. docent O. SAGER

Jon IOSA
director adjunct Io Direcția teritorială 
de control și revizie nr 17 Timișoara

prof. univ. Florin CIORĂSCU
membru corespondent al Academiei

Ion DRAGOMIR
brigadier legumicol, 

cooperativa agricolă Cristian, județul Sibiu
_____________________________

Ar fi fost nefiresc ca principiile retribuției socialis
te, ale echității, caracteristice societății noastre 
— subliniate de plenara C.C. al P.C.R. — să 
nu-și găsească un teren tot atit de prielnic de apli
care și în domeniul științelor. Peste lot, fără excep
ție, salariul, remunerarea trebuie să corespundă ac
tivității depuse, cantității ți calității acesteia. Spun 
aceasta pentru că există o sumă de persoane care 
au căpătat diferite titluri, dar care nu mai activează 
în domeniul pentru care au obținut titlul respectiv ; 
de asemenea, dintre purtătorii titlului de doctor

(Continuare în pag. a III-a)

Documentele plenarei C.C. al P.C.R. ți legile 
votate de Mareq Adunare Națională m-au impre
sionat profund prin justețea cu care tratează apli
carea nealterată a unor principii ce guvernează 
societatea noastră socialistă. Ca unul care am con
sacrat 54 de ani scenei teatrului românesc, înființa’ 
aici la lași în urmă cu peste 150 de ani ți care 
am fost răsplătit, pe Ungă aplauzele vii, seară 
de seară, și cu titlul de artist al poporului, consider 
deosebit de oportune măsurile stabilite în legătură 
cu așezarea principiului socialist de retribuție a 
fiecărui om al muncii pe adevăratul său fundament,

(Continuare în pag. a III-a)

Grija pe care o manifestă în mod permanent 
partidul nostru pentru progresul continuu al econo- 
mre' naționale și prețuirea munci' cinstite a fie
cărui om se relevă din nou, cu putere, în cuvin
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu fa Plenara C.C 
al P C.R din 19 iunie a.c Studiind cu multă atenție 
cuvintarea am simțit o mare satisfacție — ca cetă
țean, și poala și datorită profesiei mele — cînd s-a 
recomandat Marii Adunări Naționale să aprobe o 
lege în baza căreia să se poală exercita controlul 
provenienței averii dubioase. In mod sigur, această 
lege va constitui o nouă pîrghie care va duce la

(Continuare în pag a III-a)

Este, cred, în afară de orice îndoială că oricît 
de mult ar cîștiga un om, in realitate el nu poale 
munci, nu poate produce decît atit cit îi permit 
pregătirea și puterile Este apo> la fel de. evident 
că acest element trebuie să rămînă determinant 
pentru sistemul de co nleresare materială cu care 
o societate — și cu atit mai mult una socialistă — 
asigură legătura între interesele sale generale ți 
cele particulare ale membrilor săi, ca o chezăție 
esențială a progresului, a echității sociale.

Intr-adevăr, pentru sarcini echivalente, îndepli
nite de persoane cu pregătire teoretică ți practică 
de acelați nivel, rezultatele muncii duse In aceleați

(Continuare în pag. a III-a)

Din fiecare măsură stabilită la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. se desprinde grija partidului 
nostru de a deschide tot mai larg calea înnoirilor 
în toate domeniile, de a acționa stăruitor și siste
matic în direcția dezvoltării economiei, ridicării 
nivelului de trai al poporului, stabilirii unor raporfur. 
de profundă echitate în toate compartimentele so
cietății noastre.

Intre oroblemele de mare importanță dezbătute la 
plenară sînt și cele economice Cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a se crea toate condițiile ca 
agricultura să poată oferi producții sporite și stabile,

(Continuare în pag. a III-a)
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Cuvintarea tovarășului
Janos Fazekas

(Urmare din pag. I)

popor, care încep să-și ridice capul, 
dar pe care nu vom întîrzia să-i 
lovim**.

Ce replică minunată sînt aceste 
cuvinte la proclamația lui Aron 
Pumnul, animator și el al luptelor 
revoluționare din 1848, în care 
scria : „Spuneți ungurilor, secuilor 
și sașilor, că noi îi iubim ca pe 
frații noștri, cu care locuim într-o 
țară. Spuneți-le cu cuvintele și ară- 
țați-le cu faptă că noi îi iubim, 
însă e drept că și ei să ne iubească 
și să corespundă iubirei noastre 
ce o avem către ei*'.

Cît de plastic a exprimat aceeași 
năzuință Avram Iancu, înflăcăratul 
revoluționar român din Transilva
nia, cînd, într-o scrisoare adresată 
colonelului Simonffy Jozsef, spu
nea : „Maghiarul de existență și 
viitor nu poate vorbi fără român, 
nici românul fără maghiar", căci 
„firea ne-a așezat în una pațrie, 
ca împreună să asudăm cultivind-o 
și împreună să gustăm dulceața 
fructelor ei“. In același spirit, 
Pâlfi Janos, unul din conducătorii 
luptelor revoluționare secuiești 
chema popoarele să se unească, 
pentru că, unitatea o dată realizată 
„nu exista în Europa putere, care 
să fie în stare să ne subjuge și să 
ne răpească libertatea".

O pagină glorioasă a acelor ani 
o constituie puternica rezistență or
ganizată împotriva armatelor im
periale și țariste în Trei Scaune, 
a cărei figură legendară a fost mi
nunatul fiu al acestor meleaguri, 
Găbor Aron, pe care secuii pe 
drept cuvînt îl consideră — alături 
de marele Gheorghe Doja — un 
erou național al lor. Cînd țăranii 
secui și români din comunele re
giunii s-au adunat aici, în orașul 
dv., pentru a hotărî asupra soartei 
lor, Găbor Aron, împreună cu Ber- 
de Mozes și alți fruntași revoluțio- 
-nari, a chemat la luptă împotriva 
armatei imperiale, asigurînd pe cei 
prezenți că în lupta lor vor avea și 
tunuri. Și într-adevăr, datorită pri
ceperii tehnice deosebite a lui Gă
bor Aron, calităților lui de bun 
organizator, la Hărmani, Tîrgu Se
cuiesc și Sfîntu Gheorghe au fost 
turnate, din clopotele adunate de 
pretutindeni, peste 40 de tunuri, 
cu care s-a reușit stăvilirea atacu
rilor furibunde ale trupelor aus
triece mult superioare numericește. 
In luptele împotriva trupelor habs- 
burgice și țariste au luptat umăr 
la umăr secui și români din comu
nele Brețcu, Covasna, Zagon, Bo- 
roșneu și altele. Documentele vre
mii vorbesc despre adevărate ar
senale în care lucrau pînă și fe
meile și copiii, fetele din Sfîntu 
Gheorghe pregătind zilnic nu mai 
puțin de 100 000 de gloanțe.

Regimentele secuiești, cuprinzînd 
circa 40 000 ostași, comandate de 
generalul Gall Sandor, au înfrun
tat eroic trupele imperiale pînă 
la sfîrșitul anului 1848.

La începutul anului 1849, oștile 
generalului Bem, venite dinspre 
părțile bihorene, avînd în rîndurile 
lor și peste 3 000 de români, prin 
mai multe bătălii succesive, au 
reușit să alunge din aproape în
treaga Transilvanie oștile austrie
ce. Generalul Bem, lansînd o pro
clamație, în care cerea unirea for
țelor în lupta împotriva despotis
mului, spunea: „Dați mîna unii 
cu alții, puneți capăt neînțelegerii 
naționale și în fața voastră se va 
deschide un viitor fericit".

împreună cu generalul Bem, Ni- 
colae Bălcescu plănuia lărgirea lup
tei pentru libertate prin reînvierea 
flăcării revoluționare în Moldova 
și Țara Românească, înglobînd, de 
asemenea, și legiunile lui Avram 
Iancu. Dar forțele revoluționare ro
mâne și maghiare din Transilvania 
nu au reușit la timp să realizeze 
unitatea de luptă împotriva con
trarevoluției habsburgice. In con
dițiile în care reacțiunea feudală 
se împotrivea satisfacerii năzuințe
lor sociale și naționale ale mase
lor, acest lucru a fost speculat cu 
abilitate de curtea imperială de la 
Viena, în scopul fărîmițării forțe
lor revoluționare, pentru a le in
fringe. Adevărul istoric ne obligă 
să scoatem în evidență că cei mai 
luminați conducători români și 
maghiari ai luptei revoluționare au 
căutat neîncetat să realizeze uni
tatea de luptă a tuturor naționali
tăților. Mijlocind o înțelegere in
tre Avram Iancu și Kossuth Lajos, 
Bălcescu a ajuns să încheie și un 
proiect de pacificare. Dar, din pă
cate, acesta s-a realizat prea tîrziu. 
Trupele țariste, venite în sprijinul 
habsburgilor, trecuseră deja Car- 
pații înnăbușind lupta revoluțio
nară din Transilvania.

In acele împrejurări, în luptele 
crîncene care s-au angajat între 
Chichiș și Ozun și-a găsit moartea 
și Găbor Aron, răpus de gloanțele 
trupelor țariste. Alături de el, în 
haine militare, a participat la lupte 
tovarășa de viață Iustina Velciu, o 
româncă din comuna natală Brețcu. 
La sfîrșitul lui iulie a căzut eroic 
pe cîmpul de bătălie de la Albești 
și poetul revoluționar Petofi San
dor, împlini,ndu-și visul atît de zgu
duitor exprimat în poezia „Mă chi- 
nuie amar un gînd" : 
Cînd neamurile ’ncătușate, 
Sfărmîndu-și lanțurile vor porni

’nviate, 
Cu roșii fețe și cu roșii steaguri 

sfinte.
Pe steaguri scrise-avînd aste 

cuvinte : 
„Libertatea lumii’ — 
Și-or trîmbița în sus
Lupta cea mare, din răsărit

pînă’n apus, 
Lovind tiranii care le-au supus : 
Acolo-aș vrea să pier,
Pe cîmp de luptă ’n vuietul de fier 

In cele din urmă, revoluția din 

anii 1848—1849 din Transilvania a 
fost înfrîntă, datorită împrejurări
lor istorice vitrege și nerezolvării 
revendicărilor naționale și sociale 
esențiale, pentru care luptau ma
sele. Reacțiunea internă și inter
venția militară străină au putut 
curma atunci desfășurarea victo
rioasă a revoluției.

Dar nici un fel de temnițe, și 
oricît de multe gloanțe, nu au pu
tut nimici sau închide idealurile 
în numele cărora au luptat revolu
ționarii români și maghiari, căci 
ele își trăgeau seva din nesecatul 
izvor al dorinței și voinței de li
bertate a poporului. Deși înfrîntă, 
revoluția din 1848 a făcut să tros
nească din temelie regimul feudal 
bazat pe privilegii și asuprire, a 
determinat înlăturarea treptată a 
servituților iobăgiste, arătînd cu 
limpezime că adevărata libertate 
nu se poate cuceri decît prin lupta 
unită a tuturor oprimaților, indife
rent de naționalitate.

Cu luciditate științifică, înteme- 
indu-se pe realitățile seculare ale 
acestor meleaguri, cu un adînc sen
timent de responsabilitate față de 
prezent și viitor, marile figuri re
voluționare de la 1848 au știut să 
dea glas, în termeni care uimesc 
și astăzi, problemelor majore ale 
maselor populare.

„...O naționalitate oricît de mică 
va fi — spunea Nicolae Bălcescu — 
trebuie respectată, căci sfînt e 
dreptul ce are ea de a trăi în pă- 
mîntul ce ocupă ; acest drept na
tural e pe deasupra oricărui drept 
istoric, devreme ce pămîntul este 
al oamenilor, iar nu oamenii ai 
pămîntului. Problema de deslegat 
în Ardeal era și este, nu cum vor 
face românii, ungurii, sașii și se
cuii ca să rămînă numai ei singuri 
într-a aceea țară și să gonească pe 
celălalte popoare, ci, proclamînd 
dreptul comun sau egalitate pentru 
indivizi și naționalități, să caute 
mijlocul de a armoniza îm
preună..."

Deci, nu exclusivismul național, 
ci unirea și frăția este ideea care 
înaripează aceste cuvinte.

Pe drumul unirii strînse, pe dru
mul prieteniei și frăției a pășit 
încă de la înființarea sa partidul 
comunist. Exprimînd în cel mai 
înalt grad năzuințele maselor 
populare, dragostea lor fierbinte 
față de patrie, partidul nostru este 
prin toate fibrele ființei sale un 
partid internaționalist, care în în
treaga sa activitate a slujit cu de
votament realizarea idealului de 
frăție și egalitate între poporul 
român și naționalitățile conlocui
toare, demascînd în anii de cruntă 
prigoană diversiunile naționaliste 
ale claselor dominante.

