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LUNA

DRAMATURGIE!

ORIGINALE

ROMÂNEȘTI
• ARCUL DE TRIUMF — 
de Aurel Baranga • ȘO
SEAUA NORDULUI — dra
matizare radiofonică du
pă romanul lui Eugen 
Barbu • ORELE FIER
BINȚI — dramatizare ra
diofonică după romanul 

lui Laurențiu Fulga

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare președintelui

Consiliului de 
ambasadorul

Marți, 19 august 1969, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar

Stat de către 
statului Israel

al statului Israel tn Republica So
cialistă România, Rafael Bensha- 
lom, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare (Cuvîntările rostite 
în pag. a V-a).

UN SFERT DE VEAC
SUB SOARELE

ÎNNOIRILOR SOCIALISTE

CONGRESUL
și datoriile 

noastre
Nicolae ȚIC

PARTIDUL 
generatorul de energie 
al dezvoltării noastre 

socialiste
Conf. univ. Mihai M. PETRESCU

Seva de „aur negru" - 
în pădurea coloanelor argintii

înțelegerea și făurirea conștientă n istoriei este prima virtute a unui popor devenit stăpîn pe soarta sa.Istoria are In aceste calde șl luminoase rile de august pentru poporul român tîlcul adine ce 1 l-a dat Bălcescu ca „cea dinții carte a 
unei națiuni" în care se citesc cuprinse, intr-un tot, trecutul, prezentul și viitorul său.Un sfert de veac de la marele act de conștiință șl voință, de demnitate și eroism al poporului nostru spre realizarea sa liberă și deplină 1 Un sfert de veac însumat intr-un trecut milenar zbuciumat și glorios, un sfert de veac dintr-o eră nouă al cărui arc deschis spre viitor este scrutat cu bărbăție și încredere de privirea unei națiuni ce-și cumpănește cu înțelepciune puterile și își înfăptuiește cu cutezanță și dîr- zenie cele mai nobile țeluri. Stăpîn pe destinele sale, poporul român, eliberat de cătușele și stihiile rinduielilor trecute întemeiate pe exploatare și împilare, înaintează victorios pe acel curs al istoriei cuprins tn formula lapidară dar plenară în semnificație, a clarvăzătorilor făuritori ai socialismului științific : „saltul omenirii In domeniul libertății". Acesta e prezentul poporului român care, sub conducerea partidului comunist, înalță neabătut pe meleagurile sale zidirea de granit a societății socialiste multilateral dezvoltate. Realmente, trăim un moment de intensă confluență a marilor traiectorii ale istoriei care dau sens existenței și vocației unei națiuni în marele concert al umanității, al luptei omului pentru progres.Prezentul e moment pe traiectoria istoriei, clipă între trecut și viitor. El e mare sau mic în măsura în care dă conținut și expresie sensului istoriei, legînd într-o sinteză vie, dinamică ceea ce a fost cu ceea ce va să fie. Pentru noi atît prezentul cit și viitorul sînt date în toată intensitatea și amplitudinea lor de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, punct nodal și pisc între trecut și viitor, moment hotărîtor de bilanț și totodată de luminoasă pros- pecție în continua noastră devenire. în ferma, noastră înaintare j>e drumul progresului material și spiritual, al libertății și, desăvîrsirii umane. Sub semnul acestui strălucitor eveniment,. România socialistă aniversează cea mai mare sărbătoare națională. Și aceasta nu e o,în- tîmplătoare coincidență. E un fapt firesc născut din legătura organică, statornicită în durata istoriei între poporul român și partidul comunist.Cîndva s-au încercat explicații speculative pentru existența neclin
tită a poporului român în vatra sa, prin furtuna unor veacuri întunecate și vitrege. S-a vorbit chiar de o „retragere din istorie". Nimic mai fals. Generație după generație, poporul român a fost prezent în istorie apărîndu-și cu vitejie și hotărîre, așa cum spuneau vibrantele stihuri eminesciene, „sărăcia și nevoile, și neamul".Pe drumul istoriei sale, poporul nostru a parcurs epoci luminoase de înălțare, dar și de grele încercări. In curgerea secolelor, în procesul dramatic al luptelor de clasă care au frămîntat la noi ca pretutindeni aluatul social în continua sa tendință de primenire și cristalizare, s-a plămădit națiunea română — puternic închegată, cu o personalitate distinctă, purtînd pecetea propriei sale existențe istorice. Legile dezvoltării social-istorice s-au întruchipat în existența sa într-un proces original cu o consistență dură care i-au modelat experiența, conștiința, caracterul. Veac după veac el și-a manifestat dorul de viață și libertate, vioiciunea spiritului, hărnicia și măiestria brațelor sale trudnice, făurind o cultură de o deosebită autenticitate, pătrunsă de spirit creator, receptivă la progres, durînd pe fiecare treaptă a civilizației mărturii trainice ale existenței sale, ale mersului său înainte.Severă și intransigentă este judecata Istoriei atunci clnd cumpănește acțiunile și faptele partidelor politice.Născute din complexitatea și dinamismul tot mai accentuat al societății moderne, din sporirea continuă a rolului maselor în istorie, din lupta înverșunată dintre progres și reacțiune, partidele politice au devenit factori fundamentali ai relațiilor și acțiunii sociale o dată cu închegarea și dezvoltarea națiunilor ca forme închegate superioare, de comunitate umană. Exponente ale intereselor și obiectivelor primordiale ale claselor și diferitelor grupări sociale, personalități colective, cum le definea un ilustru sociolog, partidele politice sînt în vremurile noastre forțele cele mai angajate și mai responsabile ale vieții și înfăptuirilor popoarelor. Valoarea actelor lor, verificarea capacității lor politice și a viabilității mandatului lor social-istoric tși au măsura în incidența unghiului de Interese pe care le reprezintă și le promovează cu interesele naționale, cu cerințele progresului, cu cauza poporului.Prin această prismă, Partidul Comunist Român, atît prin natura 
sa de clasă, prin ideologia și organizarea sa cît și prin politica sa revoluționară, s-a dovedit Istoricește singura forță politică in stare

Aria geografică a „aurului negru" se reducea, pînă acum un sfert de veac, a- proape în exclusivitate, așa cum este bine cunoscut, la o zonă restrînsă — Valea Prahovei, cu schelele sale ramificate pe cîteva dealuri și văi. cu rafinăriile sale destul de rudimentare. Construcția socialistă a însemnat deschiderea u- nor noi orizonturi petre- liere. Sub ochii noștri au apărut noile schele de la Moinești, nolle zone de extracție din Oltenia și din Argeș, urmărind, cu o tenacitate necunoscută înainte, aceste comori ascunse la mii de metri în subteran. Ce însemna petrolul în primii ani ai socialismului ? In primul rînd, energie. Energie pentru motoare, energie pentru primele centrale electrice, adică vechea, clasica întrebuințare a petrolului. Dar, o dată cu descoperirea ți exploatarea unor noi resurse petrolifere, se descopereau și alte valențe
IN PAGINILE II-III

Expoziția 

„ROMÂNIA 1969", 

sinteză a muncii 

creatoare a poporului

(Continuare în pag. a IV-a)

In Editura politică au apărut:

SUCCESE ÎN CINSTEA 
MARII ANIVERSĂRI

PORȚILE DE FIER
TURNU-SEVERIN (Corespondentul „Scînteii). — Colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din cadrul șantierului sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier întâmpină ziua de 23 August cu sarcinile de plan și angajamentele pe 8 luni îndeplinite. Numai întreprinderea „Energomontaj" a realizat de la începutul anului, peste plan, o producție a cărei valoare se ridică la 8,7 milioane lei.De la începerea lucrărilor șl pînă tn prezent, pe acest mare șantier au fost excavați peste 1,450 milioane metri cubi pămînt și piatră în stîncă, au fost turnați peste 1,3 milioane metri cubi betoane, la care s-au folosit mai bine de 122 000 tone oțel beton. Pentru fabricarea betoanelor necesare construirii centralei electrice, ecluzei și digului de zăgăzuire a Dunării au fost extrase din cariere și albia Dunării mai bine de 2 milioane metri cubi agregate și piatră do carieră.

PODARI

„DIRECTIVELE CONGRESULUI AL X-LEA 
Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

cu privire la planul de dezvoltare economico-sociaiâ 

a României pe anii 1971—1975 și liniile directoare 
ale acestei dezvoltări pe perioada 1976—1980"; 

„STATUTUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN"

CRAIOVA (Corespondentul „Sctn- teii“). — Clima din această vară a favorizat dezvoltarea culturilor și, îndeosebi, a sfeclei de zahăr, care a ajuns la maturitate mai devreme deoit în alți ani. Ca urmare a acestui fapt, cooperativele agricole din județul Dolj au și început recoltatul și transportul sfeclei la fabrica de zahăr din cadrul combinatului de la Podari. Pînă in prezent, în depozitele 'fabricii au intrat peste 3 000 tone sfeclă. Pregătiți temeinic din vreme, muncitorii, inginerii și tehnicienii unității au început imediat fabricația. Ieri au fost obținute primele „șarje" de zahăr din noua recoltă, iar pînă seara cîntarul automat al

Reportaj de Petre PINTILIE

ale „aurului negru". Și, în vreme ce sapele de foraj pătrundeau tot mai adine pe verticala coloanelor de extracție, petrolul se ridica tot mai sus, pe o altă verticală, pe verticala va
lorificării sale superioare în coloanele și retortele petrochimiei.Datorită valorificării superioare, complexe a resurselor naturale prin prelucrarea lor la nivelul și exigențele tehnicii mondiale — orientare imprimată în cadrul operei de industrializare socialistă înfăptuită sub conducerea partidului — petrolul a devenit, în ultimele două decenii, izvorul a zeci și sute de produse noi. Au apărut, astfel, marile rafinării și uzine de produse petrochimice de pe Valea Trotușului, de la Brazi, imensele combinate

chimice de la Craiova, Pitești și Rîmnicu Vîlcea. Și iată, în această hartă — pe orizontală și pe verticală — a petrolului românesc, trebuie să consemnăm o nouă și modernă a- pariție: rafinăria „Crișana"....Am în față un album cu fotografii. O cronică 1- lustrată a șantierului. împreună cu cîțiva ingineri refacem biografia unei rafinării. •— La începutul verii lui ’67 pe acest platou mai erau ogoare — își amintește Ștefan Takăcs, directorul întreprinderii. Acolo unde în fotografie se vede o draglină, se află azi parcul de rezervoare în care se depozitează mii de metri cubi de țiței, ca și produsele1 finite rezultate din distilare. Constructorii de la I.C.M. Cluj au lucrat

fabricii a șl Înregistrat cea de-a 130-a tonă de zahăr trimisă la secția de ambalaj.
BRĂILA

Constructorii Șantierului naval din Brăila au lansat la apă, cu 15 zile mai devreme decît termenul planificat, un șlep de 1 700 tone. Cu puțin timp în urmă, de la cheiul de armare al aceluiași șantier au fost livrate, cu o lună mai devreme, trei șlepuri de 150 CP. De asemenea, cu trei luni mai devreme au primit botezul apei 2 gabăre de 100 tone, destinate transportului de încărcături cu volum mare.
TIMISOARA•>Specialiști de la Filiala din Timișoara a Institutului de proiectări și construcții pentru utilaje electronice, care și-au început activitatea științifică în acest an, închină prima lor realizare tehnică aniversării unui pătrar de veac de la eliberarea patriei noastre. Ei au construit un sor- tator automat de inele de ferită utilizat în construcția calculatoarelor electronice. Complet tranzistorizat, sortatorul este prevăzut cu un număr de patru programe de testare a calității miezurilor de ferită, cu dimensiuni cuprinse Intre 0,6—2 mm și un dispozitiv automat de sortare, care prin viteza de lucru se ridică la nivelul aparatelor similare străine.
PRAHOVA

Cu trei zile înainte de aniversarea unui sfert de veac de la eliberarea patriei, industria județului Prahova, care realizează mai bine de 7 la sută din întreaga producție indus

bine. Cu 20 de zile înainte de termen au terminat lucrarea, folosind tehnologii moderne.— Am venit odată cu prima conductă, ne spune ing. loan Zaharia, prahovean de origină, mecanicul șef al întreprinderii. Rafinăria s-a înălțat sub ochii mei. Am asistat la ridicarea coloanelor, a rezervoarelor, a centralei termice. Ne mîndrim cu faptul că este unul dintre obiectivele înălțate în bogata perioadă de înfăptuiri dintre Congresele IX și X ale partidului, care demonstrează justețea politicii consecvente de industrializare.Una din fotografii Înfățișează momentul solemn al intrării în probe. E menționată și data : 12 martie 1969. Atunci primele cantități de țiței au început metamorfoza lor industrială.Rafinăria a preluat, de la început toată producția schelei. . Există în - aces- 
(Continuare în pag. a V-a) 

trială a țării, raportează îndeplinirea integrală a angajamentului luat tn cinstea zilei de 23 August, de a realiza o producție suplimentară evaluată la 250 milioane lei. Mai mult de 70 la sută din acest spor s-a realizat pe baza sporirii productivității muncii, care a cunoscut o însemnată creștere datorită măsurilor introduse de comisiile de organizare științifică a producției și a muncii. Au fost, de asemenea, înfăptuite înainte de termen prevederile angajamentelor la ceilalți indicatori de bază. Planul livrărilor de export — de două ori mai mare față de cel din 1965 — a fost depășit cu peste 100 milioane lei.
MEDGIDIA

întreprinderea metalurgică de utilaje din Medgidia, care a împlinit zilele acestea 20 de ani de la înființare, închină sărbătoririi unui sfert de veac de la eliberarea patriei importante realizări obținute pe drumul parcurs în anii existenței sale, tn cei 20 de ani, producția întreprinderii a crescut de douăzeci de ori. De la simple reparații s-a trecut la fabricarea pieselor de schimb, la asimilarea unor utilaje complexe pentru chimie și unor mașini pentru recoltatul stufului, pentru agricultură și construcții. De pe benzile de montaj ale acestei uzine au coborît pînă acum 19 655 prese de balotat paie șl 31 664 remorci auto. întregul volum al producției anului 1964 se realizează acum în numai 25 de zile. La marea aniversare a eliberării patriei, metalurgiștii din Medgidia se prezintă cu angajamentele anuale depășite, cu un surplus la producția marfă vîndută și încasată în valoare de a- proape 8 milioane lei și un beneficiu suplimentar pe 7 luni de 5 312 000 lei.(Agerpres)

