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Vizita conducătorilor
de partid și de stat
in regiunea Crișana

Sîmbătă, ora 8 dimineața. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Bîrlădeanu, Iosif Banc 
și-au continuat vizita în regiu
ne, pornind spre Valea Crișu- 
lui Alb.

Vremea umedă, și ora 
matinală n-au împiedicat miile 
de orădeni să iasă din nou în 
întîmpinarea oaspeților cărora 
le-au făcut o însuflețită și căl
duroasă manifestație de dra
goste. Pe tot traseul, pînă la 
bariera orașului, străzile și bu
levardele s-au transformat în- 
tr-o adevărată magistrală a 
entuziasmului. Mulțimea, cu 
brațele încărcate de flori, acla
mă puternic pentru partid, 
pentru Comitetul său Central.

Perspectiva vastei cîmpii a 
Crișurilor se deschide în toate 
orizonturile. Milenar leagăn de 
pîine, pămîntul gras și darnic, 
muncit cu hărnicie de miile de 
țărani români, maghiari și de 
alte naționalități, uniți în coo
perative agricole prospere, își 
arată verdele proaspăt al vii
toarei recolte. Sate bogate cum 
sînt cele prin care trece coloa
na de mașini — Nojorid, Leș, 
Gepiu, Inand — înnoirile din 
anii noștri se vădesc expresiv 
în sutele de case noi, rînduite 
de-a lungul ulițelor pietruite, 
în antenele televizoarelor de 
pe acoperișuri, dar mai presus 
de toate în chipurile oameni
lor. Zîmbesc fețele copiilor ri
dicați în brațe de mame, zîm
besc fețele tinerilor și bătrîni- 
lor. Ștergare și scoarțe viu co
lorate, decorate cu motive bi- 
horene de pe stîlpii porților de 
la ferestre, de pe zaplazuri, în 
limbajul bogat al artei popu
lare de pe meleagul Crișurilor, 
întregesc aspectul sărbătoresc 
al satelor prin care trec oas
peții.

Țăranii din Mădăras au ve
nit din comuna lor pînă la 
șosea cu camioanele coopera
tivei împodobite cu steaguri, 
în fruntea mădărășenilor, 
care salută cu însuflețire pe 
oaspeții în trecere, se află 
Teodor Maghiar, președintele 
cooperativei, Erou al Muncii 
Socialiste.

...Prim popas, la Salonta. Și 
aici, în acest orășel care a 
înflorit în anii socialismului, 
mii de oameni au ieșit pe 
străzi, la balcoanele caselor, 
la ferestre, conducînd în ura- 
le coloana de mașini care se 
oprește în fața reședinței 
cooperativei agricole de pro
ducție „Drapelul Roșu“.

Curtea e neîncăpătoare. Cît 
o roată de plug, pîinea ru
menă, scoasă chiar atunci 
din cuptor, este oferită oas
peților de bătrînul Ștefan 
Molnar cu iscusita lui urare 
tradițională de bun sosit.

— Chipuri vesele, inimi 
calde, remarcă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Poftiți să vedeți, îi în
deamnă pe oaspeți cooperato
rii, dornici să arate roadele 
muncii lor. în cei aproape 15 
ani de existență, cooperativa 
„Drapelul Roșu“ din Salonta 
s-a ridicat prin hărnicia ce
lor peste o mie de familii la 
nivelul unei unități puter
nice și bogate care posedă 
azi 4 289 hectare de pămînt și 
o avere obștească de peste 17 
milioane lei. Producțiile bune 
la hectar, veniturile obținu
te din cultura legumelor și 
din sectorul zootehnic, au fă
cut ca zestrea cooperativei să 
crească an de an și, paralel 
cu aceasta, să crească neîn
cetat bunăstarea țăranilor 
cooperatori.

— Cît ați dat la ziua mun
că anul trecut ? întreabă to
varășul Nicolae Ceaușescu.

— Valoarea zilei muncă în 
1965, răspunde Czege Alex
andru, președintele coopera
tivei, a fost de 28 de lei, din 
care 21 de lei plătiți în nu
merar prin avansuri bănești 
lunare.