Această poziție principială, de 
neclintit a partidului a constituit 
forța de atragere a celor mai buni 
fii ai naționalităților conlocuitoare 
la lupta comună cu revoluționarii 
comuniști români împotriva ex
ploatării burghezo-moșierești, pen
tru pregătirea condițiilor de trecere 
la revoluția socialistă și de făurire 
a Republicii Socialiste România.

Victoria definitivă a socialismu
lui în țara noastră, dezvoltarea 
continuă a economiei naționale 
prin munca și lupta clasei munci
toare, aliată cu țărănimea, cu in
telectualitatea, egalitatea reală în 
drepturi a tuturor cetățenilor, în
lăturarea oricăror discriminări ra
siale și naționale stau la baza re
lațiilor de deplină prietenie și fră
ție între poporul rofnân și naționa
litățile conlocuitoare, la baza în
crederii nemărginite a întregulu’ 
nostru popor în Partidul Comunist 
Român și în guvernul Republicii 
Socialiste România.

Tovarăși,
Am avut prilejul de nenumărate 

ori să vorbesc despre temeliile de 
astăzi ale unității și frăției dintre 
poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare. De data aceasta mă 
voi referi numai la unele dintre 
ele. Se știe că energia și capacita
tea creatoare a oamenilor muncii 
de toate naționalitățile sporesc șu
voiul de forță materială Și spiri
tuală a constructorilor socialismu
lui din țara noastră, naționalită
țile conlocuitoare participă activ la 
conducerea treburilor țării, fii ai 
acestora sînt prezenți nu numai 
în organele comunale, județene și 
centrale, dar și in cele mai înalte 
foruri ale partidului și statului — 
C.C. al P.C.R., Marea Adunare Na
țională, Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri.

Unul din elementele esențiale ale 
atașamentului de nezdruncinat față 
de partid și guvern este politica 
de industrializare, de repartizare 
judicioasă a forțelor de producție 
pe tot cuprinsul patriei, de ridi
care industrială a tuturor județelor.

Ca unul care cunosc bine me
leagurile secuiești, care am cutreie
rat fiecare oraș și sat ,am studiat 
istoria secuilor și românilor, știu 
prea bine că făurirea industriei re
prezintă unul din dezideratele cele 
mai vechi ale populației de aici, 
încă Găbor Aron a prezentat gu
vernului revoluționar de la 1848 un 
proiect pentru construirea de obiec
tive industriale în secuime. Ideile 
lui au fost preluate și dezvoltate 
de oamenii luminați ca Miko Imre, 
Orban Balazs, marele scriitor secui 
Benedek Elek și alții. Insă majori
tatea unor asemenea proiecte au 
rămas doar un deziderat luminos, 
din cauza nepăsării și intereselor 
meschine ale clasei stăpînitoare. 
Aceasta este explicația faptului că 
în trecut zeci de mii de bărbați 
și femei au fost nevoi.ți să emigreze 
în America. Canada, Brazilia, Aus
tralia, spre a putea cîștiga o bu
cată de pîine, ducînd cu ei dorul 
nestins după pămîntul natal. Adu- 
ceți-vă aminte de dureroasele cu

vinte ale lui Benedek Elek, scrise 
în 1902, in legătură cu fenomenul 
emigrării : „Pleacă peste șapte mări 
și țări, pleacă să-și încerce norocul, 
deoarece pe pămîntul străbun no
rocul i-a părăsit ; i-a părăsit și 
dumnezeu ; iar „înaltul guvern" 
i-a lăsat, și el să despereze, să 
piară".

Numai în condițiile revoluției și 
construcției socialiste s-a putut 
trece la o politică de industriali
zare, numai în anii socialismului 
a început înfăptuirea treptată a 
unui program de ridicare indus
trială și a acestui colț de țară, iar 
după Congresul al IX-lea procesul 
acesta cunoaște un nou și puternic 
avînt.

Cele ce urmează s-au spus și cu 
alte ocazii, dar cred că ne face 
plăcere tuturor celor prezenți aici 
să le auzim din nou. La Odorhei 
se va construi o fabrică textilă în 
care vor lucra peste 2 000 de sa- 
lariați ; vor fi dezvoltate fabrica 
de confecții, întreprinderea Teh- 
noutilaj, Centrul siderurgic și de 
minerit Vlahița-Lueta. Cînd vor fi 
date în funcțiune toate aceste uni
tăți industriale, numărul muncito
rilor străvechiului Odorhei Se
cuiesc va crește cu peste 3 500.

La Miercurea Ciuc și împreju
rimi, alături de fabrica de confecții 
și de întreprinderea de mecanizare 
a transporturilor forestiere se va 
construi o fabrică de tricotaje, a- 
vînd 1 800 salariați ; se va dubla 
capacitatea exploatării miniere Bă
lan la care se prevăd investiții de 
circa 500 milioane lei și care va 
avea un plus de 1 300 salariați.

Tîrgu Secuiesc, orașul cel mai 
rămas în urmă din punct de vedere 
industrial, își va schimba și el în
fățișarea în anii cincinalului. Trei 
noi fabrici vor fi ridicate în acest 
loc ; de șuruburi, de confecții, de 
amidon-glucoză, care la un loc vor 
avea peste 2 000 salariați.

în ținutul Gheorghienilor, alături 
de fabrica de lapte praf, de filatura 
și topitoria de in, se va construi 
o nouă fabrică de articole tehnice 
din lînă.

Am amintit numai de construc
țiile noi și de dezvoltările ce se 
vor face la unitățile de interes re
publican din localitățile mențio
nate. însă, paralel cu acestea, se vor 
extinde și dezvolta unitățile de in
dustrie locală, de industrie mește
șugărească, rețeaua comercială, sta
țiunile de odihnă și, tr%i#mgnt,;.tu
rismul.

Desigur, s-ar putea continua lista 
cu obiectivele industriale ce se vor 
ridica. Socotesc însă că exemplele 
date vorbesc elocvent despre noua 
hartă economică a fostelor scaune 
secuiești pe care o vom vedea la 
sfîrșitul acestui cincinal și care 
confirmă strălucit politica parti
dului nostru, de făurire a unei 
trainice baze materiale pe care 
se întemeiază adevărata egalitate a 
tuturor cetățenilor,- patriei.

Așadar, în procesul de industria
lizare socialistă se înfăptuiește do
rința de veacuri a secuilor de a-și 
găsi rostul vieții pe pămîntul natal, 
de a duce un trai civilizat, înflori
tor, demn de epoca socialismului 
biruitor.

Iată de ce cred că este momentul, 
dragi tovarăși secui, să repet încă 
o dată ceea ce v-am spus de atîtea 
ori, că rolul hotărîtor în ceea ce 
privește cursul pe care l-a luat in
dustrializarea în ritm înalt a a 
cestor plaiuri îl are Comitetul Cen
tral al Partidului, secretarul său 
general, președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarăși,
Ridicarea economică a tuturor 

localităților, țării stă și la baza în
floririi fără precedent a culturii po
porului român și a culturii na
ționalităților conlocuitoare, consti
tuie chezășia dezvoltării continue a 
acestor culturi, legate inseparabil 
între ele prin slujirea acelorași no
bile idealuri, socialiste și comu
niste, îmbogățind fiecare cu speci
ficul său național tezaurul cultu
ral al României socialiste.

Politica pe care o desfășoară 
Partidul Comunist Român și gu
vernul în domeniul culturii, înte
meiată pe realitățile țării noastre, 
asigură dezvoltarea și înflorirea 
continuă a vieții culturale a tuturor 
naționalităților conlocuitoare, a 
culturii naționale socialiste, a 
populației maghiare din Republica 
Socialistă Romania. Această cultură 
înfloritoare, parte integrantă din 
patrimoniul culturii României, re
flectă viața nouă care pulsează în 
orașele și satele patriei noastre, își 
trage seva din concepția despră lu
me și viață a marxismului — , ma
terialismul dialectic și istoric — 
promovează cu toată puterea sa de 
înrîurire cauza măreață a socialis
mului din țâra noastră, cauză în
tăririi prieteniei și ffăției dintre 
poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare. Dezvoltarea acestei 
culturi este asigurată printr-o bază 
materială trainică, prin activitatea 
plină de pasiune și devotament a 
oamenilor de litere, de știință, de 
artă, a inginerilor și tehnicienilor, 
profesorilor și medicilor și își gă
sește expresia în editarea de cărți, 
reviste și ziare, în existența școlilor 
de toate gradele, în activitatea tea
trelor dramatice și lirice, a forma
țiunilor cultural-artistice de ama
tori și multe altele

Rolul hotărîtor în înflorirea în
tregii vieți cultural-artistice din 
patria noastră îl are Partidul Co
munist Român. Conducerea de 
partid și de stat acordă aceeași a- 
tenție. sprijină cu aceeași genero
zitate activitatea culturală și artis
tică maghiară, germană, sîrbă eti
ca și pe cea românească.

La această adunare sînt prezenți 

și numeroși scriitori maghiari din 
țara noastră. Ei ar putea să vor
bească despre numeroasele aspecte 
pe care le îmbracă grija deosebită 
a partidului și guvernului pentru 
propășirea literelor maghiare din 
România, ducerea' mai departe a 
bogatelor lor tradiții în slujirea 
cauzei drepte a poporului. Putem 
afirma cu toată hotărîrea : destinele 
literaturii și artei maghiare din Re
publica Socialistă România se află 
în mîini sigure ; ele se găsesc în 
talentul și hărnicia creatorilor ; în 
interesul crescînd al maselor pen
tru operele acestora ; în — și a- 
ceasta este cea mai sigură garan
ție — înaltul spirit de răspundere 
cu care conduce Partidul Comunist 
Român opera de dezvoltare a cultu
rii și artei maghiare din România 
socialistă.

Sînt profund convins că scriitorii, 
artiștii plastici, oamenii de teatru, 
cercetătorii, savanții, activiștii în 
domeniul culturii de masă din rîn
durile naționalităților conlocuitpare 
împărtășesc această convingere a 
mea Cred, de asemenea, că exprim 
părerea unanimă subliniind că 
creatorii de valori culturale ai na
ționalităților conlocuitoare sînt re
cunoscători pentru îndrumarea, 
pentru ajutorul material și politic 
pe care îl acordă permanent,, cu 
nestrămutată consecvență. Comite
tul Central al Partidului.

Noi mergem neabătut pe calea 
traducerii în viață a prevederilor 
Constituției Republicii Socialiste 
România, care consfințește și ga
rantează naționalităților conlocui
toare condiții egale în toate dome
niile vieții economice, politice, ju
ridice, sociale și culturale.

Cinste și glorie Partidului Comu
nist Român, partid internaționalist, 
care de la înființarea sa a luptat 
pentru egalitatea în drepturi, a 
strîns în jurul său masele largi, ale 
naționalităților conlocuitoare, le-a 
condus în lupta întregului popor 
pentru înălțarea României socia
liste, patria noastră comună, patria 
prieteniei și frăției între noi 1

Dragi tovarăși,

După cum știți, recent a avut loc 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, care a 
dezbătut proiectul Codului penal, 
precum și o serie de alte probleme 
privitoare la dezvoltarea industriei 
și agriculturii, reglementarea siste
mului de retribuire socialistă și 
altele. întreg complexul de măsuri 
dezbătut la plenară și în sesiunea 
Marii Adunări Naționale care se 
desfășoară în aceste zile demon
strează consecvența cu care condu
cerea partidului înfăptuiește hotărî- 
rile Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale pentru a asi
gura mersul înainte al societății 
noastre.. Aceste măsuri reprezintă 
încă o expresie clară a creșterii ro
lului conducător al partidului în so
cietate. răspunderea cu care își înde
plinește îndatoririle ce-i revin față 
de clasa muncitoare, față de popor, 
față de destinele patriei noastre so
cialiste.

Cu toți sîntem cetățeni cu drep
turi egale ai acestei țări, benefi
ciem cu toții deopotrivă și în raport 
egal de bunurile și de rodul muncii 
milioanelor de oameni Țara cîn- 
tărește munca, munca noastră, a 
tuturor, cu un singur etalon : con
tribuția la construirea socialismu
lui în patria noastră comună, pa
tria poporului român și a naționa
lităților conlocuitoare, România so
cialistă.

Rezultatele acestei munci consti
tuie cel mai înălțător omagiu pe 
care îl putem aduce memoriei luptă
torilor revoluționari de la 1848.

în încheiere, dați-mi voie să ex
prim convingerea conducerii noastre 
de partid și de stat că locuitorii 
meleagurilor secuiești, împreună cu 
întregul popor român, vor depune 
întreaga lor energie și capacitate 
creatoare pentru realizarea marilor 
sarcini care ne stau în față, vor 
înfăptui neabătut politica marxist- 
leninistă, verificată de viață, a Par
tidului Comunist Român.