Nu-mî amintesc, In ultimii douăzeci de ani, un alt eveniment care să fi stîrnit un entuziasm atît de amplu, de sincer, și o adeziune atît de deplină, cum a fost Congresul al X-lea al P.C.R. înaltul simț de responsabilitate și vasta experiență cîș- tigată în anii construcției socialiste au asigurat maturitatea dezbaterilor și justețea hotărîrilor. Deschis, cu pricepere, cu încredere, s-a discutat prezentul și viitorul nostru. Cu cifre, cu termene, cu angajamente. Cu vorbele de fiecare zi ale celor ce construiesc.Ne îndreptăm, astfel, nu spre un viitor imaginar, ci spre unul îndelung gîndit de către noi toți, la a cărui înfăptuire vom lua parte cu toții. Gîndul și fapta se împletesc armonios, și aceasta constituie o garanție. Ecoul acestui Congres se va prelungi în timp. Putem afirma cu toată convingerea că am trăit un moment istoric.Documentul de bază al Congresului — Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — strălucit exemplu de analiză a stadiului în care se află România socialistă și a căilor de urmat în viitor, a înnobilat desfășurarea lucrărilor, solicitind gîndi- rea creatoare, aportul concret, util, franchețea, combativitatea partinică. Studierea acestui Raport, înțelegerea sensurilor lui profunde este o necesitate, întrucît aduce un suflu primenitor pentru gîndire și acțiune. In spiritul Raportului, delegații participant la discuții au luat în dezbatere cele mai diverse probleme ale mersului nostru înainte.Ne-a cîștigat luciditatea cu care s-a discutat,- participarea eficientă, responsabilă, la elucidarea unor probleme de importanță vitală pentru rit

POLITICA CONSTRUCTIVĂ A ROMÂNIEI
PENTRU REGLEMENTAREA CONFLICTULUI 

DIN ORIENTUL APROPIATDupă cum este cunoscut, în cadrul celui de-al X-lea Congres al P.C.R., ale cărui lucrări s-au încheiat recent, o dată cu elaborarea vastului program al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, au fost supuse unei aprofundate analize și s-au bucurat de o unanimă adeziune liniile directoare ale politicii externe a țării noastre.In documentele Congresului și în primul rînd în Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost formulată cu o deosebită claritate orientarea României într-o serie de probleme internaționale de cea mai mare actualitate, orientare inspirată de înaltul spirit de responsabilitate intemaționa- listă ce animă partidul și statul nostru față de cauza socialismului și progresului, precum și de imperativele destinderii, lichidării focarelor de încordare și conflict, ale însănătoșirii climatului internațional, statornicirii unei păci trainice — dezideratul suprem al omenirii.în acest cadru' un loc important a ocupat și problema lichidării conflictului din Orientul Apropiat. Este bine cunoscut că, încă de la izbucnirea a- cestui conflict, țara noastră și-a manifestat îngrijorarea 'deosebită față de cursul evenimentelor, a subliniat necesitatea soluționării conflictului corespunzător intereselor și drepturilor legitime ale tuturor popoarelor din această regiune, integrității lot teritoriale; România a luat poziție fermă împotriva folosirii forței, s-a pronunțat împotriva ocupării militare de către statul Israel a 
unor teritorii arabo ți a per

mul de dezvoltare al societății noastre. De la tribuna Congresului a radiat un spirit de exigență, de ne- împăcare de sine, au fost rostite critici la adresa neajunsurilor și s-au formulat, totodată, propuneri concrete, constructive, menite să contureze cele mai bune modalități de organizare și desfășurare a muncii în diverse sectoare de activitate. Această atitudine va avea, desigur, consecințele așteptate, cu totul favorabile, în viața noastră socială. Se vor spulbera iluziile celor care mai cred că se poate munci și trăi oricum, la adăpostul unor măsuri de precauție, a tot felul de relații și justificări etc. Nu sînt acceptabile decît relațiile pe care noi toți le-am stabilit, conforme cu realitatea noastră, cu cerințele, cu felul de a, gîndi și a năzui. Nu există altă justificare decît munca cinstită, în folosul tuturor, meritele adevărate, și nu cele rîv- nite, închipuite. Un suflu cu adevărat înnoitor pătrunde peste tot, mobilizînd energii, des- chizînd drum tuturor inițiativelor și capacităților creatoare. S-a văzut, se știe, există dovezi absolut sigure că n-am dus și nu ducem lipsă de oameni pricepuți, gata să-și dăruiască toată energia și priceperea u- nei cauze nobile, constructive. Asemenea oameni întîlnim peste tot, el nu mai sînt excepții. Cine a vizitat EREN '69 a putut să-și dea seama de talentul oamenilor noștri. Trebuie să mai spunem, să reamintim că majoritatea făuritorilor de bunuri materiale — bunuri cu care ne mîn- drim, de care beneficiem — au învățat meseria în anii aceștia, în pătrarul de veac ce a trecut de la eliberare. Primă generație de meseriași.
(Continuare în pag. a V-a) 

manentizării acestei situații, subliniind cu hotărîre că o asemenea cale nu poate decît să vină în contradicție cu necesitatea reglementării situației din Orientul Apropiat, cu interesele reale ale tuturor popoarelor din această parte a lumii, cu cauza păcii în general. Această poziție profund principială, izvorîtă din concepția că-forța nu creează și nu poate crea drept, a fost proclamată deschis și afirmată cu cea mai maro hotărîre, fiind în repetate rînduri a- dusă la cunoștința opiniei publice, a tuturor părților interesate, inclusiv a reprezentanților Israelului. România s-a situat cu consecvență pe poziția că cea mai sigură cale de soluționare 
a problemei Orientului Apropiat o constituie cea trasată prin rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 și s-a pronunțat cu toată insistența ca prevederile acestei rezoluții, însușite de majoritatea covîr- șitoare a statelor lumii, să fie transpuse în viață și respectate cu rigurozitate.Așa cum s-a vădit și la Congresul al X-lea al P.C.R., ca și în întreaga noastră activitate internațională, a- ceastă poziție a României a rămas neschimbată. în Raportul Comitetului Central prezentat în fața forului suprem al partidului s-a arătat din nou, cu toată claritatea, că „România este de părere că rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 oferă o bază rezonabilă pentru rezolvarea situației din Orientul Mijlociu.

V. ILIESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Un sfert de veac în care soarele socia
lismului a urcat pe cerul României, un 
sfert de veac de luptă, de muncă și de 
izbîndă, un sfert de veac înfloritor, 
cel mai rodnic dintre timpii ce s-au scurs 
pe pămîntul dintre Carpați și Dunăre — 
ni se înfățișează aici, în vastul peisaj de 
împliniri de la marginea Bucureștilor. Ara 
de triumf al muncii în libertate, Expoziția 
realizărilor economiei naționale „România 
1969" este o uriașă sinteză a victoriilor 
poporului român pe cel mai pașnic front, 

frontul muncii, este un prilej de mîndrie și este o pildă. Avem în fața ochi
lor demonstrația vie a justeței politicii marxist-leniniste a conducătoru
lui încercat al poporului român, stegarul său avîntat, Partidul Comunist 
Român.

Inaugurarea Expoziției „România 1969" în zilele glorioase ale isto
ricului Congres al X-lea al partidului îi conferă acesteia dimensiuni de 
simbol — ca materializare a uriașei capacități a partidului comunist de a 
mobiliza resursele de energie ale națiunii, ca garanție a înfăptuirii progra
mului cutezător adoptat de Congres.

Pavilioanele și aleile expoziției sînt, totodată, un loc de meditație : 
asupra înțelepciunii unei linii politice consecvente, asupra virtuților muncii 
eliberate de exploatare, asupra forțelor unui popor care și-a luat cu băr
băție soarta în propriile mîini.

„România 1969" și-a deschis porțile. Ea însăși este o poartă 
poartă larg deschisă spre viitor, spre destinul de bunăstare și împlinire pe 
care ni-1 prefigurează cel de-al X-lea Congres al partidului nostru comunist.

Energetica, ramură de bază a dezvoltării multilaterale a economiei naționale, este
de drum", precede dezvoltarea tuturor celorlalte ramuri industriale. De la circa 1 miliard de kilo- 
wați-ore (în 1938) la aproape 28 miliardo de kilowați-ore (în 1968) — iată saltul gigantic pe care 
l-a făcut producția de energie electrică. în ultimii 15 ani, electroenergetica românească a cunoscut 
un ritm de creștere de aproape două ori mai mare decît ritmul mediu mondial. Directivele Congresului 
al X-lea prevăd, pentru anul 1975, o producție anuală de 55—57 miliarde kilowați-ore. Stafia da 

transformare din imagine este produsă de uzinele „Electroputere* din Craiova

Adevărat sistem circulator al e- 
conomiei noastre naționale, dez
voltat și modernizat în strînsă 
corelație cu necesitățile ei, 
transportul feroviar înregistrea
ză importante creșteri. Statistica 
este revelatoare : la capitolul 
„Locomotive Diesel și electrice 
magistrale", anii 1938, 1950, 
1955 înregistrează „zero". în 
anul 1967 s-au produs 133 lo
comotive Diesel și electrice ca 
în 1968 alte 167 de locomotive 
să-și ia startul. Paralel cu 
creșterea, an de an, a produc
ției de locomotive, au sporit vi
tezele și puterile lor. Directivele 
Congresului al X-lea, care pre
văd sporirea și perfecționarea 
producției de material rulant, 
sînt un îndemn, un impuls hotă- 
rîfor pe drumul dezvoltării și 
modernizării transportului 

calea ferată

„deschizătoare

Expoziția arata tuturor că 
douăzeci si cinci de ani
în România s-a muncit!"

NICOLAE CEAUȘESCU

La temelia succeselor economiei românești se află înfăptuirea consecventă a politicii partidului de industrializare socialistă — pivotul progresului ge
neral al societății noastre, al ridicării bunăstării întregului popor, condiția hotărîtoare a asigurării independenței și suveranității naționale. Rezultatele 
operei de industrializare a țării sînt pregnant ilustrate de EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR ECONOMIEI NAȚIONALE. Amenajată pe o suprafață de 71 000 
mp, expoziția cuprinde peste 60 000 de exponate, totalizînd aproape 5 000 de tone. Pînă în prezent, ea a fost vizitată de peste 100 000 de oameni.

Va fi deschisă pînă la 10 noiembrie 1969

Industria constructoare de mașini are un rol determinant, vital pentru menținerea dinamismului indus
trial și modernizarea continuă a întregii economii naționale. Creșterile cantitative și calitative pe 
care le-a înregistrat în anii socialismului sînt elocvente : producția anului 1968 a fost de peste 32 
de ori mai mare decît cea a anului 1938. în cincinalul viitor, ea va crește cu 72—76 la sută, dezvol- 
tîndu-se susținut subramurile ei moderne : electrotehnica, electronica, mașinile-unelte, mecanica fină. 
In imagine : silueta impunătoare a butucului hidroagregatului de 178 MW, destinat marii hidrocen
trale de la Porțile de Fier. Produs de înaltă tehnicitate, o mîndrie a metalurgiștilor reșițeni, butucul 
cu paleți este o măsură a creativității, a înaltului grad de cultură tehnică, a iscusinței constructorilor 

noștri de mașini

Siluetele zvelte ale turlelor in
stalațiilor de foraj străjuiesc in
trarea în expoziție. Petrolul, 
străveche bogăție a pămîntului 
românesc, altădată exportat în 
stare brută, este astăzi valori
ficat superior. Ca o consecință, 
s-au născut ramuri industriale 
noi, dintre care amintim petro
chimia și industria de utilaj pe
trolier. Utilajul petrolier româ
nesc s-a impus, în anii noștri, 
ca o prezență industrială de 
prestigiu pe cele mai îndepăr

tate meleaguri
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Este meritul partidului nostru do a fi atribuit în anii construcției socialisto o însemnătate deosebită creării ți dezvoltării unei industrii chimice 
moderne — ramură care valorifică superior, complex importante resurse naturale ale țării. „Doar în 7 zile..." — poate că ar trebui să glăsuiască 
aici o inscripție pentru a marca înaltul ritm de dezvoltare al acestei ramuri. Tntr-adevăr, industria noastră chimică realizează doar în 7 zile 
producția întregului an 1938. Un singur exemplu : în 1938 nu s-a produs, de pildă, nici un gram de îngrășăminte chimice ; în 1950, 649 de tone ; 
in 1968, de aproape o mie de ori mai mult. Directivele Congresului al X-lea prevăd creșterea producției industriei chimice pînă în 1975 cu 

85—92 la sută

Expresie a preocupării sistema
tice pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale populației, in
dustria bunurilor de consum a 
cunoscut, mai cu seamă după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., 
marcante creșteri calitative ți 
cantitative. Cu fiecare an, in
dustria ușoară ne oferă produse 
tot mai multe, fot mai variate, 
de tot mai bună calitate. Pro
gresul ei ulterior va sta în pri
mul rînd sub semnul luptei pen
tru calitate, pentru diversifica
rea producției, sub semnul stră
daniei de a răspunde prompt 
exigențelor în continuă creștere 

ale oamenilor muncii

O industrie puternică va fi te
melia reorganizării socialiste a 
agriculturii : așa a spus par
tidul. Și, într-adevăr, transfor
mări uriașe s-au produs, în 
acest pătrar de veac, în viața 
satului românesc. Procesul de 
cooperativizare a agriculturii, 
proces bazat pe extinderea 
continuă a mecanizării ți chi
mizării producției agricole, a 
deschis țărănimii noastre dru
mul belșugului, a pus bazele 
ridicării satului la cote de ci
vilizație și bunăstare nici mă
car visate în trecut. Directivele 
Congresului al X-lea jalonează 
căile dezvoltării și moderniză
rii în continuare a bazei tehni- 
co-materiale a agriculturii so
cialiste. Parcul de tractoare va 
ajunge în 1975 la 120—123 de 
mii de tractoare ; vor fi ame
najate în continuare, pentru 
irigații, alte 1,3—1,5 milioane 
hectare ; se va extinde utiliza
rea energiei electrice în agricul
tură. în anii cincinalului urmă
tor se prevede afectarea din 
fondurile statului, în scopul dez
voltării în continuare a agricul
turii, a circa 60 de miliarde de 
lei, iar din fondurile coopera
tivelor agricole de producție 

a circa 20 de miliarde

Modernitatea, competitivita
tea, înalta eficiență economică 
— atribute ale progresului teh
nic — caracterizează mersul 
ascendent al industriei cons
trucțiilor de mașini. Revoluția 
tehnico-științifică accentuează 
tot mai mult rolul acestei ra
muri în progresul economic ge
neral. Dezvoltarea ei este con
secvent orientată spre producții 
de înaltă tehnicitate, în vederea 
echipării cu tehnică modernă a 
economiei naționale, creșterii 
contribuției acestei ramuri la 
extinderea schimburilor econo
mice externe. In imagine, strun
gul carusel de 3 200 mm, reali
zare tehnică în unanimitate a- 

preciată de specialiști

A:,:’

Fotografii de Gh. Vințilă
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LUNA DRAMATURGIEI
ORIGINALE ROMÂNEȘTI

Datorită unor teatre din București 
și din țară, printr-o lăudabilă și 
bine susținută inițiativă a Radioului 
și Televiziunii, care au organizat in 
afara multor montaje literare, cicluri 
de emisiuni de teatru — in cadrul

ȘOSEAUA NORDULUI
Dramatizare radiofonică după romanul lui Eugen BARBU„Lunii dramaturgiei românești" și, res

pectiv, al „Zilelor dramaturgiei româ
nești* — timp de cîteva săptămîni am avut și vom avea in continuare pri
lejul să reascultăm creații de valoare ale dramaturgiei noastre din acești 25 
de ani, aparținînd unor scriitori ca Horia Lovinescu, Aurel Baranga, Paul 
Everac, Lucia Demetrius, Al. Mirodan, Titus Popovici, Al. Voitin, N. Tăutu, 
Leonida Teodorescu, Laszloffy Csaba, dramatizări după lucrările unor proza
tori ca Eugen Barbu, D. R. Popescu, Laurențiu Fulga și alții.