Conducătorii de partid și de 
stat se interesează îndeaproa
pe de sursele de venit ale gos
podăriei, de munca pentru fer
tilizarea pămîntului, de modul 
de folosire a îngrășămintelor 
naturale și chimice, de extin
derea irigațiilor.

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

— 350 000 kg, răspunde ingi
nerul zootehnist. Vom construi 
o mare hală pentru păsări și 
construim în prezent o moară 
pentru prepararea furajelor 
care va asigura nu numai ne
cesitățile cooperativei noastre 
dar și ale altor cooperative i 
din raion.

— Cum este organizată evi
dența, în special în sectorul 
zootehnic ? — întreabă tovară
șul Alexandru Bîrlădeanu. E 
foarte important să urmăriți 

Piinea rumenă este oferită cu drag oaspeților sosiți la coope rativa agricolă de producție 
„Drapelul Roșu" din Salonta Teleioto: AGERPRES

eficiența economică a fiecărui 
leu.

Specialiștii și țăranii coo
peratori dau explicații, vizita 
fiind un prilej de examinare 
a activității cooperativei, pe 
toate planurile fiind o sursă de 
învățăminte și concluzii pre
țioase. Fiecare popas, la răsad
nițele de zarzavat, la fermele 
de animale, la incubatorul 
modern, la ateliere, oferă oca
zia unor discuții bogate în su
gestii practice.

între timp, în curtea ferme
lor, s-au adunat mii de oa
meni. De pe platforma de be
ton a unei noi construcții to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
adresează cooperatorilor, adu- 
cîndu-le salutul conducerii de 
partid și de stat.

— Am vizitat, spune el apoi, 
cu mai multe prilejuri Salonta, 
cooperativa dv, și de fiecare 
dată am remarcat schimbările 
care s-au petrecut aici, succe
sele pe care le-ați dobîndit an 
de an prin munca harnică și 
unită. Aveți venituri mari, 
producții bune la hectar, deși 
ele pot fi și mai bune. Am vă
zut fermele de animale și tre
buie să vă spun că în această 
direcție mai aveți încă multe 
de făcut.

Subliniind că rezultatele 
cooperativei „Drapelul Roșu“ 
din Salonta fac parte din 
bilanțul agriculturii noastre 
socialiste, secretarul general al 
C.C. al partidului a adresat 
tuturor participanților la acest 
miting spontan îndemnul de 
a-și consacra și pe viitor toa
te eforturile dezvoltării coo
perativei, înfloririi agricul
turii noastre socialiste.

— Ați discutat noul pro
iect de Statut al cooperativei, 
proiectul Casei de pensii și 
celelalte documente care, prin 
adoptarea lor, vor deschide 
noi perspective agriculturii 
românești, satului, țărănimii 
noastre. Veți trimite în cu- 
rînd delegați la București, la 
Congresul pe țară. Ei vor 
participa la lucrări, vor adu
ce propunerile dv., vor întări 
prin votul lor noile documen
te menite să asigure progre
sul continuu al agriculturii 
noastre. Cel mai important 

este însă munca dv. Vă 
urez să munciți cu și mai 
mult spor, pentru înflorirea 
satului dv., pentru înflorirea 
patriei noastre. România so
cialistă.

Aclamații și urale puterni
ce subliniază aceste cuvinte 
de îndemn ale secretarului 
general al C.C. al partidului ; 
ele exprimă adeziunea fier
binte a țăranilor din Salonta, 
români, maghiar și de alte 
naționalități, față de politica 
înțeleaptă a partidului, re
cunoștința pentru grija pe 
care conducerea de partid și 
de stat o poartă permanent 

agriculturii, vieții tot mai 
îmbelșugate a țărănimii.

Vizita continuă. Oaspeții se 
îndreaptă acum spre locul 
unde Crișul Alb, în urmă cu 
cîteva zile, a ieșit din albia 
sa și a rupt digul din preaj
ma comunei Chișineu - Criș. 
Au fost zile de grea încer
care, în care tăria oamenilor, 
avîndu-i în frunte pe comu
niști, s-a dovedit mai pu
ternică decît forța rîului. 
11000 de localnici, ajutați de 
unități ale forțelor armate, au 
muncit zi și noapte pentru a 
stăvili năvala apelor.