(Urmare din pag. I)

C.C. al P.C.R., Traian Pop, adjunct 
al ministrului învățământului, pre
ședintele Consiliului National al 
Organizației Pionierilor, Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., 
Gheorghe Stoica, secretar al C.C. 
al U.T.C., reprezentanții organelor 
de partid și de stat din județele 
Covasna și Harghita.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Kirâly Kâroly, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Co
vasna al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean. Au luat 
apoi cuvîntul Ion Bratu, muncitor 
la întreprinderea forestieră întor
sura Buzăului, Konya Zoltan, pre
ședintele C.A.P, Turia, Szekely 
Zoltan, președintele Comitetului de 
cultură și artă al județului Co
vasna, directorul muzeului jude
țean, Papp Andras, director ad
junct al Liceului „Petru Groza" din 
Odorheiul Secuiesc, loan Șerban, 
președintele C.A.P. Covasna.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Janos Fazekas.

(Urmare din pag. I)

siliului popular județean provizoriu, 
reprezentanți ai organizațiilor ob
ștești și de tineret, oameni de știință, 
artă și cultură, muncitori fruntași 
din întreprinderile lugojene.

Profesorul Octavian Bacău din 
Lugoj, Ana Lăzărescu, muncitoare la 
întreprinderea textilă, Ion Oprea, 
președintele C.A.P. din comuna Gă- 
vojdia Otto Buholtz, muncitor la 
Fabrica „9 Mai", ing. Francisc Bo- 
roș, directorul Fabricii „Mondial", 
precum și Mihai Telescu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Timiș 
al P.C.R., au vorbit despre anul re
voluționar 1848, subliniind că oa
menii Banatului au preluat flacăra 

în cadrul adunării populare de la 
Sf. Gheorghe au luat cuvîntul mai 
mulți vorbitori.

Stindardul revoluției de la 1848, a 
spus tov. Kirăly Kâroly, prim-secre- 
tar ai Comitetului județean Covasna 
al P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, a fost înroșit de 
sîngele răsculaților de la Bobîl- 
na ai lui Doja, Horia și ai pan
durilor lui Tudor Vladimirescu. 
Din eroismul tuturor celor care 
Și"au vărsat sîngele pentru apărarea 
pămîntului strămoșesc și pentru 
dreptate socială s-a tras seva spi
ritului de frăție și unitate al mase
lor exploatate din țara noastră. Ex
ploatarea crîncenă la care erau su
puși iobagii români și maghiari din 
partea nobililor proprietari, s-a îm
pletit cu asuprirea imperiului 
habsburgic. Din această cauză, ma
sele populare din diferite naționali
tăți erau animate de puternica ten
dință spre unitate, spre crearea unui 
front comun de luptă. Pe aceste me
leaguri, țăranii români, maghiari și 
de alte naționalități au inițiat re
petate acțiuni revoluționare. La 23 
noiembrie 1848, în cadrul unei adu
nări populare ținute în clădirea ac
tualului sediu al consiliului popular 
județean, ei au declarat independen
ță față de imperiul habsburgic și re
zistență armată împotriva ocupației 
austriece. Timp de opt luni pppu- 
lația, sub conducerea neînfricaților 
revoluționari Gâbor Aron, Gali Da
niel și Găli Sandor, a "clădit un zid 
de nepătruns împotriva atacurilor 
armatei habsburgice. Numărul cetă
țenilor înarmați, avînd în frunte pe 
Gâbor Aron și tovarășa sa de viață, 
Justina Velciu, s-a ridicat la 30 000. 
Numai intervenția armatelor impe
riale habsburgice și țariste a putut 
pune capăt mișcării revoluționare 
bazate pe idealurile comune ale 
luptătorilor români și maghiari. Cu 
toate acestea, revoluția din Transil
vania s-a înscris în istorie ca un 
eveniment de adîncă semnificație și 
cu urmări politice și sociale. Ea a 
sădit mai adînc ideea că adevărata 
libertate se cucerește numai prin 
lupta unită a tuturor celor asupriți 
și exploatați, indiferent de naționa
litate. Revoluția de la 1848 a dat 
un puternic impuls dezvoltării so
cietății pe cale capitalistă, a dus la 
apariția pe arena istoriei a unei cla
se noi, proletariatul industrial mo
dern. Rolul de a conduce mai de
parte lupta revoluționară au trebuit 
să și-l asume clasa muncitoare, miș
carea revoluționară a proletariatu
lui, partidul comunist. Partidul Co
munist Român, care de la înființa
re a înscris pe stindardul său 
înlăturarea asupririi sociale, egalita
tea deplină în drepturi a tuturor ce
tățenilor, indiferent de naționalita
te, a condus și a mobilizat masele 
la realizarea orînduirii lipsite de 
exploatare și asuprire națională. Sub 
conducerea partidului comunist, în 
urma unor eroice lupte de clasă, au 
fost împlinite și cu mult depășite 
aspirațiile de dreptate socială care 
i-au însuflețit pe revoluționarii de 
la 1848. Azi, toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, însuflețiți 
de adînc patriotism, își consacră e- 
nergia și puterea de muncă pentru 
dezvoltarea continuă a economiei, 
științei și culturii, pentrh creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului nostru. Realizările socia
lismului se vădesc și pe frumoasele 
noastre meleaguri. Oamenii muncii 
din județul nostru desfășoară o ac
tivitate conștientă pentru transpune
rea în viață a măsurilor stabilite de 
partid și guvern și, înfrățiți în mun
că și viață, își aduc o contribuție 
însemnată la dezvoltarea economiei, 
științei și culturii.

împreună cu întregul popor, ei își 
exprimă și cu această ocazie adezi
unea lor deplină și unanimă față de 
politica realistă și profund științifică 
a partidului și statului nostru, consi- 
derînd-o ca propria lor politică și 
nu-și vor precupeți nici un efort pen
tru a contribui activ și cu toată ener
gia spre a-i da viață, în folosul și 
spre binele patriei noastre scumpe. 
Republica Socialistă România.

Muncitorul loan Bratu, de la între
prinderea forestieră întorsura Buzău
lui, a spus printre altele : Locuitorii 
așezărilor aflate de o parte și de alta 
ale marelui arc carpatic au stat în ca
lea tuturor năvălirilor, înfruntînd în 
cursul veacurilor, cu eroism și nespus 
de multe sacrificii, incursiunile de 
jaf și cotropire, jugul imperiului 
habsburgic. Ei au apărat aici, la gura 
Pasului Buzăului, liniștea și libertatea 
acestor ținuturi. împreună au luptat 
strămoșii noștri împotriva năvălito
rilor și tot împreună au participat la 
istoricele lupte ale anului revoluțio
nar 1848. Români și maghiari au por
nit la glasul lui Avram Iancu și Ni
colae Bălcescu, al lui Petofi și Kos

Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rînduri de ovații și urale, 
participanta la adunare manifes- 
tîndu-și hotărîrea neclintită de a 
urma politica înțeleaptă a parti
dului, chezășia desăvîrșirii con
strucției socialiste în România, a a- 
părării tuturor drepturilor și li
bertăților de care se bucură as
tăzi fiecare cetățean al patriei 
noastre, indiferent de naționali
tate.

După încheierea adunării, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, în 
piața orașului s-a încins o însu
flețită horă simbolizînd frăția sta
tornicită astăzi între locuitorii a- 
cestor ținuturi, români, maghiari, 
germani, demonstrînd unitatea 
gîndurilor și țelurilor lor, bucuria 
de a trăi și munci împreună pen
tru a da viață hotărîrilor parti
dului. care conduce întregul popor 
spre un viitor fericit. Se vede în 
această înlănțuire de gînduri și 
sentimente materializarea unei no
bile idei care a animat pe revo
luționarii de la 1848 : dați mîna 
unii cu alții și în fața voastră se 
va deschide un viitor fericit.

POPULARĂ DE LA
revoluționară a înaintașilor pur- 
tînd-o cu demnitate. Ei au arătat că 
bănățenii cinstesc tradițiile revolu
ționare și culturale ale străvechii 
urbe de pe malurile Timișului, pre
zentul bogat în împliniri, căruia îi 
închină toate eforturile lor crea
toare.

Pe tribuna din marginea cîmpiei 
au urcat apoi corurile reunite ale 
municipiului Lugoj. Răsună solemn 
imnurile atît de dragi întregului nos
tru popor „Trei culori" și „Deșteap- 
tă-te române". Cîntecele sînt reluate 
de mulțime. Vestiții coriști lugojeni 
și-au încheiat programul de pe 
„Cîmpul libertății" cu cîntecele pa
triotice „Te cînt partid" și „Republi
că măreață vatră". Programul artistic

suth, să lupte pentru libertate, pentru tj 
o viață mai bună.

Evocînd aceste momente din lupta I 
poporului nostru,' ne exprimăm adîn- ! 
ca noastră venerație față de acești | 
eroi ai neamului nostru. Istoria ne I 
dă noi imbolduri în a ne spori pri- ! 
nosul la înălțarea României socialiste I 
pe culmile visate de marii luptători 
înaintași.

în cuvîntul său Konya Zoltan, pre
ședintele C.A.P. din Turia, a spus : 
Cu 120 de ani în urmă, în primăvara 
anului 1848, sămînța revoluției a în
colțit și în inima locuitorilor satului 
Turia. Luptele dîrze ale țăranilor 
din acest sat și din celelalte sate de 
pe teritoriul județului nostru se în
cadrează în ansamblul luptelor revo
luționare ale țăranilor români și | 
maghiari, în urma cărora dieta no- H 
biliară a fost nevoită mai tîrziu să M 
adopte legea privind desființarea g 
iobăgiei în Transilvania. Dar iobagii H 
români, secui și de alte naționalități H 
de pe cuprinsul județului nostru a- g 
veau să ducă încă o luptă îndelungată g 
pentru rezolvarea problemei pămîn- g 
tului. Această luptă a fost încununată M 
de succes mult mai tîrziu, în condi- |> 
țiile noi, cînd conducătorul ei a de- H 
venit Partidul Comunist Român. In- H 
staurarea în România a puterii politi- D 
ce a clasei muncitoare, aliată cu țără- R 
nimea muncitoare, a marcat transfor- g 
marea radicală a vieții satelor. în 
tot ce a apărut nou în satele și co
munele noastre, simțim grija profun
dă a partidului și statului .nostru. în 
patria noastră socialistă românii, și 
alături de ei, toate naționalitățile, 
umăr la umăr, luptă pentru un ideal 
comun — înflorirea patriei noastre 
socialiste.

în cuvîntul său, președintele Co
mitetului de cultură și artă al jude
țului Covasna, Szeltely Zoltan, a 
spus : Cînd evocăm amintirea revo
luției de la 1848, aducem omagiul 
nostru luptătorilor care și-au jertfit 
viața în lupta pentru libertate socia
lă, națională și progres. în cursul 
revoluției, țăranii români și ma
ghiari, uniți în lupta comună împo
triva trupelor imperiale habsbur
gice și țariste, au dat tributul de sin
ge pentru reușita revoluției, pentru g 
eliberarea națională și socială a po- g 
porului nostru.

în numele intelectualilor din ora- n 
șui Sf. Gheorghe și județul Covasna 1 
— a spus vorbitorul — exprim an- j 
gajamentul nostru față de partid și a 
guvern, de a nu precupeți nici un J 
efort pentru a pune în slujba po
porului întreaga noastră capacitate, 
energia, priceperea și talentul, pentru 
a fi demni continuatori ai valoroa
selor tradiții ale înaintașilor, pentru 
înflorirea României socialiste.

Directorul adjunct al liceului „Dr. 
Petru Groza" din Odorheiul Secuiesc, 
Papp Andras, a spus printre altele : 
'Aici, la poalele vîrfurilor păduroase 
ale Carpaților, au trăit împreună 
străbunii noștri, români, secui, sași, 
cărora, chiar dacă au vorbit și vorbesc 
limbi diferite, chiar dacă au avut și 
au unele trăsături naționale proprii, 
munca și lupta le-au fost și le sînt 

. comune. în trecut, ei s-au înfrățit 
deopotrivă în nevoi și în bucurii, îm
preună s-au ridicat ori de cîte ori | 
jugul exploatării și asupririi devenea ■ 
de nesuportat.

De aceea, pentru noi, naționalită- g 
țile conlocuitoare, pentru toți cei ce B 
locuim pe aceste meleaguri, pămîntul g 
patriei ne este pămînt natal, datoria |1 
de a munci pentru continua lui în- D 
florire o considerăm ca o datorie H 
sfîntă.,

în decursul veacurilbr am a- M 
vut aceleași aspirații, aceleași K 
scopuri. Totuși, uniți n-am pu- I 
tut fi. Dușmanul comun, imperiul 
habsburgic, absolutismul țarist, nobi
limea feudală, boierimea și-au unit 
forțele împotriva popoarelor ; scopul 
era destrămarea unității, pe cale de 
înfăptuire.