Prin aria sa de cuprindere și realizările sale calitative, această re
trospectivă va demonstra convingător faptul că, in 25 de ani, dra
maturgia românească a înregistrat lucrări de valoare inspirate în mod nemij
locit din actualitatea socialistă, din istoria patriei noastre, din transformările 
profunde ale conștiinței contemporane. Trecerea în revistă a dramaturgiei 
ultimului sfert de veac reprezintă nu numai un bilanț oarecare, sau un bilanț 
pur și simplu festiv, ci un moment de fructuoasă și stimulatoare confruntare. 
De aceea se cuvine să elogiem eforturile Radioului, teatrelor și Televiziunii 
care ne prilejuiesc o întîlnire atît de utilă.

ARCUL PE TRIUMF
de Aurel BARANGA

„Șoseaua Nordului" reprezintă azi una dintre cele mai interesante lucrări consacrate reflectării luptei comuniștilor în ilegalitate. Eugen Barbu a construit un roman solid, unde firul epic e stăpînit fără ezitări. Efortul și sacrificiile eroice ale comuniștilor au o rezonanță gravă, bărbătească. Legile luptei sînt aspre, ele solicită intransigența în fiecare moment al acțiunii. Emoția suscitată de faptele eroilor provine din curajul de a lupta în numele idealurilor unei lumi viitoare. Lupta nu acceptă decît pe acei apțl să poarte pătimaș în carne sîmburele de foc al unor convingeri fără de care nu pot supraviețui și izbîndi. Dar, în fond, acești comuniști regăsesc o altă viață, mai densă, mai gravă. Gesturile capătă atunci o demnitate maiestuoasă. Cînd doi comuniști în ceasurile premergătoare asasinării lor își string mîinile In întuneric, ei descoperă dimensiunea fraternității, ca și cel care, învingători, știu că doar riscul și pericolul înfruntate Împreună i-au unit șl i-au adus la victoria finală.

„Șoseaua Nordului", după o ecranizare de succes, a fost dramatizată cu reală pricepere și cunoaștere a regulilor genului de către Virgi) Stoenescu. Adaptarea radiofonică, prin chiar specificul său, nu poate aduce pe prim plan complexitatea eroilor, accentul fiind pus în chip firesc pe dramatismul evenimentelor. Constantin Moruzan a regizat serialul care a riscat uneori pericolul monotoniei cu o dexteritate sobră, fără a ne oferi satisfacția unor performanțe tehnice sau artistice remarcabile, dar șl fără accente sau soluții deranjante. Margareta Pîslaru, în Marta, descoperă tristețea însingurată a personajului, joacă abil disimularea și oferă parfumul desuet al unei cîntărețe de acum un sfert de veac. Victor Rebengiuc, în Dumi- trana, evită orice patetism fals, uti- lizînd tonuri decise, din care adeseori răsare căldura personajului. Ica Matache (Ina), Emil Hossu (studentul) se disting prin sinceritatea lirismului, Corado Negreanu, Mircea' Al- bulescu se alătură stilului bun al distribuției.
Georae BANUîn cadrul Inițiativei de care vorbim; Teatrul „Al. Davilla" din Pitești a realizat șl a prezentat, pe baza variantei ușor modificate și restructurate de autor, un spectacol în premieră cu piesa „Arcul de triumf" de Aurel Baranga — piesă de început a dramaturgiei sfertului de veac pe care îl serbăm și una din primele piese evocatoare ale zilelor premergătoare insurecției armate de la 23 August 1944, conduse de către Partidul Comunist Român.„Arcul de triumf" începe prin evocarea derutei dar șl a clarificării unora dintre intelectuali și mai ales a panicii înaltelor cercuri ale burgheziei și moșierimii. In fața evenimentelor al căror sens le scapă, aceste cercuri încearcă să-și construiască o platformă ideologică de ultim moment prin care, inducînd în eroare, să asigure supraviețuirea sistemului ai căror reprezentanți erau. Predilecția autorului — aflat pe atunci în primele momente ale afirmării sale ca dramaturg — către viziunea satirică, către comedia de moravuri și caractere în care talentul său și-a aflat numeroase împliniri, priceperea sa de a crea atmosferă, sînt evidente încă din a- ceastă piesă care are ca dominantă tonalitatea eroică. Și această trăsătură a fost — cu excepția unor momente ce solicită oarecari ponderări și o muncă în plus de finisare — bine pusă în valoare de către interpret!.„Arcul de triumf" este însă în primul rînd o piesă care evocă patetio și omagiază lupta muncitorilor comuniști ajutați de țărani și intelectuali cinstiți, în spatele frontului, în con

dițiile grele ale ilegalității, în „anii negri" în care comuniștii erau hăitu- iți în permanență, urmăriți, arestați, schingiuiți și uciși în beciurile siguranței antonesciene și gestapoului german.Fructificînd cu inteligență acele momente ale piesei care, depășind schematismul și nivelul simplei dramatizări, insistă pe problemele autentice, frămîntările adînci ale conștiinței revoluționare, colectivul teatrului piteștean, condus de regizorul C. Dinischiotu, a reușit să susțină acest plan central al piesei într-un mod remarcabil. Am apreciat eforturile Mihaelei Dumbravă de a conferi Magdei dimensiunea dramei personale, a frămîntării și indeciziei premergătoare hotărîrilor și faptelor eroice — dimensiuni ce rotunjesc portretul de frumusețe morală, simplitate, de înaltă conștiință comunistă a eroinei principale. Am remarcat prin prisma bogăției de nuanțe interpretarea lipsită de inutile exagerări a lui Ștefan Moisescu (Grigore Ciolac), creionarea fără excese a slăbiciunii morale 0 a lașității trădătorului — el însuși personaj de dramă (Vistrian Roman). Vom menționa, de asemenea, cu o subliniere suecială a fineții interpretative, pe Ileana Focșa, Ion Focșa și Cornel Poenaru.Spectacolul cu „Arcul de triumf" realizat de Teatrul „Al. Davilla" pledează convingător în favoarea rezistenței în timp a acestei piese, scrisă de Aurel Baranga cu cincisprezece ani tn urmă.
Natalia STANCU

ORELE FIERBINȚI
Dramatizare radiofonică dupăScenariul radiofonic „Orele fierbinți" semnat de Titel Constanti- nescu, concentrînd într-un singur moment esența romanului Alexandra și infernul de Laurențiu Fulga, păstrează construcția inițială, nuanțată de planul memoriei afective, plan ce punctează suita de sacrificii pentru izbînda dreptății și idealului măreț al comuniștilor.Faptele sublocotenentului, Cateri- nei, unchiului Bogdan ne dezvăluie patetismul și semnificația acțiunilor partidului în ilegalitate, ne relevă însemnătatea responsabilității individuale în fața destinului unui popor și al umanității în general. Trecerea rîului cu apele tulburi, înfrîngerea rezistenței armatei germane dobîn- desc rezonanțe simbolice, întruchi- pînd conceptele de patriotism, iubire și prietenie, toate convergînd către împlinirea libertății naționale, sociale și etice.Interferența continuă a tntîmplă- rilor imediate cu cele rechemate din amintire, prin asociație, ni se propune programatic, chiar din prologul piesei, în care elementele sonore concrete ale războiului sînt sincopate de preluarea lor abstractizată, marcînd trecerea către retrospecția — comentariu a faptului săvîrșit

romanul lui Laurențiu FULGAIn actualitatea povestirii. Elucidînd astfel structura intrigii, regizorul Cristian Munteanu ușurează creionarea portretelor ți înțelegerea succesiunii dramei.Personajele alcătuiesc o familie, o familie a aspirațiilor și năzuințelor obidiților treziți la viață și adevăr de lupta comună. în emisiunea radiofonică Orele fierbinți, actorii (Sanda Maria Dandu, Vasile Gheorghiu, Nicolae Botez-Luchian, cit și cei cu apariții episodice) au fost conduși către înțelegerea acestui mesaj, relevat corect, fără ostentație declamatorie, cu toate că tonalitatea trăirilor lor are ți dimensiuni baladești.Dincolo de epopeea luptei pentru libertate din timpul celui de-al doilea război mondial, acest scenariu a surprins cu exactitate una din coordonatele tematice ale prozei lui Laurențiu Fulga (evidentă și în trilogia „Eroica", de exemplu) : „A- părați (...) oamenii". Căci Alexandra, eroina principală a trecutului și viitorului celorlalți, este, de fapt, metafora ființei ce alătură gîndul și fapta, pasiunea și înțelepciunea, chemarea și așteptarea, speranța dintotdeauna.
Ioana POPESCU

*

cinema

Răzbunarea
în

® La patru pași de Infinit t REPU
BLICA — 10,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Tinerețe fără bătrînețe : VICTORIA 
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
GRĂDINA DOINA — 20.
© Răpirea fecioarelor ;
haiducilor : LUMINA — 9,15—15,45 
continuare ; 19,30.
© O noapte furtunoasă : DOINA
11.30 ; 13,45 ; 14 ; 18,15 ; 20,30.
© Program pentru copii : DOINA
9 ; 10.
o Golgota : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
O România orizont *69 ; România ine
dită ; Lumina de pe Lotru ; De la 
străbuni la strănepoți ; Bilanț In plin 
marș ; Un dans din munții Codru
lui ; GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15. 
© Răutăciosul adolescent : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30, POPULAR —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Retorte și giganțl ; Cimentul ;
zont științific nr. 6/1969 ; Digul ; A-

lumlnlu î TIMPURI NOI — 9—21 în- © Neamul Șoimăreștllor f MUNCA — 
continuare.
q Subteranul i MOȘILOR — 15,30 ; 18.
© Columna : GRĂDINA MOȘILOR —
20.
© VIrsta Ingrată î PATRIA — 9,30 ;
12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30 ; FESTIVAL —
8 ; 10,30 ; 13 ; 15,45 ; 18,30 ; 21, la gră
dină — 20, FAVORIT — 9 ; 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, MELODIA — 8,30 ;
10.45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
© Cavalerii aerului : EXCELSIOR —
9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA — 9—13,30 în continuare ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Sîngeroasa nuntă macedoneană :
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15,
la grădină — 20,15.
O Deșertul roșu : CENTRAL — 9,30 ;
12,15 ; 15 ; 18 ; 20,45.
© Sherlock Holmes ; LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45,
STADIONUL DINAMO — 20 ; ARE
NELE LIBERTĂȚII — 20.

16 ; 19.
o Armata „Codobaturilor* din nou în 
luptă : UNIREA — 15,30 ; 18, la gră
dină — 20,15.
© Șopronul roșu : VOLGA — 10—16 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Bun pentru serviciul auxiliar : 
ARTA — 9,15—16 în continuare ; 18,30 ; 
20,30.
© Telegrame j GRĂDINA ARTA — 
20.
O Operațiunea „Belgrad" : RAHOVA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,15.
© Fata din parc : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18.
© Procesul alb t GRĂDINA BUZEȘTI
— 20,15.
O Noaptea generalilor : FLACĂRA — 
15,30 ; 19.
© Crima din pădure ; MIORIȚA — 
.......................... ..... 16,30; 18,30; 20,30.9.30 ; 11,30 ; 13,30 ;
© Creola, ochll-țl ard ca flacăra : 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30, la grădină — 20,30.
O A trăi pentru a trăi t PACEA — 
16 ; 19.
© La dolce vita t VIITORUL — 15,30 ; 
19.

(Urmare din pag. I)să ridice la cel mai inalt grad de comuniune interesele maselor populare, să dea acestora cea mai amplă deschidere, cea mai deplină incidență pe plan național. Realizînd acest mandat partidul comunist împlinește menirea leninistă de a fi rațiunea, onoarea și conștiința epocii noastre; el a ridicat poporul pe treapta culminantă a creației istorice — revoluția și construcția socialistă, călău- zindu-1 pe drumul făuririi celor mai înalte forme de civilizație spre realizarea visului de aur al omenirii — societatea comunistă. P.C.R., prin toată existența și activitatea sa, dă răspuns deplin acestei misiuni, legitimează cu cinste mandatul său istoric.Oricine vrea să aibă cheia schimbărilor adînci și radicale din viața poporului român, oricine vrea să înțeleagă resorturile marilor transformări revoluționare din istoria sa în epoca contemporană, va trebui să pornească de la faptul că în setea lui de dreptate, de libertate, de înaintare prin muncă și creație, poporul muncitor și-a găsit călăuza în partidul revoluționar al clasei muncitoare.Rolul conducător al Partidului Comunist Român e un rezultat istoric, consfințit azi de Constituția Republicii noastre socialiste, înfăptuit în tot ce palpită în țara aceasta, în tot ce reprezintă viața, munca, aspirațiile cele mai înalte ale fiilor săi.. Această opțiune concentrează experiența de luptă. democratică și revoluționară a maselor populare, conștiința și responsabilitatea față de generațiile viitoare, față de patrie, față de umanitate a acelor care, ascultînd de glasul străbunilor și părinților lor, vor să transmită urmașilor tot ce e mai luminos, mai înaintat în tradițiile noastre, vor să făurească României un prezent și un viitor înscrise pe cea mai înaltă linie de ascendență a umanității.Continuator al luptei revoluționare și democratice a poporului român, al tradițiilor glorioase ale mișcării noastre muncitorești și socialiste, Partidul Comunist Român a luptat, a singerat, a acționat eroic, cu curaj și clarviziune timp de două decenii în ilegalitate, ca forța politică cea mai înaintată și mai consecventă în lupta pentru libertăți și drepturi democratice, pentru răstur

narea nedrepte! dominații de clasă a capitaliștilor și moșierilor. înfrun- tînd crunta prigoană a regimurilor reacționare și teroarea fascistă, partidul comunist a fost în fruntea marilor bătălii- de clasă ale proletariatului ; a animat și a călăuzit mișcările protestatare și revendicative ale țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii, împotriva exploatării, împotriva obidei și umilinței impuse de clasele exploatatoare; a fost sufletul celor mai demne și frumoase acte de ținută democratică și progresistă ale intelectualității românești; a dat glas conștiinței și demnității naționale ridicîndu-se împotriva aservirii țării de către imperialiștii străini, împotriva politicii de trădare națională a fasciștilor, chemîr.d întregul popor la lupta pentru apărarea independenței, suveranității, integrității patriei.Autoritatea și capacitatea politică ale Partidului Comunist Român, autenticitatea și tăria patriotismului său, infinitatea valențelor care îl leagă de cauza șl destinele poporului muncitor au găsit o mirifică expresie în înfăptuirea insurecției armate antifasciste din august 1944, moment crucial în istoria României contemporane. în condiții decisive pentru existența noastră națională, Partidul Comunist a polarizat toată suflarea tării, a mobilizat și unit energia poporului — greu încercat de netrebnicia vîrfurilor celor mai reacționare ale claselor exploatatoare, — pentru a întreprinde o acțiune politică și militară care, prin amploarea, semnificația și urmările ei rămîne de-a pururi înscrisă nu numai în istoria țării noastre, dar și în marea cronică a celui de-al doilea război mondial, a luptei popoarelor împotriva celei mai feroce forțe a imperialismului și reacțiuni» — imperialismul hitlerist.Prin acest act istoric, înfăptuit din inițiativa și sub conducerea partidului comunist, poporul român a pășit într-o nouă epocă — de profunde transformări social-politice, și-a deschis drum sigur și de neîntors spre împlinirea idealurilor sale de libertate, de înflorire economică și culturală. Noi, toți, sîntem contemporanii acestei epoci, de renaștere și dezvoltare socialistă a poporului ro- ) mân, martorii și făuritorii ei. .Știm prin întreaga noastră viață că fiecare moment-chcie, fiecare zi, fiecare ceas ale acestei epopei sînt legate de gîn-

dul și fapta Partidului Comunist Român, sînt creația incontestabilă a maselor dar și rodul gîndirii și acțiunii politice pusă în slujba poporului, a partidului comunist.într-o perioadă istorică scurtă,poporul român a Înlăturat apăsătoarea înapoiere moștenită de laorînduirea capitalistă și a realizatun uriaș progres spre cucerirea u- nei poziții înaintate în frontul civilizației contemporane.S-a creat o economie puternică, asigurîndu-se avîntul nestăvilit al forțelor de producție prin realizarea politicii științifice și clarvăză