Aceste clipe sînt evocate de 
reprezentanții organelor loca
le de partid și de stat, precum 
și de locuitorii din Chiși- 
neu-Criș, care țin să exprime 
oaspeților cele mai calde mul
țumiri, recunoștința lor vie 
pentru ajutorul rapid și efica
ce pe care l-au primit din pri
mele momente din partea sta
tului.

La fața locului, unde spărtu
ra digului a fost astupată, ge
neral locotenent Vasile Slica- 
ru, șeful trupelor de geniu, 
secondat de generalul maior 
Gheorghe Crăciun, comandan
tul garnizoanei Crișana, pre
zintă conducătorilor de partid 
și de stat raportul asupra des
fășurării lucrărilor de reface
re. De la înălțimea digului 
se înfățișează, pierzîndu-se în 
ceața orizontului, întinderea 
apelor ce au început să se re
tragă de pe arături.

— în seara zilei de 11 fe
bruarie, la ora 22,30, relatează 
conducătorul grupului de spe
cialiști hidrotehnici, ing. 
Gheorghe Brașoveanu, digul 
aproape acoperit de apele ce 
atinseseră o cotă de circa 
9 m nu a mai rezistat aces
tei presiuni uriașe, cedînd pe o 
porțiune de 124 m. Rîul, um
flat de zăpezi și de ploi, a inun
dat o suprafață de aproape 
9 000 de hectare, în bună parte 
însămînțată. O singură așeza
re, satul Crișana a fost mai 
greu lovită, iar altele două 
inundate parțial. Datorită mă
surilor luate la timp nu s-a în
registrat nici o victimă ome
nească.

La întrebările conducătorilor 
asupra măsurilor întreprinse, 
se dau relatări amănunțite :

— Mașini amfibii militare 
au salvat oamenii din mijlocul 
apelor ce cuprinsese satul 
Crișana. A fost evacuată cea 
mai mare parte a animalelor 
cooperativelor agricole aflate 
în această parte și a avutului 
obștesc, relatează reprezentan
ții organelor locale de partid 
și de stat.

Ca un singur om, locuitorii 
din împrejurimi, mulți dip 
localități cu totul în afară 
primejdiei, au răspuns cu în
flăcărare la apelul de a ajuta 
în acțiunea de refacere a di
gului. Vineri spărtura a fost 
închisă complet. în circa 20 

de zile digul va fi înălțat pî
nă la cota inițială.

— Trebuie ca în viitor să 
înlăturăm complet primejdia 
de inundație în bazinul Cri- 
șului Alb, spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Apele lui 
să sporească forțele omului, 
nu să distrugă munca lui. Ce 
măsuri concrete prevedeți în 
această direcție, întreabă se
cretarul general al C.C. al 
partidului.

Au fost puse la punct două 
proiecte de realizare a unor 
lacuri de acumulare, infor
mează Teodor Haș, prim-se- 
cretar al Comitetului regio
nal de partid.

în fața unei schițe, vice
președintele Comitetului de 
Stat al Apelor, Ernest Rene, 
prezintă cele două variante a- 
supra cărora s-au oprit spe
cialiștii pentru construirea u- 
nor baraje și crearea unor 
lacuri de acumulare în vede
rea regularizării cursului Cri- 
șului Alb.

— Trebuie analizate cu a- 
tenție pentru a se stabili care 
din cele două variante este 
mai eficientă din punct de ve
dere economic, atrage atenția 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Să vedem dacă nu este mai 
avantajoasă crearea unui 
mare lac de acumulare, in
vestiție care ar fi justificată 
prin irigarea unor întinse su- 
suprafețe agricole.

La plecare, conducătorii 
partidului și statului urează 
spor la lucru geniștilor și 
constructorilor. Uralele pre
lungi ale ostașilor, aplauzele 
miilor de săteni, răspund cu
vintelor calde ale oaspeților.

Călătoria continuă spre 
Sintana. Cețurile s-au ridi
cat, o lumină dulce ae pri
măvară învăluind ogoarele cu 
brazde aburinde. Se vede la 
tot pasul că această cîmpie 
mănoasă, ce obosește ochiul 
prin întinderea ei nesfîrșită, 
e lucrată de mîinile unor oa
meni harnici.