Au trecut 120 de ani de atunci. Po
litica națională justă, profund știin
țifică a Partidului Comunist Român, 
a deschis calea regăsirii noastre. în 
lupta și munca comună am devenit i 
pentru totdeauna frați, formăm azi 
împreună marea familie a României 
socialiste.

Președintele C.A.P. din Covasna, 
loan Șerban, a spus printre altele : 
Noi. țăranii cooperatori, alături de 
întregul popor, ne bucurăm astăzi 
din plin de realizările obținute în 
anii puterii populare. în cooperativa 
noastră, înfrățiți în muncă lucrăm 
cu dragoste și elan, români și ma- R 
ghiari, pentru a ne aduce un aport H 
mereu mai mare la înflorirea scum- g 
pei noastre patrii. Munca noastră în- g 
suflețită de cel mai cald patriotism g 
o aducem ca omagiu luptei înainta- H 
șiior noștri și o alăturăm eforturilor H 
întregului popor pentru progresul și R 
prosperitatea țării, pentru traducerea l 
în viață a hotărîrilor celui de-al 
IX-lea Congres al partidului.

în continuare, numeroși partici- 
panți s-au îndreptat spre Meste- 
cănișul de la Reci unde a avut loc 
un program artistic susținut de 
formații de amatori din județ.

Peste 250 de artiști amatori au 
oferit celor prezenți un spectacol 
de minunate dansuri și cîntece 
populare, mărturie a frumuseții 
folclorului care s-a dezvoltat pe a- 
ceste meleaguri din cele mai vechi 
timpuri. Un morpent emoționant l-a 
constituit „dansul prieteniei", in
terpretat de artiști din Tg. Secu
iesc și întorsura Buzăului. Ei au 
adus pe scenă elanul muncii în
frățite. voia bună ce stăpînesc as
tăzi deopotrivă ve harnicii lucră
tori din minele, fabricile și de pe 
ogoarele acestui ținut. Cunoscutul 
cor din Zagon, care și-a sărbăto
rit recent 80 de ani de activitate, 
a dat glas unor cîntece tradițio
nale și altora noi, plămădite în 
anii construcției socialiste, expre
sie a dragostei fată de patrie si de 
partid, pentru viața nouă pe care 
o trăiește astazi întregul nostru po
por. (Agerpres)

a continuat apoi cu un montaj lite- 
rar-muzical, în cadrul căruia au fost 
evocate momente ale anului 1848. 
După-amiază, pe „Insula cu plopi" 
din Valea Timișului, miile de parti
cipant! la adunarea populară s-au 
prins în hore și jocuri bănățene, care 
nu au contenit pînă seara tîrziu.

Adunarea populară de pe „Cîmpul 
libertății" și serbările ce i-au urmat 
au constituit o puternică expresie de 
cinstire a tradițiilor de lupta revolu
ționară ale poporului nostru, de ata
șament profund pentru continuatorul 
celor mai înaintate tradiții ale po
porului nostru, conducătorul înțelept 
al României socialiste de astăzi, 
Partidul Comunist Român.

(Agerpres)

O Căderea imperiului roman j PATRIA
12.45 ; 16,30 ; 20.
• Vicontele plătește polița t SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2443 - 
orele 17,30 și seria 2444 — orele 20,15), 
REPUBLICA — 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15, FESTIVAL — 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 20,30, STADIO
NUL DINAMO — 20,30, ARENELE LI
BERTĂȚII — 20,30, FEROVIAR — 11 ;
13.15 ; 15,30 : 18 ; 20,15, EXCELSIOR —
12 ; 14,15 ; 16,3 ; 19 ; 21,15, MODERN
— 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15.
© Prin Kurdistanul sălbatic : LUCEA
FĂRUL — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
CIRCUL DE STAT — 9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ;
20.30, BUCUREȘTI — 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15.
O Domnișoarele din Rochefort : CAPI
TOL — 12 ; 15 ; 18 ; 21, la grădină —
20.30.
O Hlroșima, dragostea mea : CENTRAL
— 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRADINA 
DOINA — 20,30.
O Nuntă la Malinovka : VICTORIA —
11.30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
o Dirijabilul furat : LUMINA — 11,30 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA —
9 ; 10.
O O fată fericită : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRADINA
PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.
0 Banda de lași : CINEMATECA —
10 ; 12 ; 14,30 ; 16,30.
0 O poveste uimitoare ; Rapsodia un
gară : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
o împușcătura : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30.
0 Freddy, lovește tu intll ! : GIU-
LEȘTI - 15,30 ; 18 ; 20,30 MIORIȚA —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 
9,15—16 în continuare ; 18,15 ; la gră
dină — 20,30.
0 Mumia intervine : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
O Obsesia : DACIA — 9—16,30 în conti
nuare ; 18,45 ; 21.
O Zoltan Karpatliy : BUZEȘTI — 15 ;
17.30 ; 20.
0 Sfîrșitul agentului W 4C î CRINGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20.30.
O Un dolar găurit : GRIVIȚA - 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA
— 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Inimă nebună... nebună de left): 
BUCEGI — 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 , 
la grădină - 20,30, TOMIS — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; la grădină —
20.30, AURORA — 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ;
20.15 ; la grădină - 20,30.
O Nebunul din laboratorul nr. 4 t 
GLORIA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, MELODIA — 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21.
0 El Dorado : UNIREA — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20,30.
0 Căutațl Idolul : FLACĂRA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Pasărea timpurie : VITAN — 15 ;
17,30 ; 20 ; la grădină — .20,30.
0 Eddie Chapman, agent secret : 
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Răzbunarea haiducilor : MUNCA — 
12 ; 16 ; 18 ; 20, FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
O Oscar : MOȘILOR — 15 ; 17,30 ; 20 ; 
la grădină — 20,30.
0 O lume nebună, nebună, nebună : 
COSMOS — 15,30 ; 19,30.
0 Blestemul rubinului negru : VIITO
RUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Ce noapte, băieți : VOLGA — 11,30 ; 
13,45 , 16,15 ; 18,30 ; 20,45, RAHOVA — 
15 ; 17,30 ; 20 : la grădină — 20,30.
O Bomba de la ora 10,10 : PROGRESUL
- 15,30 ; 18 ; 20,30, GRADINA PROGRE
SUL PARC- — 20,30.
O Caut o nevastă : LIRA — 15 ; 17,30 ; 
20 ; la grădină — 20,30.
O Cînd tu nu ești : GRADINA EXPO
ZIȚIA — 20,30.
© Cimaron : GRADINA BUZEȘTI — 
20,30.
0 Un cartof, doi cartofi : COTROCENI
- 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Pentru cîțlva dolari in plus : PACEA
- 15 ; 17,45 ; 20,30.
0 Eu, eu, eu... șl ceilalți : DRU.UUL 
SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20. fs.

teatre

O Filarmonica de stat „G. Enescu" (la 
sala mică a Palatului — ora 20) : Concert 
dat de cvartetul „Muzica".
oOpera română : Liliacul — 19,30.
O Teatrul de stat de operetă : (la 
Teatrul de vară din parcul Herăstrău) : 
Secretul lui Marco Polo — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Heidelbergul de altă
dată — 19,30.
© Teatrul Gluleștl (în sala Studio a 
Teatrului Național „J. L. Caragiale") : 
Martorii se suprimă — 20.

17.30 — Pentru noi femeile
18,00 — Actualitatea industrială
18.30 — Curs de limba franceză — lec

ția a 22-a
19,00 — Alma Mater — emisiune pentru 

studenți. Tema : Psihologia exa
menelor.

19.30 — Telejurnalul de seară
19,50 — Buletinul meteorologic. Publici

tate.
20,00 — „Dimineața și seara" film rea

lizat de studioul de Televiziune 
despre viața locuitorilor din 
cetățile chimiei de pe Valea 
Tro tușului.

20.20 — Ce-ați dori să revedețl 7 Sala
oglinzilor — reportaj filmat 
la hidrocentrala de pe Argeș ; 
Jean Claude Pascal.

20.45 — Tele-unlversitatea ; Istoria civi
lizațiilor „Geneza scrisului". 
Prezintă lector universitar Radu 
Florescu.

21.20 — Teatrul universal contemporan.
„Mariana Pineda" de Federico 
Garcia Lorca. Traducere de Ed
gar Papu. In distribuție : Si
mona Bondoc, Elena Sereda, 
Eugenia Bosînceanu, Ion Mari
nescu, Gheorghe Cozorici, Ale
xandru Rapan, Paul Avram.

22.45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.
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CORESPONDENȚE SPECIALE

Cronica zilei

Concursul atletic
internațional

MOSCOVA 23 (Prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Pe stadionul „Luj- 
niki", atleți și atlete din Anglia, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Fin
landa, Franța, R.D.G., Polonia, Ro
mânia, Ungaria și Uniunea Sovie
tică — în total 600 — participă, înce- 
pînd de sîmbătă, la marele concurs in
ternational pentru probe de alergări 
organizate de ziarul „Pravda”. Atletis
mul nostru este reprezentat de opt spor
tivi. Cursa de 10 000 m. plat, desfășu
rată în două serii contra timp, a prile
juit, în special în seria a doua, din care 
au făcut parte și atleții noștri Nicolae 
Mustață, Andrei Barabaș și llie Cioca o 
pasionantă întrecere. Primul s-a clasat 
sovieticul Leonid Ivanov cu 28:41.8. 
Nicolae Mustafă s-a clasat al șaselea 
în 29 : 28.0 iar A. Barabaș a fost între
cut cu mai mult de un tur de pistă de 
învingător, fiind cronometrat cu 
30 :02.0. llie Cioca a sosit printre cei 
care au încheiat plutonul. Cealaltă se
rie a probei a revenit sovieticului Mu- 
hamed Șakirov cu 30 : 18.0.

„Am avut la mijlocul cursei o anu
mită ezitare, ne-a declarat Mustafă. 
M-am simfit puțin sufocat. Spre final 
am încercat să refac terenul dar Ivanov 
era prea departe. Pista de tartan mi-a 
încălzit enorm tălpile”.

Întreceri deosebit de apreciate de 
public au prilejuit și finalele la sprint 
și garduri. Proba de 100 m plat femei 
a revenit sprinterei franceze Tellies în 
11,7 urmată la o zecime de secundă de 
sovietica Patkova, iar proba de 110 m 
garduri bărbați de colegul ei de echipă 
Balihin în 13,9. O cursă interesantă s-a 
desfășurat și la 400 m plat femei, cîșfi- 
gată de atleta engleză Liliana Wood în 
53,5.

1 Duminică a fost „Ziua vedetelor" dar 
și a marilor surprize. Ziua vedetelor, 
pentru că la start s-au aliniat o serie de 
cunoscufi atleți europeni, în fruntea 
cărora, firește, se cuvine a-i menționa 
mai ales pe belgianul Gaston Roelants, 
recordman mondial și olimpic la

LA MAMAIA A ÎNCEPUT

Festivalul

PRONOEXPRES
EXTRAGEREA I : 31 14 18 17 1 6 20 34 41 j a Il-a : 

36 12 31 48 49 34 20 16 1 ; a IlI-a : 34 11 14 24 4 49 35 
23 17 ; a IV-a : 3 24 8 35 17 9 45 6 23 ; a V-a : 21 27 
16 34 1 18 31 12 17 ; a Vl-a : 2 38 17 24 11 15 14 4 25 ; 
a VII-a : 8 43 7 15 16 33 41 45 1 ; a VIII-a : 24 42 47 
46 30 23 27 6 19 ; a IX-a : 22 48 29 24 45 33 23 43 44 ; 
a X-a : 28 12 2 47 17 19 4 41 7.

Fond de premii: 3 208 172 lei.

la Moscova
3 000 m obstacole, și pe sovieticul Ku- 
rian, medaliat cu bronz în acbeași. pro
bă la ultimele campionate europene. 
Surprizele ? Mai întîi succesul net al ju
niorului Arjanov, care, în finala de 
800 m plat, într-o companie destul de 
selectă, avînd rivali cu mult mai expe
rimentați, printre ei englezul Karter (re
cordman european la 880 m yarzi, cu 
1’47"2) a stabilit un nou record sovie
tic de juniori : 1'48"7. Karter s-a clasat 
al lll-lea, fiind întrecut pe ultimii metri 
și de Plahtin (U.R.S.S.). Mircea Neamfu, 
compatriotul nostru, s-a aflat încă din 
plecare pe o poziție de mijloc, termi- 
nînd de altfel al cincilea, din cei 8 fi- 
naliști, cu 1'50"8.