© Comisarul X șl banda „Trei cîlnl 
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Concert de muzică de cameră de 
compozitori români — 20.
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Literatura și arta sînt formele superioare ale creației spirituale. Arta a fost și este, credem, o treaptă superioară a cunoașterii, care convertește prin muncă artistică încordată adevărul în frumos. Pentru această realizare munca își găsește stimulentul lăuntric în încrederea nu . de sine, uneori exagerată la cei nevolnici, ci în încrederea în puterea omenească de cunoaștere. Clasicii, cu modestia lor recunoscută, credeau că-și oțelesc puterile prin scrutarea sufletească a o- mului, confruntat cu propriu] său destin. Ei concepeau existența ca o luptă în care omul era adeseori zdrobit, dar fără a dezarma, necum a se da bătut dinainte. Unii moderni au redescoperit agonia și agonicul, în evoluția semantică degradată prin limbajul medical, care a transformat sensul originar al luptei în acela al capitulării, al mor- ții. Cei vechi ne-au dat însă în mitul lui Prometeu replica triumfătoare a născocirii focului căruia abia în zilele noastre i-a fost dată verificarea puterilor lui nelimitate. Modernii Prometei ai științelor n-au precupețit nici un efort și nu și-au precupețit însăși viața, ca să traducă în faptă . rezultatele ultime ale cercetării. Aceste virtuți bărbătești, invigorate prin încrederea în știință, au generat biruințele recente ale cosmonauților. Nu ne putem explica în ce fel se împacă spectaculoasele succese ale științei în toate domeniile ei, teoretice șl aplicative, cu criza de încredere în propriile forțe care caracterizează de mai multă vreme, într-o anume parte a lumii, unele producții literare și artistice. N-am scris artele frumoase, pentru că, așa cum s-a observat, ele adeseori își propun să inoveze în direcția urîtului, — a urîtului în ambele sensuri ale cu- vîntului : acela antinomic frumosului și acela al plictisului. Artele plastice, cînd se mai interesează de trupul omenesc, — atît de armonios sculptat de antici sau pictat de arta Renașterii și postrenascen- tistă pînă în pragul în- tîiului război mondial, — se întrec care mai de care să-1 diformeze, supunîn- du-1 la chinurile cele mai rafinate ale patului lui Procust, lungindu-1, um- flîndu-I, mutîndu-i organele, dislocîndu-le în toate direcțiile, ca într-un coșmar. Un pictor, partizan al acestei metode sadice, în cursul unui recent simpozion, a ținut să mă asigure că într-adevăr nasul și urechile, anarhic reprezentate grafic, ar fi luat-o razna și în natură. Ar fi grav, dacă lucrul s-ar a- deveri, măcar sub unghiul subiectiv al afirmației, că adică, artiștii moderni văd așa si nu născocesc nimic. Realitatea este alta. Tn căutare de nou, artiștii moderni sau moderniști au strămutat în artele plastice metodele de diforma- re proprii caricaturiștilor, fără acea justificare a în- groșării unuî singur organ, snre a-i amnlifica expresivitatea. Limbajul, mod de comunicare, în literatură ca și în viată, este și el uneori „eliberat" de această prea veche sarcină, lăsîn- du-se să zburde în voie, să verbisereze fără sens, fără sir, fără farmec (cei vechi spuneau „haz"). Sînt prozatori moderni care se amuză în direcția criptografică, concurînd regretabil jocurile de cuvinte, care cel puțin beneficiază de o tehnică a dezlegării, larg accesibilă, Să mai amintim de furia dizolvării genurilor literare ? Poezia se căznește uneori să devină cit mai prozaică, reușind din nefericire, prin erme

tismul ei sistematic, să-și nimicească o dată cu ritmul și cadența ce o apropiau de muzică puterea de vrajă. S-a găsit formula senzațională a romanului- antiroman șl a teatrului antiteatru, adică epicul fără povestire și teatrul fără dialog și fără personaje, mai ales fără caractere și tipuri, socotite învechite. Cum contrariul noțiunii de adevăr este minciuna, corolarul ei

răspundă în imagini expresive întrebărilor care îl frămîntă pe omul zilelor noastre.Cu atît mai mult la noi; tn condițiile edificării unei noi societăți și a unei culturi ce aparține întregului popor, libertatea deplină a scrisului literar și a creației artistice autorizează pe deplin pluralitatea stilurilor și dezvoltarea multilaterală a talentelor. In acest climat, caracteristic cu deo
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estetic s-a dovedit a fi absurdul. Susținătorii a- cestei noi metode literare se autoriză în metodele lor de despuiere a vieții și de reducere a ei la scheme ilogice, pe de o parte de falimentul civilizației, în decursul celor două războaie mondiale, iar pe de alta, de pretinsul faliment, al culturii, al inteligenței, al spiritului etc. Dacă este adevărat că războaiele a- cest.ea au marcat un regres în cultură și civilizație, nu e mai puțin adevărat că revoluțiile sociale care le-au urmat și continuă în lanț pe tot globul redresează nu numai conștiința maselor, dar și pe aceea a omului nou, care s-a ridicat prin propriile lui puteri și prin acelea ale colectivității și nu primește să mai fie exploatat sub nici o formă. Aș adăuga, pe plan spiritual,: nu primește nici să,fie indus în eroare. Cum altfel am putea aprecia pretenția unor poeți, prozatori, artiști plastici și muzicieni de a sili pe oamenii normali să se sucească a vedea și a simți că neoamenii ? Căci în astfel de împrejurări nu mai e vorba de o viziune artistică nouă, ci de o siluire a simțurilor, a inteligenței și a simțirii, spre a se adapta unor modalități artistice pur și simplu aberante.De bună seamă că imaginea pe care am schițat-o succint nu poate fi decît parțială, căci fenomenele pe care le-am amintit rămîn periferice în raport cu ceea ce reprezintă într-adevăr arta majoră a epocii contemporane, cu realizările sale cele mai de seamă, care nu au abdicat și nu pot abdica de la îndatorirea fundamentală de a se adresa gîndirii și sensibilității unui public larg, nu pot să nu-și propună să

sebire ultimului deceniu, am asistat la o nouă primăvară literară, ca să între-' buințăm cuvîntul pus în circulație cîndva de Simion Mehedinți. S-au ivit poeți noi, nuveliști, romancieri și dramaturgi, critici și istorici literari, dintre cei mai talentați. Dar în același timp, experiențele dizolvante de aiurea nu au rămas fără. seducție pentru unii dintre poeți și prozatori, care s-au crezut datori să concureze ermetismul, onirismul, absurdismul și alte mode de fals prestigiu, conjugate cu „spaima" kafkia- nă, cu „angoasele" existențialiste. Ne întrebăm unde ne-ar duce asemenea degradări ale creației literare și șubrezirea încrederii în sine a scriitorilor și artiștilor noștri, îmbarcați tn corăbii cu fundul spart ?

Gel mult la naufragiul spiritului și al artei.Socialismul înseamnă libertate artistică, dar și u- manism : arta pentru om, nu pentru cei puțini, care se cred o aristocrație, un mandarinat, o elită. A- ceșta este sensul salutar al precizărilor din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Congresul al X-lea. Arta și literatura sînt recunoscute ca „factori esențiali de cunoaștere și înrîu- rire a gîndirii și sensibilității umane". Arta nu e numai cunoaștere ; prin ecoul ei în sensibilitatea omului, ea este un factor educativ de mare forță morală și estetică. Arta a mers totdeauna în pas cu vremea, însumînd cuceririle gîndirii filozofice, politice și sociale și u- neori stimulîndu-le prin accente energice, mobilizatoare. Intuițiile creatorilor de frumos au luminat epocile și au lăsat urmașilor alături de mesajul estetic un document veridic al vremilor, mai expresiv decît acela al istoriei. Rostul literaturii noastre nu este acela de a tăia firul în de patru ori patru, cum fac unii, ci de a surprinde, cum formulează Tezele C. C. al P.C.R., „realitatea dinamică, în continuă transformare și înnoire a vieții noastre socialiste", în care se găsește „un inepuizabil teren de investigații, un izvor nesecat de rodnică inspirație". Se mai remarcă cu justețe în Teze că „îndepărtarea de viață, încercarea de a o ignora duc pînă la urmă, inevitabil, la înstrăinarea artei de nobila sa menire, îi răpesc puterea de penetrație în conștiința maselor". Scriitorilor și artiștilor le incumbă datoria de a fi „mesagerii spiritualității poporului' nostru, exprimînd prin opere originale, autentice, specificul societății socialiste".,,De la înalta tribună a Congresului", cum a spus însuși secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adresat „tuturor creatorilor de artă" vibranta chemare „de a pătrunde în adincul existenței poporului" și de a înfățișa „grandioasa frescă a României socialiste". Totodată, s-a relevat eroarea „ca unele lucrări literare sau artistice să fie considerate cu atît mai elevate șl mai valoroase cu cit sînt mai puțin accesibile și mai neînțelese publicului", „cu cit se îndepărtează mal mult de problemele vieții, de realitățile lumii in care trăim". )La lumina acestei chemări, arta și literatura română sînt datoare să-și realizeze menirea de factor spiritual creator șl educativ, în ritmul vremii noastre constructive.

tructibil de cauza comună a construirii socialismului și comunismului în patria noastră, dau națiunii române o structură și fizionomia noi. superioare. Unitatea moral-po- litică a poporului reprezintă o forță motrice fundamentală a dezvoltării multilaterale a societății socialiste.Călăuzit de știința marxist-leninistă, P.C.R. tși întemeiază întreaga sa politică pe concepția că socialismul este opera poporului pentru popor, a omului pentru om. Crearea cadrului propice pentru manifestarea plenară a inițiativei șl activității creatoare a maselor, pentru exprimarea nestîn-

a supus spre judecata tuturor, spre cumpănirea și înțelegerea fiecărui constructor al patriei socialiste planul desfășurat al zidirilor viitoare care vor crea armătura trecerii treptate la comunism.Cutezătoarea deviză a planului cincinal pe anii 1971—1975 și a liniilor directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976— 1980 : „făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate", are pentru noi nu numai răsunetul unei chemări insuflețitoare, dar și certitudinea unor repere chibzuit înscrise pe harta viitorului. Ea va însemna,

Partidul - generatorul de energii 
a! dezvoltării noastre socialiste

toare a partidului de Industrializare socialistă, de dezvoltare și modernizare a agriculturii, de ridicare continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Știința, învătămîntul și cultura încununează viața materială și spirituală a poporului cu strălucitoare valori progresiste și u- maniste, cu marile cuceriri ale inteligenței umane din epoca noastrăPrin tot ce a Înfăptuit și înfăptuiește, prin toate manifestările sale, întregul nostru popor își. exprimă adeziunea, completa sa identificare cu politica partidului comunist. Astfel el se realizează pe sine, prin deplina și libera înflorire' a tuturor facultăților și virtuților sale.Dispariția claselor exploatatoare, afirmarea și creșterea rolului conducător al clasei muncitoare în ansamblul societății noastre, consolidarea continuă a alianței muncito- rești-țărănești — temelia noii orîn- duiri, comunitatea de interese și teluri a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, legați indes

jenltă a opiniei publice, pentru afirmarea și dezvoltarea personalității fiecărui membru al societății noastre — e azi una din direcțiile principale ale activității partidului. îndeosebi, după cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., în întreaga viață socială și de stat, preocuparea pentru dezvoltarea și adîncirea democrației socialiste, pentru întărirea legalității socialiste, pentru stimularea spiritului de responsabilitate socială pentru înfăptuirea reală a echității și dreptății a căpătat caracterul u- nui puternic suflu de înnoire, in- viorînd oceanul de energie a întregii națiuni.în acest climat, ampla acțiune de pregătire a Congresului al X-Iea a) P.C.R., lucrările acestuia și marea mișcare socială de entuziastă adeziune constituie o grăitoare manifestare a conștiinței de sine a poporuluiIlustrul arhitect al destinelor noastre contemporane — partidul —

tn 1975, un torent de oțel de 10—10,5 milioane de tone, adică dublul producției de astăzi. Ea va însemna schimbări calitative tn structura de ansamblu a industriei și în fiecare ramură a ei, valorificarea superioară a resurselor materiale și ridicarea productivității muncii sociale pe baza cuceririlor revoluției științifice — tehnice contemporane. Va însemna primele centrale atomo-electrice, echipamente electronice în toate ramurile producției, dezvoltarea automatizării, dotarea economiei cu arsenalul modern al tehnicii- de calcul. In agricultură, aceasta va însemna dezvoltarea ei intensivă și multilaterală pe calea mecanizării și chimizării, a unui program de irigații fără precedent.Stimulînd și fructificînd toate resursele și posibilitățile economiei, programul partidului dă temeiurile materiale pentru vaste cuceriri umaniste ale vieții noi . un om îndestulat și luminat, o societate armo-
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10,00 — Limba franceză (reluare). 10,25 — Ce-a(l dorj 

să revedeți ? Spectacolul de teatru „Podul de piatră" 
de Laszloffy Csaba, în românește de Dan Clucer șl 
Emil Josan. Adaptarea șl regla : Ion Olteanu. Distri
buția : Val Săndulescu, Migri Avram Nicolau, ștefan 
Iordache, Smaragda Olteanu, Marlela Petrescu. 11,50 — 
închiderea emisiunii de dimineață. 16,00 — Campio
natele mondiale de ciclism. Viteză femei, viteză tan
dem bărbați. Transmisiune de la Brno. 16,45 — Fotbal : 
Dinamo București — Palmeiros (Brazilia). 18,30 — Așa-i 
jocul pe la noi. Program susținut de Ansamblul clu
bului sindicatelor din Reșița. 19,00 — Transmisiune de 
la Expoziția realizărilor economiei naționale. Redac
tori : Ciprian Enache șl Ionel Cristea. 19,30 — Telejur
nalul de seară. Buletinul meteorologic. 20,00 — Finala 
celui de-al IX-lea concurs al formațiilor șl artiștilor 
amatori. Spectacol de gală. Transmisiune directă. 
21,45 — Convorbiri literare. 22,30 — Telejurnalul de 
noapte și buletinul meteorologic. 22.50 — închiderea e- 
mislunil.