în apropiere de Sîntana, în 
întîmpinarea conducătorilor 
de partid și de stat, au venit 
spre a aduce un prim salut so
lii satului: 300 de călăreți, îm- 
brăcați în zeghe de dimie albă, 
înșiruiți pe mai bine de 5 km. 

Cele două șiruri de călăreți, a- i 
liniați pe toată lungimea cîm- 
piei, la trecerea oaspeților se 
apleacă descoperindu-se cu un 
gest larg, salutul moștenit din 
bătrîni, o veche tradiție de os- 
peție. E parcă o ștafetă în lanț 
ce anunță de departe din om 
în om sosirea așteptată cu atî- 
ta dragoste. Conducătorii de 
partid și de stat coboară din 
mașini în mijlocul unei mul
țimi fremătînd de entuziasm, 
ce-i înconjoară parcă într-o 
largă îmbrățișare de bun sosit. 
Tradiționala pîine, pufoasă și 
rumenă, așa cum se află întot
deauna pe masa sătenilor din 
Sîntana — e oferită oaspeților 
de uncheșul Ion Sălăjan întî- 
iul, adică cel mai vrednic din 
neamul Sălăjanilor, după cum 
ne spun gazdele.

în scurtul popas făcut la se
diul cooperativei, o întîlnire 
cu membrii Consiliului de con
ducere. în sală, se află, alături 
de gospodari încărcați de ani, 
dar și cu o bogată experiență, 
tineri formați la școala coope
rativei, într-un cuvînt cei mai 
buni cooperatori, români și 
germani. Faptul că treburile 
cooperativei merg bine o spu
ne cu mîndrie președintele 
cooperativei, Gheorghe Goina, 
Erou al Muncii Socialiste, care 
înfățișează, folosind compa
rații sugestive, aspecte din 
activitatea și viața coope
ratorilor. Cei 24 000 de lei cît 
reprezenta averea obștească 
în 1950, la înființarea coopera
tivei, și cele 20 milioane care 
o alcătuiesc acum. Iată două 
jaloane semnificative ce mar
chează drumul parcurs de să
tenii din Sîntana. Niciodată 
descurajați de greutăți și ne
reușită, ei sînt întotdeauna în
suflețiți de îndemnul partidu
lui spre o viață mai bună. Via
ța nouă pe care o au o și tră
iesc acum din plin.

Cu privire la viitor, 
Gheorghe Goina, spune : 
Ne-am propus să nu avem o 
recoltă de grîu mai mică de 
3 000 kg la ha și să nu cule- I 
gem mai puțin de 4 500—5 000 | 
kg porumb de pe aceeași su
prafață. Am stabilit ce să fa
cem ca să obținem 30 000 kg 
sfeclă de zahăr de pe un hec
tar. Vom obține cel puțin 3 000 
litri lapte de fiecare vacă, vom 
recolta 5 pînă la 7 kg de lînă 
de la o oaie.

— Să ne spuneți ce produc
ție ați obținut pînă acum ca 
să vedem dacă sînt realiste ci
frele pe care vi le-ați propus 
— intervine tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Gazdele arată că anul tre
cut cooperativa a obținut re
colte bune, 2 250 kg grîu, 3 540 
kg porumb, 27 000 kg sfeclă 
la ha, precum și importante 
producții în sectorul legumicol 
și zootehnic.

— într-adevăr, spune to
varășul Ceaușescu, aveți re
zultate bune și v-ați propus 
un plan frumos pentru dezvol
tarea cooperativei. Am ascul
tat cu plăcere cele spuse aici. 
Să vedem la fața locului ce ați 
realizat.

întovărășiți de cooperatori, 
conducătorii de partid și de 
stat au pornit printre con
strucțiile care vădesc gradul 
ridicat de mecanizare a mun
cilor agricole din cooperativă. 
Este vorba de „uzina" de tru
fandale, de „fabricile" de lapte 
și carne, unde nutrețul este a- 
dus de la tabăra de cîmp si
tuată la 4 km cu un mic Diesel 
electric.

Apreciind preocuparea pen
tru dezvoltarea avutului ob
ștesc, conducătorii de partid și 
de stat fac o serie de reco
mandări.