Înaintea începerii probei de 3 000 m 
obstacole, punct forte în programul zi
lei de ieri, Roelants a anunțat dorinfa 
de a concura... numai la 5 000 m. Cum 
nici campionul european Kudinski n-a 
mai luat startul, iată-l pe Kurian rămas 
mare favorit. Desfășurată în serii contra 
fimp, proba a revenit într-adevăr aces
tuia. Rezultatul lui Kurian : 8’40"8. In 
această probă a luat startul și tînărul 
nostru atlet Ion Căpraru. El a parcurs 
distanfa în 9’02"8, rezultat cu care ocu
pă locul 8 din 15 concurenfi. Alte rezul
tate : 200 m feminin — Burda (U.R.S.S.) 
23"9 ; 200 m masculin — Stil (Anglia) 
21" ; 400 m masculin — Konnikov 
(U.R.S.S.) 46"6.

Proba cea mai așteptată, datorită 
schimbărilor de concurenfi survenite, a 
rămas în cele din urmă cea de 5 000 m. 
La startul ei se alinia, cum spuneam, și 
un recordman mondial la atletism, bel
gianul Roelants. La mijlocul cursei con
ducea sovieticul Makarov, urmat la jv>ică 
distanță, în vreo două-trei fure, de Ni
colae Mustafă. Cursa a căpătat o alură 
mai rapidă, aproape de încheierea ei, 
cînd sesizînd un clacaj al lui Roelants, 
fruntașii plutonului au accelerat ritmul. 
Cîștigă cu un sprint destul de puternic 
Makarov, în 13’58".

I. DUMITRIU

Gimnastele noastre 
Învinse la Solia

SOFIA (prin telex). — Timp de 
două zile, la Sofia, in cunoscuta sală 
a sporturilor „Universiada", s-a des
fășurat concursul amical feminin de 
gimnastică Bulgaria—România. A- 
ceastă întîlnire a constituit o veri
ficare a ambelor echipe în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Mexico. De' 
remarcat că ambele echipe s-au pre
zentat la un nivel valoric apropiat, 
gimnastele bulgare realizînd succesul 
îndeosebi ca urmare a unui arbitraj 
care le-a favorizat. Concursul a fost 
cîștigat la individual compus de cu
noscuta gimnastă bulgară MARTA 
KARASKA, deținătoarea medaliei de 
bronz la C.E. din 1965, cu 76,60, iar 
locul al doilea a ■ revenit Elenei 
Ceampelea, campioana de anul tre
cut a tării noastre, cu 75,70. Iată în 
continuare si celelalte rezultate la 
individual: 3) Anastasia Mitova — 
Bulgaria 75,55 ; 4) Neli Stoianova 
— Bulgaria 75,35 ; 5) Vania Mari- 
nova — Bulgaria 75,20 ; 6) Filipescu 
Rozalia — România 75,10; 7) Olga 
Stefan — România 73,85 ; 8) Alina 
Gareac — România 73,65 ; 9) Rodica 
Apăteanu — România 73,40 ; 10) Lu
cia Chirită — România 72,75 ; 11) 
Vesela Paseva — Bulgaria 71,35 ; 12) 
Raina Kirkova — Bulgaria 71,20.

Clasamentul pe echipe: 1) Repu
blica Populară Bulgaria 376,20 
puncte; 2) Republica Socialistă
România 373,55 puncte.

Gh. IEVA

Alte două victorii româ
nești în „Regata Viena"

Sportivii români au obținut noi 
victorii în competiția internațională 
de calac-canoe „Regata Viena*. 
Proba de caiac dublu (500 m) a re
venit lui Vernescu și Sciotnic cu 
l'52”l/10. Cursa de ștafetă 4 ori 
500 m a fost cîștigată de echipajul 
de caiac al României (D. Ivanov, 
Sciotnid, H. Ivanov, Vernescu) cu 
rezultatul de 7'37"6/10. La caiac 1 
(500 m) a cîștigat Tiscenko 
(U.R.S.S.) — 2'00"7/10, urmat de I. 
ivanov (România) 2'01"3/10.

FOTBAL

Crișul Oradea - performera primei etape 
a barajului pentru divizia A 

2-1 cu Progresul
STEAGUL ROȘU - POLITEHNICA GALAȚI 2-0.

U.T.A. - campioană națională la juniori: 6-0, în 
finala cu Dinamo București.

Timișoara a găzduit ieri prima 
etapă a meciurilor de baraj pentru 
divizia națională A, la fotbal. Pe sta
dionul „1 Mai" s-au înfruntat echi
pele Crișul Oradea și Progresul 
București, iar pe stadionul C.F.R. e- 
chipele Steagul Roșu Brașov și Poli
tehnica Galați.

în deschiderea meciului de pe sta
dionul „1 Mai" s-a disputat finala 
campionatului de juniori la fotbal în
tre formațiile DINAMO BUCUREȘTI 
și U.T.A. în care juniorii arădani au 
desfășurat un joc de o înaltă fac
tură tehnică. Dinamoviștii bucu- 
reșteni n-au reușit pe tot parcursul 
celor 90 de minute să întreprindă nici 
un atac eficient. Scor final 6—0 pen
tru U.T.A.

în meciul „mare“, încă din primele 
minute de joc, Progresul domină, 
acțiunile desfășurîndu-se mai mult 
în careul echipei Crișul. Suporterii 
Crișului; veniți în număr foarte mare 
pe stadionul timișorean. încurajează 
pe jucători, iar aceștia, în loc să ape
leze la resurse tehnice și fizice, în
cep un joc brutal. Scorul rămîne alb 
pînă în minutul 43 cînd Kun II în
scrie primul gol pentru Crișul. Pri-

întrecerile pe farâ ale elevilor 
școlilor profesionale și tehnice

Sîmbătă dimineața au început — pe 
stadionul „Tineretului" din Capi
tală —, în prezența tovarășilor Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, An- 
ghel Alexe, președintele Consiliului 
național pentru educație fizică și 
sport, și a altor personalități din Mi
nisterul învățămîntului, C.N.E.F.S. și 
C.C. al U.T.C. întrecerile pe țară ale 
școlilor profesionale și tehnice de Q?- 
tru ani. Competiția programează în
treceri de atletism, volei, handbal și 
fotbal și se va desfășura pînă la 28 
iunie.

Concursurile de atletism, partidele 
de handbal, fotbal sau volei, disputate 
în primele două zile (la finale parti
cipă peste 1 200 de elevi și eleve), 
demonstrează că școlile profesionale 
pot constitui un adevărat izvor de 

ma repriză se încheie cu rezultatul 
1—6. După pauză, Progresul între
prinde atacuri puternice și în min. 2, 
dintr-o lovitură liberă la poartă, 
Oaidă înscrie primul gol. Rezultatul 
de egalitate se menține pînă în mi
nutul 65 cînd tot Kun II înscrie al 
doilea gol printr-o lovitură cu capul 
pecetluind rezultatul final al meciu
lui : 2—1 pentru Crișul.

în repriza a II-a au continuat din 
partea jucătorilor ambelor echipe 
brutalități, cei de la Progresul luîn- 
du-și „revanșa" în această privință. 
Totuși, meciul a fost bun, oferind 
numeroase faze spectaculoase.

Pe stadionul C.F.R.. Steagul Roșu, 
jucînd foarte bine a învins Politehnica 
Galați cu 2—0 (1—0).

Selecționata de fotbal a Bra
ziliei a.jucat duminică la Bra
tislava în compania echipei 
Cehoslovaciei. Fotbaliștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (1—1).

elemente talentate, capabile să bată 
la porțile performantei.

întrecerile au fost dominate de că
tre elevii școlilor M.I.C.M., care au 
cîștigat majoritatea probelor atletice. 
P. Lupan, Maria Lincă — campioană 
balcanică la cros-junioare —, N. Pită. 
Eftimie Lucian, Alexandru Burcea, 
Victor Pop, iată numai cîțiva dintre 
cîștigători. Ieri s-au terminat între
cerile preliminarii ale turneului de 
volei, echipele M.I.C.M., C.S.A., Mi
nisterului Industriei Chimice și Cen- 
trocoop s-au calificat pentru turneul 
final care va începe astăzi la sta
dionul „Tineretului". în plină desfășu
rare se află și turneu] de fotbal, ale 
cărui partide se dispută pe terenurile 
complexului „23 August".

Duminică a părăsit definitiv țara 
noastră Joost B. Haverkorn van 
Rijsewijk, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Olandei în 
Republica Socialistă România.

★

Duminică după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație guvernamen
tală izraeliană, condusă de Zeev 
Sharef, ministrul comerțului și in

(Urmare din pag. I)

bune de dezvoltare a plantelor se im
pune, de asemenea, să nu se oprească 
nici un moment udările și să se caute 
noi sifrse de apă. Bine s-a procedat 
la ferma Sîrca a întreprinderii agri
cole de stat Tîrgu Frumos, unde des- 
coperindu-se un izvor răzleț, acesta a 
și fost captat și folosit pentru udarea 
culturilor.

Acum este momentul să se desfă
șoare din plin acțiunile de strîngeie 
a furajelor. Se constată că există 
preocupare pentru recoltarea lucer- 
nierelor. Cositul ierburilor și strînsul 
frunzarelor sînt însă neglijate. La 
cooperativele agricole Dobrovăț, 
Schitu Duca, Pocreaca și în alte 
părți, organizarea echipelor pentru 
colectarea frunzelor s-a făcut dar, 
practic, acțiunea nu a început. Se 
întîlnesc apoi ierburi pe șanțuri și pe 
marginea drumurilor care, de ase
menea, nu se cosesc.

în județul Iași sînt posibilități ca 
toate lucrările de sezon să se execute 
într-un ritm mai susținut și pe a- 
ceastă cale să se obțină recolte bune. 
Pentru aceasta se impune ca măsu
rile bune preconizate de organele 
agricole județene să se aplice întoc
mai, fără tărăgănare.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii*

i 
bihor: Operații 
neglijate...
în județul Bihor, organele locale 

de partid și de stat, uniunea județea
nă a cooperativelor agricole și di
recția agricolă au stabilit și aplicat 
o serie de măsuri eficiente pentru 
ca toate lucrările de întreținere și 
recoltare să se desfășoare operativ 
și de calitate. Din punct de vedere 
tehnic lucrările de întreținere au fost 
subordonate cerinței de menținere a 
apei în sol și de combatere a dăună
torilor, a căror apariție este favori
zată de lipsa de umiditate. La Direc
ția agricolă județeană am aflat că. 
pînă la data de 20 Iunie, prima pra- 
șilă la porumb s-a executat pe toate 
cele 64 600 ha. iar a doua se apro
pie de sfîrșit. în multe co
operative s-a trecut și la prașila 

dustriei, care va participa la lucră
rile Comisiei mixte româno-izrae- 
liene, stabilită prin acordurile în 
vigoare între România și Izrael.

Pe aeroportul Băneasa delegația 
a fost întîmpinată de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, Eliezer Doron, ministrul Iz- 
raelului la București, și de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

a IlI-a. La floarea-soarelui și sfecla de 
zahăr țăranii cooperatori au termi
nat prașila a IlI-a pe toată suprafața 
cultivată.

La întreținerea culturilor în jude
țul Bihor se constată totuși și unele 
carențe. în unele cooperative agrico
le cum sînt cele din Spinuș, Oșorhei, 
Drăgănești sau Hodoș, consiliile de 
conducere nu se preocupă cu sufi
cientă răspundere de executarea la 
timp a prășitului, lucrarea fiind în- 
tîrziată, iar culturile de porumb, sfe
clă de zahăr și floarea-soarelui — îm- 
buruienite. în această campanie a- 
gricolă de întreținere a culturilor — 
ne spune ing. Petre Olaru, director 
adjunct la Direcția agricolă jude
țeană — s-a mai constatat și un alt 
neajuns și anume neasigurarea den
sității normale a plantelor. Această 
situație se întîlnește mai ales la coo
perativele agricole din Cociuba, Să- 
cueni și Bicațiu la sfecla de zahăr, sau 
Tulea I. Gutbediu și Aștjleu la po
rumb. Vinovați se fac atît mecaniza- » 
torli din S.M T. care au lucrat negli
jent. cît și inginerii din cooperative
le agricole respective care nu au a- 
sigurat în permanență asistența teh
nică cuvenită. A diminua în mod 
nejustificat numărul de plante la 
hectar duce implicit la scăderea re
coltelor Asemenea practici trebuie 
combătute.

Recoltarea furajelor este o lucrare 
care trebuie privită cu mai multă 
răspundere. Majoritatea cooperative
lor au respectat indicațiile privind 
recoltarea la timp, conservarea și 
depozitarea lor corespunzătoare. Co
operativele din Salonta I, Borș, Dio- 
sig. II au reușit să usuce sute de 
tone de lucernă cu ajutorul curenți- 
lor de aer dirijați. Cu totul altfel 
stau lucrurile la Sălard, Parhida și 
în alte- locuri, unde ventilatoarele 
pentru uscare stau nefolosite. Sînt 
încă multe unități care n-au început 
la timp recoltatul trifoiului pentru 
fîn. Din suprafața totală de peste 
15 000 ha au rămas nerecoltate a- 
proape 4 000 ha. Si mai nesatisfăcă
toare se prezintă situația recoltării 
fînețelor naturale, unde ooperati- 
vele au recoltat doar 3 017 ha din 
peste 19 000 ha existente.