U

•4

nioasă generatoare de energii creatoare. Generalizarea învătămîntului obligatoriu de 10 ani va marca un fapt esențial în sporirea gradului de cultură și civilizație al poporului nostru. Creșterea nivelului material și spiritual al maselor, perfecționarea cadrului instituțional al societății noastre socialiste vor intensifica participarea fiecărui cetățean la conducerea treburilor țării, vor lărgi posibilitățile de afirmare liberă a personalității oamenilor muncii.Un merit istoric al partidului este acela că în întreg decursul zbuciumatei sale istorii a știut să țină mereu sus, neîntinat și neplecat, stindardul solidarității și frăției de luptă a oamenilor muncii din toate țările, stindardul internaționalismului proletar. Zi de zi, clipă de clipă, partidul a înrădăcinat în conștiința poporului ideea prieteniei frățești, trainice și de nezdruncinat cu tovarășii noștri constructori de viață nouă — popoarele celorlalte țări socialiste — cu toți ostașii marii armate a comuniștilor de pretutindeni, cu toți cei ce luptă, oriunde în lume, împotriva tiraniei, împilării și asupririi, pentru libertatea și fericirea popoarelor, pentru pace. Datorită activității partidului, poporul român își cunoaște bine responsabilitățile internaționale — de care se achită strălucit, muncind cu abnegație spre a-și aduce o cit mai mare contribuție la ilustrarea cit mai pregnantă a superiorității noii societăți.Apoteoză strălucită a fuziunii dintre partid și popor, Congresul al X-lea al P.C.R. își desfășoară acum deciziile mobilizatoare, vibrînd in milioanele de brațe și de minți care vor da viață hotărîrilor sale pe întreg cuprinsul României socialiste. Noi și noi fapte de muncă cotidiană, gesturi eroice sau, anonime împliniri ale datoriei vor marca transformarea în act . concret istoric a luminoasei traiectorii trasate spre viitor de vastul program al partidului, de dezvoltare economică, socială, politică și științifică a țării.Succesul operei de făurire â societății socialiste multilateral dezvoltate, de creare a premiselor trecerii României spre comunism își găsește chezășia în unitatea organică închegată între partid și națiune, in simbioza social-istorică, moral-politică 
dintre partid și mase. Definind a-

ceastă trăsătură fundamentală a societății noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul C.C. prezentat la Congres, spune : „Partidul reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate și de Ia care radiază energia și lumina co pun în mișcare și asigură funcționalitatea întregului angrenaj al orin- duirii socialiste. La rîndul său, partidul se regenerează continuu sub impulsul puternicelor fascicole de energie și lumină ce se îndreaptă continuu spre el din rîndul națiunii noastre socialiste. Putem spune că partidul comunist îndeplinește rolul de centru vital al întregului nostru sistem social".în rațiunile, inițiativele și acțiunile sale, politica partidului se întemeiază pe spiritul dinamic și creator al marxism-leninismului, pe elanul și năzuința de progres ale poporului. Realistă, lucidă, ea este în același timp animată de un cutezător imbold prospectiv, înzestrată cu o pătrunzătoare capacitate de proiecție în viitor. Această politică dă poporului român temeiuri de nezdruncinată încredere în forțele sale, cimentînd unitatea și conștiința sa socialistă.O elocventă mărturie a acestor simțăminte și preocupări este dată de atmosfera de deplină și entuziastă unanimitate cu care partidul și poporul au întîmpinat și susțin strălucitele documente programatice adoptate de Congresul al X-lea al P.C.R., alegerea înțeleaptă și pătrunsă de spiritul responsabilității a organelor conducătoare de partid, învestirea cu înalta funcție de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, comunist și patriot care, prin întreaga sa viață, gîndire și faptă, personifică dezvoltarea victorioasă a poporului român pe drumul luminos al socialismului.Spre gloria poporului român, spre cinstea încercatului său conducător — partidul comunist, în ziua marii sărbători a renașterii noastre naționale, în ziua aniversării eroicului 23 August, tricolorul patriei flutură înfrățit cu purpura nădejdilor tuturor popoarelor, a oamenilor muncii de pretutindeni, simbolizînd prezența României socialiste pe drumul celor mai luminoase, mai drepte, mai înalte înfăptuiri ale istoriei sale, ale mersului înainte al omenirii — socialismul și comunismul.
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Prezentarea scrisorilor 
de acreditare președintelui 

Consiliului de Stat de către 
ambasadorul statului Israel 

Cuvîntările rostite
în cuvîntarea rostită cu acest 

prilej, ambasadorul statului Is
rael a transmis președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So

cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și poporului român cele mai sin
cere urări de pace și progres din 
partea președintelui statului Israel.

Referindu-se la acreditarea sa 
în calitate de ambasador în Re
publica Socialistă România, Rafael 
Benshalom a arătat că „deosebi
rile de orînduire socială, de cul
tură, de concepție politică sau fi
lozofică nu trebuie să constituie 
un motiv de neînțelegere ci, dim
potrivă, să fie un factor care să 
determine popoarele, națiunile să 
caute a se cunoaște și înțelege mai 
bine".

în încheiere, Rafael Benshalom 
a subliniat că va activa pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, exprimîndu-și convin
gerea că în îndeplinirea misiunii 
sale se va bucura de bunăvoința 
președintelui Consiliului de Stat și 
de sprijinul guvernului Republicii 
Socialiste România.

Salutînd pe ambasadorul statu
lui Israel, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a ară
tat : „Guvernul român promovea
ză în mod consecvent o politică de 
extindere a relațiilor cu toate 
țările, indiferent de orîndulrea lor 
socială, în concordanță cu princi
piile independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drepturi

și avantajului reciproc — principii 
care se impun tot mai mult pe plan 
internațional ca singura bază ra
țională a desfășurării raporturilor 
de cooperare între state și popoare, 
în acest cadru, relațiile dintre Re
publica Socialistă România și Is
rael cunosc o dezvoltare continuă 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale".

Mulțumind pentru urările adre
sate, președintele Consiliului de 
Stat a rugat pe ambasadorul Ra
fael Benshalom să transmită pre
ședintelui statului Israel și poporu
lui israelian urări de pace și pros
peritate.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat a asigurat pe am
basadorul Rafael Benshalom că în 
îndeplinirea misiunii sale se va 
bucura de sprijinul Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al 
său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, s-a 
întreținut cu ambasadorul statului 
Israel, Rafael Benshalom.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Ambasadorul statului Israel a 
fost însoțit de membri ai amba
sadei.

Congresul 
si datoriile

noastre
(Urmare din pag. I)Aceasta ne sporește încrederea în vl- itorAInseamnă că sîntem în stare, că vom progresa într-un ritm rapid, că s-a produs adevărata descătușare a energiilor. înseamnă că hotărîrile Congresului al X-lea au un temei. r<*-’ exprimă și hotărîrea unui popor, izuie pe priceperea și forța lui./izitarea unor expoziții, a șantierelor, a noilor orașe, întîlni- rile cu oamenii „simpli" nasc gînduri frumoase, înălțătoare — și atunci spunem : noi, scriitorii, artiștii, avem o mare datorie față de creatorii de bunuri materiale... Dar nu e vorba numai de o datorie. Nu ne achităm de o astfel de datorie cu cîteva lucrări festive. Se împletesc și se îmbină aici două datorii : față de so- ■■ rotate și față de noi înșine. Mi se pare că problema se pune altfel — și ne privește în primul rînd pe noi, scriitori și artiști : noi sîntem cei care pierdem dacă ocolim această lume a constructorilor de azi, judeeînd-o simplist, din a- fară, pe baza unor scrieri neizbutite. Această lume, în continuă prefacere, cu o spiritualitate bogată, interesantă, ne-ar putea ajuta să ne primenim multe din paginile scrise. Făcînd apel la conștiința noastră de artiști ai acestei epoci, Raportul precizează : „Partidul este adeptul adevărului obiectiv nemistificat, partizanul înfățișării veridice a realității, atît cu luminile, cît și cu umbrele ei. Redați prin graiul minunat al artei freamătul creator al poporului, care, transformînd prin munca sa eroică înfățișarea țării, se transformă pe sine însuși. Nu uitați niciodată că menirea artei noastre este de a înnobila omul, de a-1 inspira spre noi fapte mărețe, spre realizarea idealurilor socialismului și comunismului".Merită să ne gîndim cu toată seriozitatea, cu întreaga răspundere la acest îndemn pe care partidul comunist îl adresează creatorilor, îndemn în numele unui popor însetat de frumos, dornic să-și regăsească înaltele simțiri, năzuințele spre mai bine, într-o artă robustă și generoasă, cu ample rezonanțe în viitor. Nu putem să nu ținem seamă de a- ceastă nobilă chemare.Viața adevărată, intensă a poporului nostru a generat cele mai trainice opere intrate în patrimoniul național și universal. Partidul ne îndeamnă să avem încredere în această viață, să avem încredere în noi, și prin scrisul nostru să ne dovedim demni de epoca în care trăim. Am fost, în acești ani, martorii unor prefaceri adînci în conștiința oamenilor, martorii unui progres unanim recunoscut în toate domeniile vieții sociale și economice — și despre toate acestea vrem să scriem, e o datorie să scriem cu cea mai aleasă simțire. Datorie, în primul rînd, față de cei cărora ne adresăm — cititorii scrierilor noastre — dar și față de talentul nostru, pe care cred că nu avem voie să-l risipim în mărunțișuri nesemnificative.Nu este întîmplător faptul că acest Congres a stîrnit ecou în întreaga lume. Congresul a constituit cel mai nimerit prilej de a vedea, de a se convinge că un întrdg popor șe simte angajat pe drumul socialismului, unit în jurul partidului și al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui realegere în înalta funcție a susținut-o cu un imnre- sionant entuziasm. Cine a venit în țara noastră cu dorința de a ne cunoaște s-a putut lămuri că aici s-a muncit enorm. Că ne aflăm în plin proces de înnoire, de modernizare. Că avem toată încrederea în viitorul nostru socialist. Congresul al X-lea ne-a întărit această încredere.

LOTOFAZA I : Extragerea 1 : 46 53 50 56 38 28 43 24 8 36 3.3 10. Extragerea a II-a : 48 77 53 62 83 66 41 71 4 75 24 72. Extragerea a IlI-a : 9 2 75 22 34 5 65 86 7 45 1 18.
FAZA A II-A : Extragerea a IV-a: 68 72 36 2 75 9 71 32 39 63 79 20. Extragerea a V-a : 74 2 56 29 11 40 46 77 

22 8 52 15. Fond de premii : 1 250 278 
lei.

Primirea delegației
P.C. din Venezuelay

la C. C. al P. C. R.
Marți la amiază, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu delegația P.C. din Venezuela, formată din tovarășii Rafael Jose Cortes, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.V„ și Osvaldo Rivas Villalba, membru al C.C. al P.C.V. 'La întîlnire a participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a făcut o informare reciprocă despre activitatea celor două partide și a avut loc un schimb de păreri asupra unor probleme ale situației internaționale actuale, ale mișcării comuniste și muncitorești, precum și cu privire la dezvoltarea în continuare a relațiilor Intre Partidul Comunist Român ți Partidul Comunist din Venezuela.Convorbirea s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, tovărășească.
PRIMIRI

LA CONSILIUL DE MINIȘTRIMarți dimineața, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Radulescu, a primit pe participanții la lucrările Seminarului european al O.N.U. pe tema „Efectele dezvoltării științei și tehnicii asupra vieții femeii", care a avut loc la Iași.La primire au participat Marla Groza, președinta seminarului, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, și Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire desfășurată într-un spirit de cordialitate. Participanții au reliefat cu această ocazie importanța și actualitatea temei reuniunii de la Iași, dezbătută pentru prima dată într-un
★Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Janos Fazekas, a primit marți dimineața pe ministrul silviculturii și industriei forestiere al R. P. Bulgaria, prof. Dakov Mako, ,care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care a decurs In-

9asemenea cadru și inițiată de România. Menționîndu-se că raportul acestei întruniri și concluziile sale vor fi trimise tuturor statelor membre ale O.N.U. și prezentate viitoarei A- dunări Generale a O.N.U., s-a subliniat contribuția pe care a adus-o seminarul la lărgirea sferei de cooperare internațională în diferite probleme privind drepturile omului.în încheiere, participanții au exprimat mulțumiri guvernului român pentru condițiile deosebite create desfășurării lucrărilor seminarului și pentru ospitalitatea cu care au fost înconjurați în țara noastră.
(Agerpres)

*tr-o atmosferă cordială, a luat parte Mihai Suder, ministrul economiei forestiere. A fost prezent Gheorghi Bogdanov, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București.(Agerpres)
INFORMAȚII

»

SOSIREA NOULUI 
AMBASADOR 

AL R.S.F. IUGOSLAVIAMarți a sosit la București Iso Nje- govan, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia în Republica Socialistă România.
★

Marți, 19 august, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audiență pe Rafael Benshalom, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al statului Israel în Republica Socialistă România, în legătură cu prezentarea scrisorilor de acreditare.
★Marți dimineața, a părăsit Capitala Marc Schreiber, directorul Diviziei dreptului omului din Secretariatul O.N.U., care a participat la lucrările Seminarului european „Efectele dezvoltării științei și tehnicii asupra vieții femeii", organizat la Iași de către guvernul român în colaborare cu O.N.U.
*Consiliul Național al Femeilor șl Ministerul Afacerilor Externe au oferit, marți la amiază, la Casa oamenilor de știință, un cocteil în cinstea participanților la lucrările Seminarului european al O.N.U. pe tema „Efectele dezvoltării științei și tehnicii asupra vieții femeii", găzduit de țara noastră.

Marți seara a părăsit Capitala ministrul silviculturii și industriei forestiere al Republicii Populare Bulgaria, prof. Dakov Mako, care, însoțit de un grup de specialiști, a făcut o vizită în țara noastră la invitația ministrului economiei forestiere, Mihai Suder.
★Marți la amiază, la sediul Ambasadei R. S. Cehoslovace ia București a avut loc o conferință de presă cu prilejul apropiatei deschideri a Tîr- gului internațional de toamnă de la Brno.In prezența însărcinatului cu afaceri ad-interim al R. S. Cehoslovace la București, Lubor Heisig, . despre cea de-a 11-a ediție a Tîrguiui de la Brno a vorbit Karel Pavlik, director adjunct al Centrului de presă al a- cestui tîrg.