— Aveți venituri mari, spu
ne secretarul general al C.C. al 
partidului. Este bine ca aces
tea să le învestiți cît mai mult 
pentru creșterea averii ob
ștești. Să vă gîndiți și la alte 
cerințe și împreună cu sfatul 
popular să contribuiți la schim
barea înfățișării satului. Așa 
cum s-a subliniat la Congresul 
partidului, să apropiem viața 
satului de cea a orașului.

CONSTANTIN MITEA 
PAUL ANGHEL 

ADRIAN IONESCU I
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BILANȚ
• Volumul mărfurilor 

transportate în anul 1965 
a crescut față de 1959 de 
2,4 ori, iar numărul călăto
rilor de 1,6 ori, depășin- 
du-se prevederile din Di
rectivele Congresului al 
VIII al P.C.R.

• In anii șesenalului 
transportul feroviar a fost 
înzestrat cu 261 locomotive 
Diesel electrice de 2100 CP, 
21 200 vagoane de marfă.

• 40 la sută din volumul 
total al transporturilor de 
călători și marfă pe calea 
ferată a fost efectuat cu lo
comotive Diesel electrice.

PERSPECTIVE
• Alte noutăți vin să 

completeze jurnalul elec
trificării căilor ferate: 
porțiunea (Predeal-Cîmpi- 
na) va intra în funcțiune în 
trimestrul II; pînă la sfîr- 
șitul anului electrificarea 
va fi extinsă pînă în stația 
Ploiești-Triaj ; linia ferată 
Brașov-București va fi ter
minată în anul 1968. • Lu
crări asemănătoare vor fi 
întreprinse, încă în acest 
an, pe distanța Craiova-Fi- 
liaș. In anii cincinalului va 
fi terminată electrificarea 
liniei Craiova-Caransebeș- 
Cîlnic.

• Anul acesta 52 Ia sută 
din traficul de marfă și că
lători va fi efectuat cu mij
loace moderne de remor- 
care: locomotive Diesel 
electrice și locomotive e- 
lectrice.

PE CĂRĂRI DE RĂZE

I] ouă trăsături a- 
parent contrare 
definesc — pen
tru martorul din 
afară — viața de 
zi și noapte a ce
feriștilor.

Prima este ro
mantică și eroică;

ea are culoarea marilor spații 
pe care le leagă, imagine cu 
imagine, într-un singur tot, 
chiotul prelung al locomoti
vei, desenînd imaginea amplă 
a țării. Mecanicul de la ferea
stra cabinei, cu fața aurită de 
flăcări, tăind cu obrazul și 
umărul discul roșu al soarelui 
abia desprins din cîmpie, e 
marinarul care străbate întin
se oceane, înainte și tot îna
inte, spre o perpetuă desci
frare de noi peisaje. Gările 
sînt escale multicolore, ori
zonturile se despică și cad ca 
niște fragili pereți de zăpadă, 
călătoria devine — în această
imagine — o perfectă linie 
dreaptă, fără neliniști, fără 
accidente, fără emoții.

Cealaltă trăsătură este una 
a încordării și sacrificiului. 
Ea ne dezvăluie o muncă te
nace și dură, în care efortul 
e aprig, în care energiile se 
consumă intens și rapid, arse 
parcă în flăcările cuptorului 
cu cărbuni. Mecanicul care 
conduce trenul prin nopțile 
cu viscole și furtuni, luînd în 
piept creste abrupte de mun
te ; cazangiul sau strungarul 
dintr-un depou, făcînd, cu 
unelte greoaie, chirurgie de 
mare precizie în organele 
complicate ale locomotivei 
Diesel-electrice ; supraveghe
torul de linie, acest personaj 
anonim, cu culorile șterse, 
fără nimic de „erou" în înfă- 
țișarea-i modestă, dar care 
străbate, în vechea sa salopetă 
și cu barosul sub braț, lungi 
kilometri prin cîmpiile goale, 
prin geruri și arșițe, prin 
nopți fără stele, ca să veri
fice, undeva, într-un punct, 
un oarecare șurub... Cît este 
romantism și culoare, cît este 
abnegație și efort în aceste 
profesii ?