Este necesar ca toate lucrările a- 
gricole de sezon să fie privite cu 
aceeași răspundere.

loan PITICU 
corespondentul „Sclnteii1’

pe litoral 
două edi-

. Ieri seară
• a început a
• tie a Festivalului inter- 
' national al filmului de

animație-Mamaia —1968. 
La această întîlnire ar
tistică și-au anuntat 

, prezența circa 200 de
, creatori și producători
> de filme, critici, perso-
1 nalități din lumea ci-

nematografiei cunoscu
te pe plan mondial, 
precum și un mare nu
măr de oameni de spe
cialitate din tara noas
tră.

Timp de o săptămî- 
nă. Mamaia va găzdui 
una dintre marile ma
nifestări culturale ale 
anului, 
international 
tografiei de 
care are loc 
în România 
(la Annecy), 
altfel, singurul recunos
cut de Federația mon
dială a producătorilor 
de filme.

La actuala , ediție, 
desfășurată sub egida 
Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Ar
tă, a Asociației cineaș
tilor din România și a 
Asociației internaționa
le a filmului de anima
ție. concurează produ
cători din 25 de 
ale Europei. Asiei, 
mericii și Africii, 
adresa festivalului, 
care tara noastră par
ticipi cu 9 filme, s-au 
primit 165 de creații ale 
genului, dintre care au 
fost selecționate pentru 
concurs — 104. Iși vor 
disputa întîietatea de
ținători ai mai multor 
premii internaționale și 
alți realizatori de frun
te în domeniul filmului 
de animație printre ca
re amintim pe Paul 
Grimault (Franța), Ivan 
Ivanov-Vano (U.R.S.S.), 
Raoul Servais (Belgia), 
Gyula Macskassy (Un
garia), Witold Giersz 
(Polonia), Ante Zanino- 
vic (Iugoslavia), Kiha- 
kiro Kawamoto (Japo
nia), William Littejohn 
(S.U.A.), Ion Popescu- 
Gopo, Bob. Călinescu și 
Sabin Băiașa (Româ
nia).

O parte din filme vor 
fi prezentate dimineața 
la cinematograful „Re
publica" din Constanța, 
iar o altă parte seara, 
la Teatrul de vară din 
Mamaia, unde pentru 
public vor rula si pe
licule în afara con
cursului.

La masa juriului in
ternational sînt prezen
te 5 personalități ale 
animației mondiale si 
anume regizorii John 
Halas — Anglia. Fedor 
Hitruk — U.R.S.S.. Joji

Kuri — Japonia, Bres- 
tislav Pojar — Ceho
slovacia si realizatorul 
de filme Robert Verral 
din Canada; România 
este reprezentată de 
poetul Marin Sorescu, 
redactor șef al studiou
lui Animafilm, și de cri
ticul de artă Florian 
Potra — în calitate de 
președinte.

Cîștigătorii concursu
lui vor primi mai mul
te distincții, între care 
amintim în 'primul rînd 

5 „pelicani de 
care constituie 
premii ce se a- 
conform reau-

după-a- 
la Mamaia au 

întîl-

țări
A-
Pe 
la

sf un ba
de informa-

Acest festival 
al cinema- 

animație, 
alternativ 
și Franfa 
este, de

pe cei 
aur" 
marile 
cordă 
lamentului.

Festivalul prilejuiește 
Si un larg schimb de 
idei între oamenii ce
lei de-a 8-a arte. S-ar 
putea spune că acest 
dialog a si fost deschis 
de ediția specială în 
limba franceză a revis
tei „Cinema", intitulată 
„Al II-lea Festival in
ternational al Ulmului 
de animație — Mamaia 
’68". Din sumar amțn- 
tim o serie de opinii 
ale cineaștilor români 
și de peste hotare re
feritoare la 
„Cine sînteți 
voastră ?" —
trete scrise și 
ale oaspeților 
„Mamaia salut" 
sene originale ale cu- 
noscuților cineaști Nor
man Mc Larren și 
Ante Zaninovic, două 
interesante anchete in
ternaționale. „încotro 
merge animația ?“ și 
„Ce loc ocupă animația 
pe marele ecran 
mici dicționare ale a- 
nimatorilor români și 
străini. Varietatea te
melor abordate, ținuta 
grafică a publicației, ca 
și promptitudinea apa
riției sale o recomandă 
cu căldură oaspeților 
festivalului.

In fiecare 
miază 
fost programate 
niri ale presei de spe
cialitate cu realizatorii 
unor filme. De aseme
nea s-au deschis expo
ziții care oglindesc, prin 
fotografii și desene, 
creația unor animatori. 
Va apare 
letin zilnic .
re asupra vieții festi
valului.

Prin filmele prezen
tate. prin schimburile 
de idei pe care le în
lesnește. această mare 
întîlnire si confruntare 
artistică iși propune să 
stimuleze „imaginația 
omului în slujba uma
nității" cum sună de 
altfel și deviza pe care 
și-a fixat-o festivalul.

Ion CIUCHI

festival, • 
dumnea- 
autopor- 
desenate 

noștri, 
de-

RAPORTUL ECHITABIL INTRE 
MUNCĂ SI RETRIBUȚIE TRE
BUIE SĂ ACȚIONEZE SI ÎN 
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(Urmare din pag. I)

în științe, sînt unii care-l poartă numai onorific, deși 
sînt retribuiți pentru el. Din fericire, cei mai multi 
depun o valoroasă activitate în cercetarea științifică, 
contribuind astfel efectiv la ridicarea nivelului știin
ței medicale românești și, în același timp, la forma
rea de noi cadre, care să ducă ștafeta științei mai 
departe.

Așa cum s-a subliniat la ultima plenară a Comi
tetului Central, retribuția doctorului în știinfe, bună
oară, trebuie să fie revizuită în sensul ca titularul 
să fie obligat să depună o muncă efectivă îneît să 
existe un raport echitabil între muncă și retribuție. 
Pentru că titlul de doctor în științe atrage după sine 
datoria ca acela care îl poartă să depună într-adevăr 
o activitate importantă atît în cercetarea științifică, 
cît și în ridicarea de noi cadre de cercetători. Este 
corect, cinstit, echitabil să se combată tendința 
de a face din acest titlu o sinecură. ♦

în aceeași ordine de idei, cred că ar trebui să 
se caute mijloace și pentru diminuarea parazitismu
lui birocratic în diversele instituții de cercetare știin
țifică.

Printre carențele existente în sistemul de retri
buire se numără și practica cumulului retribuit. Există 
cadre medicale care au pînă la cinci 
funcții. Fie că sînt plătite cu o jumătate de normă 
sau cu indemnizații, toate, adunate la un loc, consti
tuie un venit lunar care uneori întrece de cîteva 
ori salariul principal. Se pune întrebarea : cînd are 
timp un astfel de om să-și îndeplinească toate atri
buțiile, cînd are timp să se concentreze pentru a 
răspunde într-adevăr conștiincios tuturor obligafrlor? 
De aceea, consider că cumulul este o racilă care 
trebuie neapărat suprimată, atît pentru bunul mers 
al activității științifice, cît și pentru a se afirma talen
tele și aptitudinile tinerei generafii.

UN PUTERNIC STIMULENT PEN
TRU RIDICAREA MĂIESTRIEI 
ARTISTICE
(Urmare din pag. I)

după cantitatea și calitatea muncii, după contribuția 
fiecăruia la valorile create de întregul popor

într-adevăr, devenise în ultima vreme un adevărat

fostă contabilă la O.C.L. Comerț mixt Reșița, care, 
cu alfi salariați din acea unitate, a furat mărfuri 
în valoare de sute de mii de lei.

obstacol în calea mersului nostru înainte diferenție
rea prea mare de venituri, provenite atît din 
remunerarea unor titluri, cît și prin salarizare ; se 
înrădăcinase la unii automulțumirea și tendința de 
limitare a eforturilor pentru perfecționarea profe
sională pentru îmbunătățirea calității muncii. Măsu
rile stabilite sînt pătrunse de grija permanentă a 
partidului fată de om, fată de continua ridicare a 
bunei sale stări ; ele pun pe primul plan cinstea 
și demnitatea omului. Subscriu întru totul adeziunea 
mea la aceste măsuri, convins fiind că ele vor 
da un impuls mâi mare înaintării noastre pe drumul 
socialismului.

Cît privește titlurile de care am vorbit ele trebuie 
să constituie în continuare nu sursă de venituri 
remunerate pe viată, nu limita posibilităților de 
afirmare, ci punctul de plecare către acest obiectiv. 
Căci titlul obligă. în domeniul nostru de activitate 
un asemenea titlu obligă în primul rînd la ridicarea 
pe trepte mai înalte a măiestriei artistice, a pre
zentării — în sinteză — în fața publicului spectator 
a experienței acumulate în decursul anilor. Toate» 
acestea pentru a determina pe fiecare din tinerii 
noștri artiști să aspire și să se pregătească cu per
severentă pentru a cbntinua și duce mai departe 
efortul generațiilor mature.

PENTRU APĂRAREA AVUTULUI 
OBSTESC SI PREVENIREA VE- 1 ț

Dar, nu de puține ori, astfel de abateri 
rămîn neidentificate, ca urmare a unor grave defi
ciente în exercitarea controlului ierarhic din partea 
conducerilor de unități, a șefilor de compartimente 
sau a celui exercitat de organele de control finan
ciar.

De asemenea, sînt sectoare de activitate unde, 
dacă nu se face un control continuu, asupra mișcării 
utilizării valorilor, controlul ulterior cu greu mai 
descoperă integral volumul sustragerilor efectuate, 
cum e cazul consumului de materii și materiale în 
procesul de producție, al ’ plăților de salarii pentru 
lucrările în agricultură și silvicultură. Sigur, că în 
viitor, avînd la îndemînă această lege se vor putea 
preîntîmpina sustragerile din v avutul obștesc, lată 
de ce fiecare om cinstit subscrie din toată inima 
la această măsură luată care va contribui la apăra
rea avufiei statului nostru, la apărarea cetățenilor 
împotriva speculei, a furtului și la aplicarea în 
viată a principiilor de dreptate și echitate socială, 
proprii orînduirii noastre socialiste.

CÎNTĂRIREA JUDICIOASĂ A

accentul deosebit pe care cei în cauză trebuie să-l 
pună pe corelarea activității proprii și a colective
lor pe care le conduc, cu cele mai importante 
aefiuni ale statului nostru socialist în domeniul de 
specialitate respectiv. Sînt convins că această înda
torire nu va scăpa nici în viitor din atenția repre
zentanților științei noastre ; mai degrabă, respon
sabilitatea personală le va fi și mai mult mobilizată, 
ca a unor oameni cărora li se cere să-și dovedească 
înaltele lor calități prin realizări tot mai mari.

lată de ce subscriu cu toată convingerea la re
centele măsuri preconizate de plenara C.C. al 
P.C.R.

NITURILOR ILICITE
(Urmare din pag. I)

apărarea avutului obștesc, de care se leagă în mod 
direct progresul material și cultural al oamenilor 
muncii din patria noastră.

Lucrînd într-o instituție care are ca sarcină, printre 
altele, depistarea cazurilor de păgubire a avutului 
obștesc și de a iniția măsuri care să ducă la pre- 
întîmpinarea unor abateri de acest fel, eu, împreună 
cu alți colegi, simțeam nevoia de a avea la înde- 
mînă o astfel de lege pentru a putea acționa în 
modul cel mai eficient. în destul de frecvente 
situații, cînd erau constatate pagube la unele uni
tăți. al căror cuantum real al lor era cu mult mai 
mare, obligarea făptașilor pentru a le suporta nu 
se putea face decît truncheat și neeficient.

îmi sînt proaspete în minte cîteva exemple de 
persoane, care ani de zile au trăit din astfel de 
afaceri murdare, ce le-au permis să-și procure 
bunuri care depășesc cu mult posibilitățile lor reale 
și, în plus, să ducă zilnic o viată desfrînafă, indig- 
nînd pe bună dreptate pe cei cinstiți din jurul lor. 
A trebuit să treacă cîțiva am pînă cînd au fost 
prinși, iar ceea ce s-a putut recupera din ce au 
furat reprezintă o parte foarte mică. Elocvent este 
cazul lui Popescu M., contabil la U.S. „Fructus" 
Timișoara, care împreună cu alți gestionari de la 
unitățile comerțului cu amănuntul, au furat din 
materia primă a întreprinderii, timp de 5 ani, 
multe sule de mii lei, sau cazul lui Sahău M.,

PRODUSULUI MUNCII
V
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condiții, chiar de un număr mare de persoane, 
sînt, îndeobște, perfect comparabile. Este însă la 
fel de adevărat că sînt și cazuri cînd unele dintre 
aceste rezultate pot ieși din comun prin valoarea 
lor intrinsecă deosebită. Dar titlul academic sau 
știinfific nu aduce prin el însuși vreo contribuție 
semnificativă în acest sens. Ca urmare, a acorda 
de fapt o remunerație specială purtătorilor acestor 
titluri, pe considerentul că ei dau de drept mai 
mult decît cei ce le sînt egali din toate celelalte 
puncte de vedere, corespunde semnării unei polițe 
în alb.