La Sala mică a Palatului a avut loc marți seara simpozionul cu tema „Știința românească, sursă pentru progresul general al țării", organizat de Universitatea populară București în cinstea celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei.Lucrările simpozionului au fost deschise de acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei. Au luat apoi cuvîntul acad. Șerban Țițeica și acad. Remus Răduleț, vicepreședinți ai Academiei, acad. Aurel Moga, președintele Academiei de Științe Medicale, și acad. Andrei Oțetea, directorul Institutului de istorie „Nicolae Iorga". (Agerpres)
*Familia acad. C. I. Parhon mulțumește tuturor acelora care prin prezență,' telegrame și scrisori și-au exprimat regretul pentru marea pierdere ce a suferit-o.

vremea
Timpul probabil pentru 21, 22 și 23 august. în țară : Vreme ușor instabilă și răcoroasă la început, apoi în general frumoasă, Cerul va prezenta înnorări mai accentuate la începutul intervalului în jumătatea de nord a țării, unde vor cădea averse

locale de ploaie. în rest — averse izolate. Vînt potrivit, cu intensificări din sectorul nord-vestic la început, apoi din vest. Temperatura în creștere treptată. Minimele vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade, iar maximele între 20 și 30 de grade. In București : Vreme ușor instabilă, la început, apoi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, favorabil aversei de ploaie în cursul după- amiezelor. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.
Un succes al sportului de masă

„CUPA TINERETULUI DE LA SATE

In primele rînduri defilează campionii najionali sătești Foto i M. CIOC
Ediția 1969 a „Cupei tineretului de 

Ia sate" s-a încheiat ieri într-o atmosferă sărbătorească, pe stadionul de la Șosea. Cu acest prilej, participanții au fost salutați de tov. Mircea Angelescu, secretar al C.C. al U.T.C., care a subliniat succesul și importanța popularei întreceri.Marea competiție polisportivă a desemnat campionii sătești la sporturi de largă circulație, cum sînt atletismul și oină, handbalul și fotbalul, trînta și voleiul. Ea își va crea indiscutabil un loc stabil și solid în rîndul concursurilor de masă. Despre pasionantele dispute ocazionate de finalele încheiate ieri se pot spune multe lucruri. Optimismul tineresc, pasiunea, dîrzenia, deplina sportivitate — dovedite de toți și totdeauna în timpul întrecerilor, chiar dacă uneori superioritatea partenerului era vizibilă — au dat acestor finale ale „Cupei tineretului de la sate" o notă aparte, subliniată și reținută ca a- tare de publicul spectator.Turneul final al oiniștilor a avut un deznodămînt destul de rar întîlnit. Favoritele turneului — echipele din Gherăești (Neamț) și Curcani (Ilfov), cărora li se acorda credit „ex- aequo" — nu au putut tranșa direct rivalitatea sportivă. Meciul lor s-a

încheiat la egalitate, după o dispută de mare tensiune, de un nivel tehnic ridicat. Au fost momente în acest joc ce meritau... osteneala fotoreporterilor și a operatorilor televiziunii. Cum partida aceasta s-a încheiat cu un scor nedecis (17—17), cele două echipe și-au concentrat forțele pentru a învinge la diferențe cît mai mari pe celelalte competitoare — Olteni (Teleorman) și Frasin (Suceava). în cele din urmă, locul întîi și titlul de campioană sătească au revenit echipei din Gherăești, al cărei ptmetaj general a fost superior celui întrunit de formația din Curcani.La handbal, noile echipe campioane au cîștigat relativ ușor. în finala feminină, Bod (Brașov) — Berezeni (Vaslui) 17-—4, titlul a revenit brașo- vencelor, care — prin descalificarea echipei Valea Stanciului (Dolj), inițial cofinalistă — și-a văzut într-un fel micșorate emoțiile în fața handbalistelor vasluiene... Finala masculină a cîștigat-o echipa* Lovrin (Timiș)1: 25—14 cu Hălchiu (Brașov).Pe terenurile de volei, finalele — din păcate, de un nivel mai slab — au menținut interesul spectatorilor prin evoluția scorului, prin incertitudinea rezultatului final. Voleibalistele din Miercurea Sibiului, cîști-

gătoare cu 3—1, au muncit mult mai mult decît arată scorul pentru a trece de formația Prundul Bîrgăului (Bistrița-Năsăud). Și mai echilibrată a fost finala masculină, care a durat 5 seturi, circa două ore I Echipa din Răcăjdia (Caraș-Severin) a învins cu3— 2, ocupînd locul 1. Felicitări merită, poate în aceeași măsură, și formația din Moisei, care, „coborînd" la București tocmai din obcinele maramureșene, a arătat că n-a venit într-o călătorie de agrement...în fine, și fotbalul sătesc își cunoaște de ieri campionii pe acest an. Ei sînt „cei 11“ de la Mînăstirea (Ilfov). Fără îndoială, succesul fotbaliștilor ilfoveni — anticipat încă dinaintea primelor meciuri — trebuie pus pe seama faptului că activează de mai mulți ani in campionatul divizionar C, experiența acumulată fiind vizibilă și în meciul decisiv de ieri :4— 1 (2—1) cu Tomnatic (Timiș).„Cupa tineretului de la sate" — un succes incontestabil al sportului nostru de masă — constituie, desigur, o bună reușită și a organizatorilor : Uniunea Tineretului Comunist, C.N.E.F.S., U.N.C.A.P. Tuturor, competitori și organizatori, li se cuvin felicitări.
i. DUMITRU

Plecarea unor delegații 

care au participat la Congresul 

al X-lea al P.C.R.

Reprezentantul Partidului 
Comunist ParaguayanMarți dimineața a părăsit Capitala tovarășul Hugo Campos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Paraguayan, care a reprezentat acest partid la lucrările celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.

La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, oaspetele a fost condus de tovarășii Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Mihai Burcă, membru al C.C. al P.C.R. (Agerpres)
Delegația Uniunii Socialiste

Arabe din R.A.U.Marți după-amiază a părăsit Capitala delegația Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Unită, care £■ participat la lucrările celui de-al X-lea Congres al P.C.R. Delegația a fost formată din Mohamed Al-Zayat, membru al C.C. al Uniunii, raportor al Comisiei Politice a C.C. al Uniunii, Mustafa El-Gindi, membru al C.C. și al Comisiei Politice a C.C. al Uniunii, secretar al Comitetului guvernoratului Gharbia al Uniunii

socialiste, și Ahmed Kamal, activist al Uniunii. 1La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost salutați de tovarășii Mihai Dalea, membru al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului central de partid, Nicolae Bozdog. membru supleant al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Au fost prezenți membri ai ambasadei Republicii Arabe Unite la București. (Agerpres)
CRONICĂPrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Florian Dănălache a fost eliberat din funcția de ministru al căilor ferate, primind alte însărcinări.

★Consiliul de Stat a emis un decret privind înființarea Ministerului Transporturilor, prin contopirea Ministerului Căilor Ferate cu Ministerul Transporturilor Auto, Navale ți Aeriene.
★în funcția de ministru al transporturilor, prin decret al Consiliului de Stat, a fost numit tovarășul Pavel Ștefan.
★Prin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Ion Baicu a fost revocat din funcția de ministru al transporturilor auto, navale și aeriene, pentru activitate nesatisfăcătoare.

Consiliul de Stat a emis un decret prin care tovarășul Virgil Pîrvu se revocă din funcția de ministru al finanțelor. Prin același decret, tovarășul Florea Dumitrescu a fost eliberat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Economic și numit în funcția de ministru al finanțelor.
★Consiliul de Stat a emis un decret privind eliberarea tovarășului Ștefan Bălan din funcția de ministru ăl în- vățămîntului. în această funcție, prin același decret, a fost numit tovarășul Miron Constantinescu.
★Prin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Murguleț se revocă din funcția de președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice. Tovarășul Gheorghe Buzdugan 

a fost numit, prin același decret, președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice.

SEVA DE „AUR
NEIIffl"

(Urmare din pag. I)te păminturi un țiței vîscos de 30—40 grade Engler. In rafinărie are loc un proces de distilare fracțio- nată. Evident, lucrurile se petrec la scară industrială, deci uriașă. Se obțin produse albe : benzine, combustibil, motorină și, ca produs rezidual, păcura. Aceasta reintră în procesul de distilare, iar produsul final, bitumul — pentru fabricarea căruia e profilată rafinăria — se obține prin oxidare.Rafinăria „Crișana" ■ prima din țară cu un astfel de profil, și se cuvine remarcat faptul că reprezintă în același timp și una din noutățile de concepție. De aici se vor livra anual zeci de mii de tone bitum rutier. Ce înseamnă aceasta ? Cifrele reprezintă kilometri de șosea, panglici de asfalt sclipind în soare și brăzdînd țara în lung și în lat.Procesele de fabricație sînt conduse, în majoritate, de tineri. Cine sînt ei ? Iată de pildă, Cociș Attila, originar din Derna-Bihor, șef de schimb la secția D.A.V. (distilare în atmosferă și vid), ca și colegul său Zetochea Iosif, din Su- placu, sau Bob Virgil, tablonist la a- ceeași secție, sau Pop Alexandru din Petreu — au toți vîrsta între 22—24 ani. Pe această arie, unde oamenii au practicat din tată în fiu străvechile meșteșuguri ale pă- mîntului, au apărut profesii noi, de tip industrial și de profil petrolier. Că localnicii de pe Valea Prahovei, sau a Dîmboviței', sau din Dărmă- neștii Bacăului sînt „găzari", e de înțeles ! Dar că tineri țărani din satele apropiate Suplacului — Sumai, Leșmir, Bale, Marginea, Almaș, Ip, Plopiș, Camăr și Zăuani — sînt azi distilatori, pompagii, operatori, țe- vari etc., este un fapt inedit, este o mutație profesională caracteristică doar unor epoci de mari și radicale prefaceri.Tot atît de inedit e șl faptul că locurile acestea, dinamizate de industrializarea socialistă, ies acum din anonimatul lor patriarhal, că se transformă într-o așezare muncitorească de tip citadin.Liniile generale de dezvoltare a industriei de prelucrare a petrolului sînt jalonate cu precizie, într-o concepție unitară* și de perspectivă, în Directivele Congresului al X-lea, care prevăd valorificarea optimă a țițeiului, îmbunătățirea cal!- tativă a produselor și asigurarea cu prioritate a sortimentelor utilizate ca materii prime în industria chimică.Hărnicia oamenilor, conjugată cu timpul prielnic ridicării marilor construcții din acest ev, se înscriu în bilanțul celor 25 de ani de viață liberă, în coordonatele unei economii puternice, armonios dezvoltate, temelia înfloririi patriei, a progresului nostru social.

România socialistă — 
în plin

Convorbire cu Dr. RAFAEL JOSE CORTES
membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Venezuela,

și OSVALDO RIVAS VILLALBA
membru al C.C. al P.C. din Venezuela

MembrH delegației P.C. din Venezuela au împărtășit redactorului 
nostru, Barbu Stoian, în cadrul unei convorbiri, impresiile culese 
în timpul vizitei lor în România, precum și unele aspecte ale luptei 
comuniștilor din Venezuela.Plăcutul prilej ce l-am avut de a face o vizită în România ne-a dat posibilitatea — au spus interlocutorii — să cunoaștem un șir de realități și aspecte din această țară, legate de viața și preocupările poporului român, de activitatea ce o desfășoară pe calea edificării noii societăți. Acum, la capătul călătoriei noastre, am dori să împărtășim în mod succint cîteva din impresiile acumulate în zilele în care pașii ne-au purtat pe meleagurile românești.O imagine semnificativă de ansamblu a drumului parcurs de România în cei 25 de ani de construcție socialistă, ca și a preocupărilor ei actuale și a perspectivelor ei de viitor, ne-a fost oferită din capul locului la București, în cursul vizitei pe care am făcut-o la Expoziția realizărilor economiei naționale. Cu a- devărat. impresionantă prin amploarea și semnificațiile ei, expoziția reflectă marile capacități creatoare ale poporului român, efortul său constructiv pe drumul progresului continuu, înfăptuirile sale în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, în toate sectoarele vieții sociale. Ea reflectă activitatea prodigioasă pe care o desfășoară în fruntea maselor Partidul Comunist Român, Comitetul său Central, oglindește roadele muncii sale de mobilizare a resurselor de energie umană și materială ale țării — fapt pentru care ținem să exprimăm aprecierea și satisfacția noastră. La asemenea rezultate, ca acelea înfățișate de expoziție, poate duce numai o activitate intensă, care se manifestă de la faza de concepție pînă la efortul cotidian depus în diversele sectoare de muncă.Am vizitat două mari orașe — București și Constanța. Parcurgînd diferitele cartiere — cu noile construcții de locuințe, întreprinderi industriale, așezări social-culturale — stînd de vorbă cu reprezentanți ai organizațiilor de partid, ai conducerii unor unități economice, am putut cunoaște pulsul viu al vieții social-economice românești. în convorbirile pe care le-am avut în cursul vizitei, ne-am putut da seama de atenția ce o acordă organele de partid și de stat ridicării nivelului activității in diferite domenii, precum și problemelor de instruire și educație, dezvoltării Invățămîntului, culturii etc. Ne-au plăcut, de asemenea, in diferite locuri vizitate, felul in care se ține seama în procesele de producție de părerile și inițiativele oamenilor muncii, precum și activitatea educativă pe care o desfășoară organizațiile de partid, sindicale, de U.T.C. etc.Am fost într-o zi oaspeții cooperativei agricole Palazul Mare din județul Constanța Am văzut atenția cu care se preocună organele de conducere locale atît de problemele de producție — extinderea supra

fețelor cultivate, amplasarea diferitelor culturi, obținerea unui randament sporit — cît și de acelea legate de viața țăranilor cooperatori (îmbunătățirea continuă a asistenței medicale, construcțiile de locuințe, viața culturală etc.). Pentru asemenea preocupări avem numai cuvinte de apreciere. Evident, pentru dv. astfel de realități sînt obișnuite, normale. Dar pe noi ne-au impresionat în mod deosebit, gîn- dindu-ne la ceea ce ele reprezintă în contrast cu viața țăranilor din Venezuela, care au parte de un trai mizer, nu se bucură de atenție și protecție din partea statului, fiind expuși bunului plac al latifundiarilor. Amintiri frumoase păstrăm și în urma vizitei făcute la I.A.S. Mur- fatlar, ca și în zona turistică a litoralului, cu ansamblurile ei bine concepute, cu amenajările ei care vădesc o bună organizare și spirit gospodăresc. Alături de toate acestea, credem că trebuie să se facă eforturi pentru a depăși unele deficiențe în sectorul comerțului interior. Impresia de ansamblu ce am desprins-o din cele văzute este aceea privind rolul activ al partidului dv. în toate sectoarele vieții social- politice, activitatea sa intensă în conducerea operei de construcție socialistă.O puternică impresie ne-a făcut vizitarea Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, unde am putut cunoaște multe pagini interesante, pline de învățăminte, din istoria luptei de eliberare națională și socială a poporului român. A fost o luptă grea și îndelungată, în cadrul căreia partidul clasei mun- citoare din România, legat prin raporturi de solidaritate cu întreaga mișcare muncitorească internațională, a știut să găsească tactica justă pentru infrîngerea dușmanului, să folosească eficient contradicțiile din rîn- durile acestuia și să conducă masele la victorie. Partidul dv. a dovedit că știe să aplice în mod creator principiile fundamentale ale marxism-le- ninismului, să depisteze căi proprii pentru a face să triumfe revoluția și socialismul, lucru pe care caută să-l facă în momentul de față și Partidul Comunist din Venezuela.în ce privește tradițiile internaționaliste ale P.C.R., ele sînt deosebit de ample, iar o trecere în revistă a activității sale pe acest plan ar cere un spațiu mai larg. Am putea porni prin a aminti legăturile militanților socialiști din România cu Internaționala I și cu Engels, anoi solidaritatea proletariatului român cu Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, afilierea la Internaționala Comunistă, lupta antiimperialistă din primul război mondial, lupta antifascistă a P.C.R. din preajma și din timpul celui de-al doilea război mon