Dimpotrivă, a remunera în mod corespunzător 
pe toți cei ce obfin rezultate excepționale, ori de 
cîte ori ei reușesc astfel de performanțe (dar numai 
atunci I) este obligatoriu pentru o societate 
care dorește să progreseze pe seama eforturilor 
proprii. Iar pentru că sîntem constituiți într-o ase
menea societate, avem datoria să stăpînim și să 
aplicăm just atît metodele de cîntărire a produsului 
muncii fiecăruia, cît și mijloacele de a-l recom
pensa după cantitatea, dar mai ales după calitatea 
sa.

Desigur că a fi membru al Academiei, doctor 
docent sau doctor reprezintă o recunoaștere oficială 
a muncii depuse în trecut Toate sînt, deci, titluri 
onorifice, dar care obligă, ca ori ce onoare ce ți 
se acordă, și pentru viitor. După părerea mea, 
obligația suplimentară a acestei cinstiri constă în

POPOR
(Urmare din pag. I)

să contribuie la îmbunătățirea radicală în aprovi
zionarea populafiei cu legume și fructe, să-și 
sporească contribuția la fondul central, vor rămîne 
un permanent imbold în munca noastră. S-a spus, 
de pildă, că în aprovizionarea populafiei cu le
gume, una din cele mai mari deficiențe o con
stituie nerespectarea contractelor de către unele 
cooperative. Așa este, și lucrurile trebuie puse la 
punct. Și cooperativa noastră, considerată ca o 
„grădină a Sibiului”, a suferit mult timp de a- 
ceastă boală. Anul trecut, de pildă, cooperativa * 
a umblat cu mașinile cu marfă prin piefe, cerînd 
prefuri cît mai „bune", în timp ce contractele cu 
întreprinderile de valorificare a legumelor și 
fructelor erau lăsate pe planul al doilea. Nu era 
un lucru cinstit I Populația de la oraș trebuie să 
găsească pe piață legume la prefuri constante, 
după cum și cooperatorii găsesc în magazine — 
întotdeauna și oriunde — produse industriale la 
prețuri fixe. In acest an am lichidat această prac
tică. Deși volumul contractelor încheiate este cu 
60 la sută mai mare decît anul trecut, graficele 
sînt respectate întocmai.

Așa cum s-a arătat în cuvîntarea secretarului 
general al C.C. al partidului, trebuie acordată o 
deosebită atenție valorificării tuturor rezervelor 
existente în agricultură atît pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populafiei, cît și pentru sporirea 
exportului de produse agro-alimentare. Cu 18 ani 
în urmă, cînd a luat ființă cooperativa noastră, 
dispuneam de numai 5 ha de grădină. Acum avem 
45 ha. Dar cooperativa ar putea cultiva ușor 70 de 
ha cu legume Terenuri există, apa Cibinului 
trece pe aproape, pămînful este deosebit de fertil. 
Rădăcinoasele, ceapa, varza, roșiile de toamnă, 
cresc foarte bine. Un mare cîștig s-ar putea realiza 
prin folosirea mai chibzuită a investițiilor. Simțim ne
voia ca organele agricole județene să ne sprijine mai 
mult pentru a dubla producția de legume, astfel 
ca să contribuim și mai eficient la îmbunătățirea 
aprovizionării populației.
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DUMINICĂ A AVUT LOC

Primul tur de scrutin
ii

din Franța
PARIS 23 (Agerpres). — Dumi

nică a avut loc în Franța primul 
tur de scrutin al alegerilor legisla
tive.

Pe listele electorale au fost în
scriși peste 28 milioane de alegă
tori dintre care 15 milioane femei. 
Pînă la ora 18,00 (ora Bucureștiu- 
lui), mai mult de jumătate din ale
gători și-au depus buletinele de 
vot în urne. Un număr de 2 227 de 
candidați, dintre care 80 femei, au 
fost înscriși pe listele de vot pen-

487 de man- 
guvernului, cu 
Malraux, nr-

tru obținerea celor 
date. Toți membrii 
excepția lui Andre 
nistru de stat însărcinat cu proble
mele culturale, au candidat în a- 
ceste alegeri.

La ora 21,00 (ora Bucureștiului) 
a început despuierea urnelor. Pînă 
la ora închiderii ediției nu au fost 
.date publicității rezultatele votării.

Cel de-al doilea tur de scrutin 
al alegerilor legislative din Franța 
va avea loc duminica viitoare.

Ieri, în fața urnelor la unul din centrele de votare din Paris

BONN 23 (Agerpres). Asociația vest- 
germană „Acțiunea democratică" a or
ganizat sîmbătă la Munchen o manifes
tația marcînd începutul unei „întîlniri 
europene împotriva neonazismului". Cu 
prilejul unui miting, mai mulți oratori 
au subliniat pericolul pe care îl repre
zintă pentru democrație Partidul Na
țional Democrat de orientare neonazistă 
din R.F.G. In cuvîntul său, Erwin Essel, 
liderul sindicatului muncitorilor meta- 
lurgiști din Bavaria, a declarat, printre 
altele, că „acei care pretind că na- 
țional-democrații nu ar avea o orientare 
de extremă dreaptă, sînt lipsiți de cel 
mai elementar nivel politic..." Vorbitorii, 
reprezentînd 14 țări europene, au ce
rut ca toate forțele democratice și pro
gresiste din Europa să întreprindă ac
țiuni hotărîte pentru a preveni reînvierea 
fascismului și un nou război. Asociația 
„Acțiunea democratică" a dat publici
tății o declarație cerînd dizolvarea 
Partidului Național Democrat, precum și 
interzicerea tuturor organizațiilor și pu
blicațiilor cu caracter neonazist.

Pe de altă parte, numeroși supra
viețuitori ai lagărelor de concentrare na
ziste, puriînd uniformele lagărelor de 
tristă amintire, au defilat pe străzile ora
șului Munchen. Demonstrația, organizată 
împotriva pericolului neonazist în 
R.F.G., a continuat în cursul zilei de 
duminică.

AZI SE DESCHIDE

ta

problemele actuale
interne

Zilele acestea con
tinuă să se des
fășoare la Geneva, 
lucrările Conferin
ței generale a Or
ganizației Interna
ționale a Muncii, 
în fotografie: 
pect din sala 

ședințe

As- 
de

s.u.a. Vicepreședintele Humphrey

se pronunță pentru „încetarea

imediată a focului in Vietnam"
Un interviu acordat ziarului „New York Times"

NEW YORK 23 (Agerpres). — In- 
tr-un interviu acordat în exclusivitate 
ziarului „New York Times", vicepre-

Sesiunea Consiliului
Ministerial al N.A.T.O.

ședințele Humphrey s-a declarat în 
favoarea unei încetări imediate a fo
cului în Vietnam, ■ pentru a se crea 
astfel o atmosferă propice unui pro
gres al negocierilor de la Paris. Pe 
de altă parte, Humphrey s-a pronun
țat pentru ridicarea embargoului, cel 
puțin pentru produsele alimentare ne- 
strategice, instituit împotriva R. P. 
Chineze.

Cazul „farfuriilor

DELEGAȚIA C. C. Al P. C. R.
ȘI-A ÎNCHEIAT vizita

In islanda
REYKJAVIK 23. — Trimisul

Agerpres, L. Rod eseu, transmite : 
Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., și-a în
cheiat vizita în Islanda. Din dele
gație au făcut parte Bujor Sion, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Nicolae Gavrilescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular al județului Sibiu.

în cursul zilelor de vineri și sîm
bătă, delegația P.C.R. a făcut o că
lătorie în regiunea Thingvellir, unde 
a vizitat centrele hidroenergetice, 
fabrica de produse lactate de la 
Selfoss, instalații ale sistemului de

captare și pompare a apelor ter
male, care asigură încălzirea ora
șului Reykjavik, culturi de seră 

'întreținute cu ajutorul apelor ter
male, centre turistice și alte obiec
tive ale economiei regiunii.

La încheierea vizitei, conducerea 
Partidului Socialist Unit din Islan
da a oferit o masă în cinstea dele
gației P.C.R. A participat, de ase
menea, Vasile Pungan, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
In Islanda,

La plecare, pe aeroportul Kef
lavik, delegația P.C.R. a fost con
dusă de Einar Olgeirsson, preșe
dintele P.S.U.I., Kjartan Olafsson, 
secretar executiv, Harald ur Ste- 
inthorsson și alți membri ai Comi
tetului Executiv al P.S.U.I.
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George Macovescu, prim adjunct ,al ministrului afaceri
lor externe al României, a avut sîmbătă seara o nouă întrevedere cu 
ministrul de externe izraelian, Abba Eban. Duminică dimineața el a părăsit 
Tel Avivul plecînd spre patrie. ‘

ROMA 23 (Agerpres). — După trei 
zile de dezbateri, la Roma s-au în
cheiat lucrările Plenarei comune a Co
mitetului Central și Comisiei de revi
zie ale Partidului Comunist Italian. 
Participanții la plenară au adoptat o 
rezoluție în care au aprobat raportul 
prezentat de secretarul general al 
P.C.I. cu privire la situația politică 
din țară după alegerile parlamentare 
din 19 și 20 mai. Plenara, se arată în

rezoluție, recomandă parlamentarilor 
comuniști să lupte neobosit pentru 
rezolvarea problemelor urgente ale 
oamenilor muncii. Participanții la ple
nară au chemat pe toți comuniștii 
să-și aducă contribuția la lupta pen
tru progres social și democrație.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul secretarul general, Luigi Longo, 
care a arătat că succesele forțelor de 
stînga în alegerile parlamentare au 
creat o situație politică nouă în țară 
favorabilă dezvoltării continue a lup
tei pentru progres social și demo
crație.

REYKJAVIK 23 (Agerpres). — 
In capitala Islandei încep azi lu
crările sesiunii Consiliului Minis
terial al N.A.T.O. La reuniune par
ticipă miniștrii de externe ai țări
lor membre sau înlocuitorii aces
tora Franța va fi reprezentată de 
Roger Seydoux, atașatul său per
manent la N.A.T.O. De la lucrări 
vor lipsi, alături de ministrul de 
externe al Franței, Michel Debre, 
ministrul de externe al Canadei, 
Michell Sharp, și Pierre Gregoire, 
ministrul de externe al Luxembur
gului.

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează, între altele, relațiile dintre 
Est și Vest, tratatul de neprolife- 
rare a armelor nucleare, conflictul 
din Orientul Apropiat.

Reuniunea a fost precedată de o 
serie de întrevederi Duminică di
mineața ministrul de externe al 
R. F. a Germaniei, Willy Brandt, 
l-a întîlnit pe secretarul de stat, a- 
merican, Dean Rusk, iar dineul

Politic al C.C. al P.C.
din Venezuela

CARACAS 23 (Agerpres). — Bi
roul Politic al C.C. al P.C. din Ve
nezuela a dat publicității o decla
rație prin care cheamă toate parti
dele politice care au program pa
triotic și democrat să- creeze un 
front comun pentru obținerea vic
toriei în cadrul alegerilor preziden
țiale. Platforma frontului trebuie să 
se bazeze pe un program de luptă 
pentru democrație, dezvoltare eco
nomică independentă și suveranita
te națională. In declarație se cere, 
de asemenea, legalizarea partidului 
comunist și a mișcării revoluționare 
de stînga.

La Santo Domingo 
a fost restabilit

SANTO DOMINGO 23 (Agerpres). 
Agenția U.P.I. informează că la 
Universitatea din Santo Domingo a 
fost restabilit sîmbătă calmul, după 
puternicele ciocniri dintre numeroa
sele grupuri opuse de studenți în 
timpul cărora doi studenți au fost 
omorîți, iar trei răniți.

Poliția a înconjurat universitatea 
și a efectuat o percheziție pentru 
depistarea de arme. Nici un student 
n-a fost arestat.

Asociația studenților a dat publi
cității o declarație în care condam
nă incidentele înregistrate și se an
gajează să 
responsabile 
mele comise.

identifice persoanele 
de dezordine și cri-»

Declanșată oficial prin 
comunicatul publicat în 
urmă cu 10 zile, campania 
în vederea alegerilor de la 
7 iulie, pentru reînnoirea 
a 126 de mandate din to
talul de 250 ale Camerei 
consilierilor (Camera su
perioară a Dietei japoneze), 
devine tot mai susținută. 
Activitatea pe acest plan a 
partidelor politice se inten
sifică, iar alegătorii sînt din 
ce în ce mai atenți la de
clarațiile electorale ale can- 
didaților asupra principale
lor probleme la ordinea zi
lei.

Printre acestea, poziția 
Japoniei față de problemele 
vieții internaționale și, în 
primul rînd, față de evolu
ția evenimentelor în Asia 
de sud-est, suscită cele mai 
vii înfruntări. Ele reflectă 
neliniștea și protestul cetă
țenilor japonezi față de răz
boiul dus de S.U.A. în 
Vietnam, cerințele lor fot 
mai insistente privind lichi
darea prezenței militare 
americane în Japonia.

Miezul confruntărilor elec
torale îl constituie dezbate
rile în jurul relațiilor japono- 
americane și îndeosebi po
ziția față de „tratatul de 
securitate" dintre cele două 
țări, apropiatele alegeri fiind 
privite, din acest punct de ve
dere ca o „etapă preliminară" 
a luptei politice decisive ce 
se va da în 1970, cînd ex
piră acest tratat. Platformele 
electorale ale partidelor 
prezente în campania elec
torală permit precizarea di
feritelor puncte de vedere 
asupra tratatului. Trebuie 
spus că Partidul liberal-de
mocrat de guvernămînt este 
singurul care se pronunță 
pentru menținerea tratatu
lui, intenționînd să-i pre
lungească valabilitatea prin 
„extinderea lui automată". 
Cu fotul diferit privesc a- 
ceastă problemă partidele

care 
„tra- 
prin 

în

comunist și socialist, 
subliniază că existenfa 
talului de securitate", 
implicațiile lui, pune 
pericol pacea Japoniei și
liniștea poporului. Partidul 
comunist, după cum se știe, 
a prezentat un plan detaliat, 
după care Japonia va trebui 
să ducă o politică pașnică 
și neutră fără să adere la 
nici o alianță militară. In 
acest scop, guvernul ar urma

a precedat conferința atlan- 
a reunit în seara aceleeași zile 

Willy Brandt și

care 
ti că 
pe Dean Rusk,
Michael Stewart, ministrul de ex
terne al Angliei.

Actuala
N.A.T.O. a 
festații de 
localitatea 
o bază militară americană, a în
ceput duminică marșul partizanilor 
păcii din această țară, la care par
ticipă reprezentanți ai diferitelor 
organizații obștești și de masă De 
aici, participanții, cșire purtau lo
zinci ca : „Islanda trebuie să iasă 
din N.A.T.O.", „împotriva ocupării 
Islandei", „Pentru dezarmare. îm
potriva blocurilor militare", se în
dreaptă spre capitala țării unde se 
vor desfășura lucrările conferinței 
alianței atlantice. Pe parcurs, la 
marș s-au adăugat numeroși de
monstranți. In centrele prin care 
trec participanții la marș sînt or
ganizate mitinguri de solidaritate.

sesiune ministerială a 
stîrnit numeroase mani- 
protest în Islanda. Din 
Keflavik, unde se află

litică constructivă de neu
tralitate. La rîndul lor,- Kome- 
ito, un partid care s-a ridi
cat în ultimii ani, precum și 
Partidul social-democrat, 
afirmînd că tratatul gene
rează pericolul ca Japonia 
să fie implicată fără voia 
ei într-un război declanșat 
de S.U.A., se pronunță 
pentru anularea lui, însă nu 
imediat, cum cer comuniștii 
și socialiștii, ci treptat, în

zburătoare"
anchetat
in Argentina

BUENOS AIRES 23 (Agerpres). 
— Aviația militară a Argentinei 
a hotărî! să deschidă o anchetă 
în legătură cu declarațiile mai 
multor argentinieni, care au pre
tins zilele acestea că au observat 
„farfurii zburătoare’ în diferite re
giuni ale țării. In acest scop, cen
trul de observare din Santa Fe, 
situat la 390 km în partea de nord 
a capitalei Buenos Aires, a fost în
sărcinat să culeagă informații pri
vind apariția obiectelor zburătoare 
neidentificate. Acest organism exa
minează in prezent declarațiile pi- 
loților care au zărit „farfurii zbu
rătoare" precum și depozițiile lua
te de către comisarii de poliție.

can „în următorii cîțiva 
ani", iar problema bazelor 
militare americane cu ar
mament clasic și nuclear 
aflate pe insulă ar urma 
să fie reglementată ulterior, 
prin negocieri cu S.U.A. 
Celelalte partide se opun 
unei astfel de soluții. Co- 
munișfii și socialiștii cer 
anularea articolelor trei și 
șase din tratatul separat de 
pace dintre Japonia și

pe arena politică
japoneză

J

CORESPONDENTA din tokio de la florea țuiu

să dea publicității o decla
rație de neutralitate pentru 
a obține garanții internațio
nale și să încheie o serie de 
pacte de neagresiune. în 
locul blocurilor militare să 
se creeze un sistem eficace 
de securitate colectivă. De 
asemenea, platforma Parti
dului socialist în problema 
asigurării securității țării 
propune ca după abrogarea 
„tratatului de securitate", 
Japonia să promoveze o po-

decursul deceniului urmă
tor.

în același domeniu 
politicii 
insulei 
nistrală 
S.U.A.

al
externe, viitorul 

Okinawa — admi- 
în prezent de 

— ocupă un loc 
important în confruntarea 
dintre partidele politice. 
Potrivit platformei Partidu
lui liberal-democrat, retro
cedarea insulei ar urma 

condițiile 
„tratatului de 

japono-ameri-

să aibă loc în 
existenfei 
securitate

S.U.A. (semnat la 
Francisco în 1951) și 
trocedarea imediată și 
condiționată a 
Partidul comunist se 
nunță 
neîntîrziată 
de la 
trivit 
„strîns legată 
S.U.A. 
Okinawa 
baze militare 
Japoniei” — 
„Akahafâ".

James Meredith, lider ai 
populației de culoare din 
S.U.A., a pornit sîmbătă într-un 
marș de trei zile prin New York, cu 
scopul de a „denunța condițiile de 
viață ale negrilor".

Ministerul Afacerilor Exter
ne al Republicii Chile a re
mis guvernului Argentinei o 
notă de protest în legătură cu 
declarația oficială din 19 iunie a Co
mandamentului flotei militare argen- 
tiniene, referitoare la încălcarea de 
către Chile a suveranității teritoriu
lui argentinian în Antarctica. In notă 
este respinsă acuzația cuprinsă în de
clarația menționată și se exprimă în
grijorarea guvernului chilian în legă
tură cu faptul că autoritățile argen- 
tiniene au făcut în repetate rînduri 
afirmații potrivit cărora Chile a în
călcat suveranitatea Argentinei.

Sancțiunile impuse de O.N.U. 
în comerțul cu Rhodesia 
au provocat pînă în prezent o scă
dere de peste 87 la sută a importu
rilor și de peste 71 la sută a expor
turilor acestei țări în comparație cu 
anul 1965 — se anunță într-un ra
port al secretarului general al O.N.U., 
dat publicității la New York.

Oîto Mitterer, ministrul co
merțului al Ausțriei, a făcut 
o vizită în R. P. Ungară 
la invitația lui Jozsef Biro, ministrul 
comerțului exterior al Ungariei. Cei 
doi miniștri au făcut un schimb de 
păreri în legătură cu posibilitățile 
dezvoltării continue a relațiilor eco
nomice bilaterale.

Reuniunea Comitetului 
O.U.A. de coordonare a ajuto
rului pentru mișcarea de eli
berare națională din Africa 
a luat sfîrșit la Dar es Salaam. Dez
baterile au fost consacrate pregătirii 
celei de-a 13-a sesiuni a Comitetului, 
ce va avea loc luna viitoare la Al
ger.

Mahmud Riad, ministrul a- 
facerilor externe al R.Ă.U., 
întreprinde încep înd de
azi un turneu prin țările 
scandinave. După cum anunță 
ziarele din Cairo, ministru] de ex
terne egiptean va discuta cu persona
litățile din țările^ respective posibili
tățile de dezvoltare a colaborării în 
domeniul economiei și culturii, pre
cum și situația din. Orientul Apro
piat.

Ea Teheran a fost semnat un 
acord interguvernamental so- 
vleto-iranian de colaborare eco
nomică și tehnică în anii 1968—1973 
— perioada înfăptuirii planului de 
cinci ani de dezvoltare a Iranului. 
Acordul prevede dezvoltarea în con
tinuare a colaborării tehnico-econo- 
mice a celor două țări pe baza prin
cipiilor egalității, neamestecului în 
treburile interne și respectării suve
ranității.

Joao Ferreira da Cunha, primul 
pacient cu inima transplantată din 
America Latină, a murit ieri di- 
mineajă în ciuda eforturilor depuse 
de medici pentru a-i salva viafa.

Da Cunha a fost supus opera/iel 
de transplantare a inimii la un 
spital din Sao Paulo la 26 mai.

Producția de oțel brut a ță
rilor membre ale Comunității 
economice a oțelului și căr
bunelui a scăzut sensibil în luna 
mai a acestui an, trecînd de la 8,09 
milioane tone cit fusese în aprilie la 
7,76 tone. Cea mai importantă scă
dere a fost înregistrată în Frant^ 
unde a avut loc o reducere de 650--* r 
tone.

Un proiect de fuziune ge
nerală și pe etape a întreprin
derilor de construcție aeronautică din 
R. F. a Germaniei urmează să fie 
elaborat de o comisie special instituită 
din inițiativa ministrului economiei al 
R. F. a Cermaniei, Karl Schiller. Co
misia își va începe lucrările la 2 iu
lie a. c.
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Propaganda electorală, 
îndeosebi cea susținută cu 
importante 
partidul 
conferă < 
japoneze, 
vehicule 
un aspect 
pare însă că toate aces
tea nu pot determina ma
sele de alegători să dea 
uitării marile probleme po
litice și sociale aflate în 
fața țării, 
sînt oamenii 
festă 
de argumentele puternice 
ale partidelor de opoziție, 
privitoare îndeosebi la 
implicațiile decurgînd din 
existența bazelor militare ale 
S.U.A. și din ancorarea 
navelor acestora în porturile 
japoneze. Aceste argumente 
au fost ilustrate convingător 
în ultima vreme printr-un șir 
de incidente ca : infectarea 
radioactivă a apelor din zona 
Sasebo în urma vizitei sub
marinului nuclear „Swordfish", 
prăbușirea avionului „Phan
tom" — 4C asupra clădirii 
universității din Fukuoka, ex
tinderea molimei de malarie 
provenită de la spitalul ame
rican „Oji* din Tokio.

La toate acestea se adaugă 
revendicările maselor popu
lare pe planul politicii inter
ne. In cadrul emisiunilor de 
televiziune de vineri seara, 
cînd șefii partidelor de 
opoziție și-au expus platfor
mele electorale, asemenea 
probleme ca majorarea pre
țurilor, sistemul inadecvat de 
asigurări sociale, lipsa de lo
cuințe, specula cu pămînfurile 
— au format obiectul unor 
ample dezbateri, urmărite cu 
justificat interes de opinia 
publică japoneză.

Pe măsura apropierii datei 
alegerilor, confruntarea dintre 
partidele politice scoate în 
evidență noi elemente și fap
te care pot influența, într-o 
direcție sau alta, mase, im
portante de alegători.

i mijloace de 
liberal-democrat, 

străzilor capitalei 
pe care circulă 
de propagandă, 

deosebit. Se

Toi mai 
care-și 

receptivitatea

mul|i 
mani- 

fafă

Un nou cutremur s-a produs 
duminică Ia Skoplie (Iugosla
via) cu intensitatea de 3—4 grâde 
pe scara Mercalli. Nu s-au înregistrat 
pagube materiale și nici victime.

în regiunea Sur Aqaba 
din statul african Somalia 
a fost descoperit un important zăcă
mânt de uraniu în urma unor explo
rări făcute în cadrul programului Na
țiunilor Unite pentru dezvoltare.

O delegație din Niger, con
dusă de președintele HamanI 
Diori, a sosit în capitala Su
danului, Khartum, într-o vizită o- 
ficială de șapte zile. Hamani Diori 
va avea întrevederi cu președintele 
Sudanului, Ismail Al Azhari, privind 
relațiile multilaterale dintre cele două 
țări.

La Tîrgul internațional de la Poznan (R. P. Polonă), standul românesc prezintă 
vizitatorilor o serie de produse printre care aparataje de foraj și echipament 
petrolier, produse ale industriei metalurgice, chimice, electrotehnice și altele
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San 
re- 
ne- 

Okinawei. 
pro- 

denunțarea 
„sistemului 

po- 
Japonia este 

de politica 
au ocupat 
dispun de 
în interiorul 
scrie ziarul

pentru
a

San Francisco 
căruia

care
?i
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