dial, contribuția Românie! no!, aI3- turi de U.R.S.S., la infrîngerea hi- tlerismului.-Partidul dv. a fost și este fidel internaționalismului proletar, luptei antiimperialiste și de eliberare națională a popoarelor. Iar exemplele ce pot fi date în acest sens sînt revelatorii. Știm foarte bine — din declarațiile făcute de tovarășii vietnamezi — că partidul și guvernul dv. sînt ferm alături de cauza dreaptă a poporului vietnamez, îi acordă întregul ajutor posibil — material, politic, moral — iar poporul român își manifestă întreaga simpatie și solidaritate cu acest popor eroic.în încheiere, interlocutorii au declarat :Dorim să ne referim la cîteva aspecte ale vieții politice și sociale din Venezuela, aflate în atenția partidului nostru comunist. Ca evenimente politice pregnante, survenite în ultimul timp, amintim : pierderea puterii de către partidul „Acțiunea Democratică" condus de liderul proim- perialist Romulo Betancourt și venirea la putere a partidului social- creștin (C.O.P.E.I.), care reprezintă forțele venezuelene de dreapta, fiind legat atît de interesele oligarhiei autohtone, cît și de ale imperialismului american. Partidul Comunist din Venezuela a obținut legalizarea, în urma unei grele lupte, și a ieșit din nou la luptă deschisă de masă. în prezent, cînd situația economică și socială .este grevată în primul rînd de penetrația imperialismului yankeu ca urmare a fostei guvernări a „Acțiunii Democratice", partidul nostru desfășoară toate eforturile pentru organizarea sa, pentru dezvoltarea u- nei ample mișcări de masă în vederea smulgerii Venezuelei din stagnarea în care se află, a apărării intereselor clasei muncitoare și ale țărănimii, prin promovarea celor mai ample forme de unitate în rîndurile acestora. Merită, totodată, de relevat efortul pe care-1 face partidul nostru pentru ridicarea nivelului ideologic al militanților săi, îndeosebi a- cum, în preajma împlinirii a o sută de ani de la nașterea lui Lenin. In sfîrșit, partidul nostru militează pentru cea mai largă solidaritate cu lupta antiimperialistă, democratică și progresistă a tuturor popoarelor. F.l militează pentru solidaritate strînsă cu poporul Cubei socialiste, cu cauza poporului vietnamez, pentru solidaritate cu popoarele din Spania, Portugalia, Grecia, Indonezia, Paraguay, Brazilia, Guatemala, Argentina, Panama și Haiti. Ansamblul de măsuri inițiate în Peru, pentru protejarea avuțiilor naționale, are o mare importanță datorită caracterului său antiimperialist și democratic, ceea ce reclamă sprijinul tuturor forțelor progresiste din lume. Avem încredere în lupta revoluționară a popoarelor, în viitorul progresist al o- menirii.Părăsind România, ducem cu noi cele mai bune imoresii despre activitatea vastă a Partidului Comunist Român, despre această țară ospitalieră și poporul ei harnic, constructor al socialismului.
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încordarea persistă 
în Irlanda de Nord

BELGRAD 19. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Președintele R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, a primit marți 
la Brioni pe Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, cu

care a avut o lungă convorbire 
prietenească. La primire au fost 
de față secretarul de stat pentru 
afacerile externe, Mirko Tepavaț, 
precum și ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad, Au
rel Mălnășan.

. ® PREMIERUL WILSON ȘI-A ÎNTRERUPT VACANȚA 
© ȘEDINȚĂ 
© INTRAREA

DE 
ÎN

URGENȚĂ A CABINETULUI BRITANIC
ACȚIUNE A ORGANIZAȚIEI PARAMILI

TARE I.R.A

În Comitetul pentru dezarmare de la Geneva

GENEVA 19. — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite : Ședința de marți a Comitetului pentru dezarmare a fost deschisă prin declarația șefului delegației canadiene, G. Ignatieff, care a făcut unele precizări cu privire Ia documentul de lucru a- supra schimbului de date seismolo- gice prezentat In ziua de 23 mai.Șeful delegației indiene, M. A. Hussain, a cerut universalizarea protocolului de la Geneva din 1925 și interzicerea producției și stocării armelor chimice și bacteriologice.Șeful delegației cehoslovace, Tomas Lahoda, a subliniat că problema prioritară etste interzicerea armelor nucleare. El s-a pronunțat pentru interzicerea tuturor experiențelor nucleare și dezvoltarea mijloacelor de . detectare a acestor experiențe. Vorbitorul și-a exprimat speranța că proiectatele tratative so- vieto-americane asupra limitării armelor ofensive și defensive vor exercita o influență pozitivă și în acest domeniu.Reprezentantul Pakistanului, Agha Shahi, a insistat asupra necesității de a se ieși din impasul în care se află acum convorbirile și a relevat importanța interzicerii experiențelor nucleare subterane.Șeful delegației sovietice, A. Roș- cin, tratînd aspectele dezarmării nucleare, a pus accentul pe posibilitatea detectării exploziilor nucleare

prin mijloace naționale. El a relevat importanța creării de zone denuclea- rizate în Europa, Orientul Apropiat și,Marea Mediterană. Vorbitorul a a- mintit apoi propunerile făcute de țările socialiste cu privire la asigurarea securității în Europa, precum și propunerile privitoare Ia Asia. El a insistat asupra necesității intrării urgente în vigoare a tratatului de neproliferare nucleară.Reprezentantul iugoslav, Anton Vratusa, a declarat că dezarmarea generală șl totală constituie condiția fundamentală a păcii și securității popoarelor. El a arătat că se impune adoptarea unor măsuri reale de dezarmare, ca, de pildă, interzicerea imediată a armelor chimice și bacteriologice, ca și interzicerea folosirii armelor nucleare. Insistînd asupra rolului marilor puteri, el a arătat că prezența la tratativele de dezarmare a Franței și a R. P. Chineze este indispensabilă. Delegatul iugoslav a insistat asupra necesității ca problemele internaționale să se rezolve fără folosirea forței, prin respectarea independenței și suveranității tuturor statelor, fără amestec în treburile interne ale altor state.Reprezentantul Poloniei, A. Czar- kowski, s-a ocupat de problema demilitarizării teritoriilor submarine. El s-a pronunțat pentru interzicerea mijloacelor de distrugere în masă și 
a instalațiilor în spațiul submarin.
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BELFAST 19 (A- gerpres). — în urma intervenției trupelor britanice, în Irlanda de Nord a survenit o perioadă de acalmie, în care populația caută să înlăture urmele recentelor ciocniri slngeroase, care au devastat cartiere întregi la Belfast și în alte orașe și s-au soldat cu numeroase victime. Calmul relativ este însă considerat temporar și situația continuă să fie încordată, îngrijorat de perspectiva agravării crizei nord-irlandeze, premierul britanic Harold Wilson și-a întrerupt vacanța pe care ■și-o petrecea în insulele Sorlingues și s-a înapoiat luni seara la Londra.Guvernul britanic s-a întrunit marți în ședință extraordinară pentru a examina evoluția situației din Irlanda de Nord și a adopta noi măsuri pentru restabilirea calmului în această provincie. După ședință a avut loc o întrevedere între primul ministru Wilson și șeful guvernului Irlandei de Nord, Chichester Clark, care a sosit la Londra. Cel doi premieri au fost însoțiți de membri ai cabinetelor lor. După un timp s-a alăturat convorbirilor și generalul Geoffrey Baker, șeful statului major al armatei terestre britanice, zența sa este interpretată ca diciu că au fost examinate privind dislocarea unor noi britanice tn Ulster.Potrivit cercurilor politice doneze, guvernul britanicconsiderare următoarele posibilități : asumarea unei mai mari responsabilități directe în anumite seotoare interne nord-irlandeze, neutralizarea forțelor de rezervă ale poliției nord- irlandeze numite „unitățile spe- ciale-B“, avînd un efectiv de circa 8 500 de oameni, detașarea unui ml-

Pre- un ln- măsurl trupelon- la tn

de la Hanoi

(Urmare din pag. I)în consensul acestei rezoluții, considerăm necesar ca Israelul să-și retragă neîntîrziat trupele din teritoriile ocupate, să renunțe la orice pretenții teritoriale. în același timp, este necesar să se ajungă la asigurarea integrității granițelor și a securității tuturor statelor din această zonă a lumii. De asemenea, așa cum am mai spus, considerăm că trebuie să se asigure rezolvarea problemei refugiaților palestinieni, avîndu-se în vedere interesele lor naționale". Țara noastră, poporul român, nutreso profunda convingere că numai în acest fel se poate asigura o pace trainică în Orientul A- propiat, se pot crea premise pentru un climat de liniște și securitate, se pot înlătura primejdiile, cu implicații grave pentru pacea întregii lumi, decurgînd din menținerea încordării în această parte a lumii. Este limpede că de pe urma menținerii încordării și a conflictelor, a perpetuării stării de beligeranță în Orientul Apropiat nu au de cîștigat decît cercurile imperialiste care urmăreso să dezbine popoarele, să cultive disensiunile și încordarea, pentru a-și menține și consolida dominația, nu au de cîștigat decît cercurile reacționare din țările acestei zone.
Cu consecvență neabătută, poporul român, partidul și guvernul nostru și-au manifestat și își manifestă solidaritatea activă cu lupta dreaptă a popoarelor arabe împotriva imperialismului, pentru independența națională, pentru lichidarea moștenirii grele a trecutului, pentru a dispune de resursele naturale și a le folosi potrivit intereselor lor, pentru realizarea de prefaceri social-economice progresiste și înaintarea țărilor arabe pe calea prosperității. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvântarea rostită la Consfătuirea internațională de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești —• „noi înțelegem și sprijinim hotărît aspirațiile popoarelor arabe spre deplină eliberare națională, emancipare socială, spre dezvoltare democratică, progresistă".în activitatea sa pe plan interna-

și pace și soarta sa, principii- dezvoltării

HANOI 19 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc un mare miting cu prilejul vizitei făcute în capitala R. D. Vietnam de delegația Alianței forțelor naționale, democratice și pașnice din Vietnam, condusă de Trinh Dinh Thao, președintele C.C. al Alianței.Elogiind eroismul patrioților sud- vietnamezi, Hoang Quoc Viet, membru al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, a declarat în cuvîntarea rostită cu acest prilej că constituirea Alianței forțelor naționale, democratice și pașnice din Vietnam a fost un mare eveniment pozitiv și a marcat o perioadă nouă în lupta revoluționară din Vietnamul de sud. Vorbitorul a subliniat că R. D. Vietnam va acorda și pe viitor tot sprijinul concetățenilor din Sud.în cuvîntarea sa, Trinh Dinh Thao, șeful delegației Alianței forțelor naționale democratice și pașnice din Vietnam, a reafirmat poziția Alianței : S.U.A. să înceteze agresiunea, să-și retragă fără condiții toate trupele din Vietnamul de sud, să recunoască drepturile naționale fundamentale ale poporului vietnamez la independență, suveranitate, unitate și integritate teritorială, să angajeze convorbiri cu guvernul revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de sud pe baza soluției globale' în zece puncte prezentată de F.N.E. din Vietnamul de sud, să accepte poziția în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam.

nistru britanic în Irlanda de Nord sub titlul de consilier al guvernului de la Belfast. ' Pentru caz de forță majoră, nu este exclusă posibilitatea ca parlamentul britanic să hotărască revocarea constituției din 1920, prin care provinciei nord-irlandeze 1 se acordă autonomia în treburile interne, și restabilirea autorității directe, integrale a Londrei.Potrivit cercurilor nord-irlandeze, Chichester Clark este hotărît să respingă orice propuneri privind asumarea de către guvernul britanic a unor puteri constituționale ale guvernului nord-irlandez, includerea în a- cest guvern a unor reprezentanți ai minorității catolice sau o neutralizare a „unităților speciale-B“.Perspectiva unei agravări a situației o oferă de asemenea intrarea în acțiune a organizației paramilitare ilegale „armata republicană irlandeză" (I.R.A.) din Republica Irlanda, care-și propune reunificarea celor două Irlande pe calea violenței, într-o declarație adresată guvernului britanic, celui nord-irlandez și celui de la Dublin, I.R.A. anunță că a pus sub stare de alarmă toate unitățile sale, dintre care o parte, înzestrate cu „echipament militar complet", au fost trimise în Irlanda de Nord. Declarația cere totodată guvernului de la Dublin „să folosească imediat forțele armate ale Republicii Irlanda- în vederea apărării populației persecutate din cele șase comitate ale Ulsterului".Pe de altă par.te, în noaptea de luni spre marți, in capitala Republicii Irlanda au avut loc, pentru a 4-a oară consecutiv, ciocniri între poliție și manifestanți care au demonstrat în favoarea populației catolice din Irlanda de Nord. Au fost rănite mai multe persoane ; mai mulți demonstranți au fost - arestați.

I

MOSCOVA 19. — Corespondentul Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : „Zilele culturii românești", tradiționala manifestare în cadrul relațiilor de prietenie româno-sovietică, s-au deschis marți seara la Moscova cu o festivitate în Sala coloanelor a Casei sindicatelor sovietice. Cu acest prilej a avut loc un concert al ansamblului coral românesc. „Madrigal". Au fost prezenți V. F. Șauro, membru supleant al C.C. al P.C.U.S., șeful secției cultură 
a C.C. al P.C.U.S., activiști de partid, V. Popov și N. Mohov, adjuncți a! ministrului culturii al U.R.S.S., oameni de artă și cultură, șefi ai unor misiuni diplomatice aoreditați ia Moscova, membri a! corpului diplomatic. A fost de față ambasadorul României, Teodor Marinescu.Au fost intonate Imnurile de stat al Republicii Socialiste România și al Uniunii Sovietice.Inaugurînd această manifestare, N. Mohov, adjunct al ministrului culturii al U.R.S.S., a subliniat că anul acesta ea are un caracter deosebit, deoarece se desfășoară în preajma sărbătorii naționale a României socialiste — ziua de 23 August, cînd se împlinește un sfert de veac de la eliberarea de sub jugul fascist. „Ne mîndrim, a spus el, că, prin relațiile culturale, noi contribuim la întărirea relațiilor frățești dintre popoarele noastre".Mulțumind pentru cuvintele calde rostite la adresa poporului român și 
a solilor artei sale, Alexandru Bălăci, vicepreședinte al C.S.C.A., a scos în evidență cadrul larg al relațiilor culturale dintre România și Uniunea Sovietică, care contribuie la strînge- rea tradiționalei-prietenii dintre cele două popoare.Programul bogat prezentat de corul „Madrigal", care a cuprins bucăți preclasice, piese românești, precum și compoziții sovietice, a fost primit cu deosebită căldură de public.

★La sediul Uniunii asociațiilor de prietenie și relații culturale cu străinătatea din Moscova a avut loo marți o întîlnire între delegația A.R.L.U.S., condusă de tovarășul Mihail Roșianu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului General A.R.L.U.S., aflată în Uniunea Sovietică pentru a participa la festivitățile cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării României, și conducerea centrală a Asociației de prietenie sovieto-română.La întîlnire au participat G. Sotnikov, adjunct al ministrului construcției de mașini grele, pentru transporturi și energetice, prim-vicepre- ședinte al Asociației de prietenia sovieto-română, Lavrentieva, adjunct al ministrului industriei ușoare, A. Țukanova, lector la Școala superioară de partid de pe lîngă C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto-română, și alți membri ai conducerii asociației.Cu acest prilej s-a făcut un schimb de experiență rodnic între conducătorii celor două asociații de prietenie. La întîlnire a participat Ion Ciubotaru, ministru-consilier al Ambasadei române la Moscova. în-

tîlnirea s-a desfășurat în>tr-o atmosferă caldă, prietenească.
★Delegația A.R.L.U.S. a depus marțicoroane de flori la Mausoleul lui V. I. Lenin din Moscova, precum și la Monumentul soldatului necunoscut. La festivitate au participat . membri ai conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română. A fost de față Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în U.R.S.S.VARȘOVIA 19 — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite ; La Ambasada Republicii Socialiste România din Varșovia a avut loc la 19 august o conferință de presă consacrată aniversării a 25 de ani de la eliberarea României. Ambasadorul Tiberiu Petrescu a vorbit despre semnificația insurecției naționale antifasciste de la 23 August 1944. El a prezentat hotărîrile Congresului al X-lea al P.C.R. și s-a referit la principalele coordonate ale politicii terne și externe a partidului și tului nostru.

Camponie pentru retra
gerea Danemarcei din 
O.T.O. La invitația unui număr de 20 de organizații progresiste, în întreaga Danemarcă a început campania în sprijinul retragerii țării din N.A.T.O. Atît la Copenhaga cît și în alte orașe ale țării vor fi organizate adunări și mitinguri la care partici- panții vor cere guvernului să retragă țara din Blocul Nord-Atlantic.m- sta-PRAGA 19. — Corespondentul gerpres, E. Ionescu, transmite : cinematograful „Blanik" din Praga a avut loc deschiderea festivă a „Zilelor filmului românesc". La spectacolul de gală au fost prezentate filmul documentar „România — orizont 1969“ și filmul artistic „Răutăciosul adolescent". Filmele au fost primite de spectatori cu îndelungi aplauze.La gală au participat K. Polacek, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Consiliului Central al Mișcării Sindicale Revoluționare Cehoslovace, V. Ples- kot, secretar de stat în M.A.E. al R. S. Cehoslovace, A. Krouzil, adjunct al ministrului de externe, oameni de cultură și artă din capitala cehoslovacă, membri ai corpului diplomatic acreditați la Praga, ziariști, un numeros public. Au fost prezenți Ion Obradovici, ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga, membrii ambasadei, precum și o legație de cineaști români.

A- La

de-
A-CuCAIRO 19. — Corespondentul gerpres, C. Oprică, transmite : prilejul sărbătoririi celei de-a 25-a aniversări a eliberării României, în sala „Elgouri" din Cairo a avut loc vernisajul expoziției de fotografii „Prin România de azi", trimisă de I.R.R.C.S. Expoziția a fost deschisă de Hassan Abdel Moneim, subsecretar de stat la Ministerul Culturii al R.A.U., și de ambasadorul țării noastre la Cairo, Titus Sinu. Au fost de față personalități ale vieții culturale și artistice. în cartea de aur a expoziției, Hassan Abdel Moneim a scris : „Vizitînd expoziția am putut constata o reînnoire în toate domeniile vieții poporului român, ceea ce confirmă măreția acestui popor care a reușit să-și realizeze o viață minunată. Doresc poporului român prieten progres și prosperitate și, de asemenea, doresc strîngerea și pe viitor a legăturilor de colaborare intre popoarele României și Republicii Arabe Unite".

Elicopter american
doborît deasupra

teritoriuluifavoriza găsirea de căi din impasul probleme- Țara noastră pornește externă de la convin

țlonal, România acordă o mare tenție dezvoltării legăturilor politice, economice, culturale cu statele arabe, ca de altfel cu toate țările lumii, intensificării relațiilor de prietenie și colaborare reciprocă, corespunzător intereselor comune. Cea mai deplină concordanță caracterizează poziția țării noastre de luptă activă împotriva imperialismului și sprijinirea constantă, efectivă a dreptului fiecărui popor de a trăi în libertate de a dispune singur de promovarea consecventă a lor coexistenței pașnice,relațiilor între toate statele.întreaga experiență a vieții internaționale demonstrează că drumul spre lichidarea oricărui conflict îl constituie nu înrăutățirea, deteriorarea legăturilor dintre state, care duo la menținerea încordării; experiența dovedește că, dimpotrivă, dezvoltarea relațiilor între toate țările, indiferent de structura lor social- politică, de orientarea ideologică — dezvoltare întemeiată pe principiile suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reci- proo — poate pentru ieșirea lor litigioase, în politica sagerea fermă că fiecare pas spre normalizarea relațiilor internaționale răspunde nu numai intereselor bilaterale, ci și unor interese cu mult mai largi, generale — întrucît numai prin crearea unui climat de destindere, numai prin contribuții efective la însănătoșirea atmosferei internaționale se pot asigura condiții favorabile soluționării problemelor în suspensie, în conformitate cu drepturile legitime ale tuturor popoarelor.In acest spirit, politica țării noastre urmărește cu perseverență să-și aducă, sub toate formele și pe toate căile, contribuția reală, constructivă, la soluționarea celor mai arzătoare probleme ale vieții internaționale, inclusiv a problemei situației din Orientul Apropiat, la statornicirea unei păci trainice în această zonă geografică și în lume.

Coreene
PHENIAN 19 (Agerpres). — Unitățile Armatei populare a R.P.D. Coreene au doborît deasupra insulei Kanghwa un elicopter militar al S.U.A., care a pătruns adîno în spațiul aerian al R.P.D. Coreene, anunță agenția A.C.T.C.SEUL 19 (Agerpres). — După cum relatează corespondentul din Seul al agenției United Press International, un purtător de cuvînt al Comandamentului trupelor americane a făcut o declarație în care a recunoscut că pilotul elicopterului militar american „OH-23", în timp ce se afla într-o misiune de antrenament la sudul liniei de demarcație care separă Coreea de nord de Coreea de sud, și-a pierdut direcția și a zburat deasupra teritoriului- R.P.D.Purtătorul nord-coreene doborît de unități ale Armatei populare a R.P.D. Coreene.

Coreene.de cuvînt a cerut părții înapoierea elicopterului

Guvernul libanez 8 răsPun» favorabil propunerii secretarului general al O.N.U., U Thant, de a plasa în regiunea de frontieră israeliano- libaneză posturi de observatori ai O.N.U. și de a reactiva Comisia mixtă de armistițiu israeliano-libaneză.
La o conferință de presă ținută la Alger, secretarul general al Partidului african al independenței Guineei și Insulelor Capului Verde, Amilcar Cabrai, a arătat că, în ultimul an, patrioții guineezi au eliberat 19 centre urbane de sub ocupația colonialiștilor portughezi.
Pdmul miniștrii al înmulții, Amir Abbas Hoveida, va face o vizită, începînd de la 21 august, în Maroc, anunță agenția M.A.P.
Un număr de 13 state 

membre ale O.N.U. au cerut marți înscrierea pe ordinea de zi a celei de-a 24-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a problemei „dizolvării Comisiei Națiunilor Unite pentru unificarea și refacerea Coreei".
Satelitul artificial al Pă

mântului „Cosmos-294", 18 bordul căruia se află aparataj științific» destinat continuării cercetărilor în spațiul cosmic, a fost lansat marți în Uniu»( nea Sovietică. Agenția TASS pi' xL®» zează că aparatajul funcționează i mal, iar centrul de calcul coordona, de pe Pămînt efectuează prelucrarea informațiilor primite.

Moscova. Aspect de la deschiderea „Zilelor culturii românești

CARACAS 19 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării României, în sala Cinematecii naționale din Caracas a avut loc o seară consacrată filmului documentar românesc. Au fost prezentate filmele „Călușarii", „Izvoare" și „Anul 1848". Au participat Rudolfo Izaguirre, directorul Cinematecii naționale, Tereza Castillo, directoarea A- teneului din Caracas, studenți, precum și membri ai Ambasadei române 
Ia Caracas. Atașatul cultural al Ambasadei Republicii Socialiste România în Venezuela a vorbit la postul de radio „Nacional" despre dezvoltarea culturii în țara noastră în timii 25 de ani. A-Cu de

ul-

La Sofia au început tra
tativele în vederea semnă
rii protocolului privind 
schimburile de mărfuri pe 
anul 1970 între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria. Cu acest prilej, marți, Lîce- zar Avramov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul comerțului exterior, a primit pe Nicolao Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior al României. La întrevedere a fost prezent, de asemenea, Nicolae Blejan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia.

TOKIO 19 — Corespondentul gerpres, FI. Țuiu, transmite : prilejul aniversării a 25 de ani 
la eliberarea României, cel mai mare Dost de televiziune din Japonia „N.H.K." (Nippon Hoso Kyokai) a transmis marți seara, în cadrul emisiunii „Reportaj de peste mări", un film de o jumătate de oră consacrat țării noastre. Reportajul filmat se încheie cu imagini din Sala Palatului, unde s-au desfășurat lucrările celui de-al X-lea Congres al P.C.R.

Noi înscenări judiciare Ia 
Solii. Autoritățile din Coreea de sud au înscenat un nou proces unui grup de 18 persoane, acuzate că urmăreau răsturnarea regimului lui Pak Cijan Hi. Acest nou proces se înscrie — după aprecierea observatorilor politici de la Seul — în încercările regimului sud-coreean de a înăbuși opoziția cres- cîndă a populației Coreei de sud împotriva regimului dictatorial.

Rezultatele economice 
de programului „fflianța 
pentru progres". Ministrul afacerilor externe al Ecuadorului, Rogelio Valdivieso, a declarat că „scopurile programului inițiat de Statele Unite nu au fost atinse". El a menționat că statele latino-americane nu așteaptă ajutoare filantropice din partea S.U.A., ci doresc instaurarea unor relații echitabile și recunoașterea drepturilor țărilor Americii Latine de a-și folosi, așa cum cred de cuviință, bogățiile lor naturale.

ț Frumuseților statornica 
< ale Budapestei li s-au 
1 adăugat in aceste zile 
i veșminte festive. Ca în 
.' fiecare an, la 20 august 
ț poporul ungar sărbâto- 
l rește „Ziua Constitu- 
1 (iei". Anul acesta ani- 
l versarea are un caracter 
! jubiliar : se împlinesc 
1 două decenii de cînd, in i 1949, parlamentul țării a 
1 aprobat legea fundamen- 
ț tală a Republicii Po- i pulare Ungare. „Consfin- i țind cuceririle obținute 1 in lupta. îndelungată a 
! clasei muncitoare pen- 
ț tru libertate națională și l socială, pentru o viață 
I mai bună — scrie ziarul 
I „Magyar Hirlap" — pri- i ma constituție a Unga- 
) riei socialiste a stabilit i cadrul marilor transfor- 
’ mări care 
ț in viața 
( mele două 
J Douăzeci
1 mulți in istoria unui po- 
l por. Dar anii aceștia au 
I adus în viața și înfățișa- I rea

schimbări înnoitoare cum 
n-au avut loc timp de 
secole. Ungaria este un 
stat al oamenilor mun
cii liberi și stăpini pe 
soarta lor. Și-au găsit o 
întruchipare nemijlocită 
in viața de fiecare zi 
marile drepturi înscrise tn Constituție : dreptul

săvîrșirea construcției 
socialiste in patria sa.

In zilele din urmă, in 
diferite regiuni ale ță
rii a avut loc deschide
rea unor expoziții care 
prezintă realizările ob
ținute de poporul ungar 
pe drumul edificării 
vieții noi. Din multitu-

CORESPONDENȚA DIN BUDAPESTA 
DE LA AL. PINTEA

au avut loc 
țării în ulti- 
decenii".
de ani nu sini

Ungariei asemenea

întregului popor la mun
că și odihnă, la învățătu
ră și cultură, dreptul e- 
gal pentru toți cetățenii 
de a participa efectiv la 
viața politică și socială, 
la conducerea treburilor 
statului. Toate acestea 
— așa cum sublinia șl 
presa ungară din ultime
le zile — își găsesc oglin
direa în eforturile în
tregului popor ungar, ca
re, sub conducerea parti- 
iului clasei muncitoare, 
participă cu elan la de-

dinea de date aflate la 
dispoziție am ales doar 
citeva cifre edificatoai e : 
astăzi producția 
triată globală a 
riei este de șapte ori 
mare decît in 1938, 
venitul național este 275 la sută mai mare 
cit in anul 1950. Aproape 
l 000 de obiective indus
triale diferite au fost ri
dicate in Ungaria in anii 
socialismului. Continu- 
indu-se politica de dez
voltare Industrială a ță
rii, anul acesta au fost

indus- 
Unga- 

mai 
iar 
cu 

de-

Investiți in economie pes
te 72 miliarde forinți.

Ziua Constituției a fost 
Intimpinată de oamenii 
muncii ungari cu nu
meroase realizări in toa
te domeniile construcției 
socialiste. Presa a re
latat 
deosebite 
numeroase 
muncă in 
ducției și 
calității 
pre faptul că in 
actualei sărbători au fost 
date in folosință nume
roase obiective econo
mice și social-culturale. 
Ziarele relatează, de a- 
semenea, despre pregă
tirile care s-au făcut in 
întreaga țară pentru săr
bătorirea Zilei Constitu
ției. In mai multe orașe 
ale Ungariei vor avea loc 
mari adunări popu
lare, in cadrul cărora vor 
lua cuvîntul conducători 
de partid și de stat; se 
vor desfășura de aseme
nea parăzi militare si 
numeroase manifestări 
cultural-artistice.

Presa a 
despre succesele 

obținute de 
colective de 

sporirea pro- 
îmbunătățirea 

produselor, des- 
cinstea
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„Ciprioții turci se opun 
unei noi reduceri a forțelor 
de pace ale O.N.U. staționa
te în insulă", 8 declarat Rauf Denktash, liderul comunității turcești din Cipru. El a arătat că a comunicat aceasta subsecretarului O.N.U. pentru problemele politice speciale, Ralph Bunche, în timpul vizitei de două zile a acestuia la Nicosia.

Lucrările celui de-al 
15-lea Congres al mamelor 
ffiroOHe, Pe 8 cărui ordine de zi au figurat problemele luptei pentru denunțarea Tratatului de securitate japo- no-american, pentru retrocedarea Oki- nawei și împotriva educării tineretului în spirit militarist, s-a încheiat la Tokio.

Uraganul „Camille" car0 s-a abătut asupra S.U.A. a provocat moartea a peste 100 de persoane, 2 000 au fost rănite, peste 200 000 au rămas fără adăpost, mii de case au fost distruse, orașe întregi au fost devastate.
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