Mi-am pus aceste întrebări 
urmărind, într-unul din punc-

Au început 
însămînțările
Timpul frumos din ultime

le zile a zvîntat terenul pe 
porțiunile mai ridicate, per- 
mițînd începerea lucrărilor ă- 
gricole de primăvară. Unele 
cooperative agricole din raioa
nele Alexandria, Oltenița și 
Drăgănești-Vlașca, regiunea 
București, au început însă- 
mînțarea mazărei. Cooperato
rii din comuna Greaca, de e- 
xemplu, au însămînțat pînă 
acum 5 ha cu mazăre.

Totodată, unitățile agricole 
din regiune pregătesc, în con
tinuare semințele, fac însă- 
mînțări în răsadnițe și fer
tilizează terenurile. în regiu
ne s-au pregătit pînă acum 
mai mult de 50 000 m p răsad
nițe, din care aproape jumă
tate au fost însămînțate.

Mecanizatorii fac, de aseme
nea, ultimele pregătiri în ve
derea începerii lucrărilor. Pes
te 50 la sută din numărul sta
țiunilor de mașini și tractoare 
existente în regiune sînt gata 
să iasă la lucru în cîmp. în 
celelalte S.M.T. repararea și 
revizuirea tractoarelor și ma
șinilor agricole s-a făcut în 
proporție de 93—96 la sută.

(Agerpres)

Drum bun pe magistralele de oțel ale țării I

S. VIOREL

de ILIE PURCARU

tele feroviare ale țării, vasta 
mișcare de oameni angrenați 
în diferite munci, mecanica 
diurnă a unei activități trepi
dante, complexe, amețitoare. 
Treptat, cînd ochiul a izbutit 
să pună ordine în acest peisaj 
agitat, cele două trăsături de 
care vorbeam înainte, și care 
mi-au părut a defini cu preg
nanță viața și munca ferovia
rilor, s-au suprapus, ca pe o 
unică bandă sonoră. Ascultam 
un ritm, un ritm al vitezelor. 
Viața acestui punct feroviar 
stătea, toată, sub semnul lui.

Ar trebui, pentru o desci
frare cît mai exactă a sensu
rilor, să răsfoim istoria aces
tui punct feroviar, ea însăși o 
expresie a ritmurilor mereu 
mai înalte, mereu mai com
plexe, pe care le aduc în via
ța de astăzi a țării acești 
„făurari de viteze" care sînt 
ceferiștii. Iată istoria, pe 
scurt :

La marginea unui „oraș 
patriarhal", lipsit de indus
trie, altminteri mare și impor
tant, începea, cu aproape două 
decenii în urmă, construcția 
unui depou C.F.R., pe un în

MiniaturiARTADE A OFERI O CARTE
Pe zi ce trece me

seria de librar de
vine tot mai grea. In 
anul 1952 librarul 
putea să-fi ofere di
verse volume din 
cele 4 000—5 000 de 
titluri cite se găseau 
atunci în rețeaua 
C.L.D.C. Pînă în 
1965 numărul titlu
rilor aflate In re
țeaua C.L.D.C.-ului 
s-a triplat; revolu
ția culturală a um
plut ratturile libră
riilor pînă Ia tavan: 
12 000 de titluri.

Puneți-vă în si
tuația unui vlnzător 
de carte : un cum
părător dorește un 
volum. li spune 
titlul. Pe ce raft, în 
ce loc, se găsește a- 
ceastă carte, între 
cele 12 000 de titluri? 
Vlnzătorul trebuie 
să știe cu precizie 
matematică. în li
brărie intră un 
strungar. Cere o car
te legată de profe
siunea lui. In ulti
mul timp au apărut 
la noi diverse titluri 
legate de strungărie. 
Cunoaște vlnzătorul 
toate aceste titluri ? 
Știe ce să-i reco
mande ? Sau, tn li
brărie intră un tl- 
năr. „Doresc o carte 
de aventuri'. Știe 
oare vlnzătorul, sau 
vînzătoarea care din 
sutele de volume 
l-ar interesa pe tl- 
năr ?

Este clar că în 

condițiile unei acti
vități editoriale din 
ce în ce mai ample, 
profesiunea de li
brar este din ce în 
ce mai grea. Dar nu 
numai atlt. In ul
timă instanță sim
plul fapt de a oferi 
o carte devine o artă.

Zilele trecute am 
asistat la o lecție ți
nută în cadrul cursu
rilor profesionale de 
Ia C.L.D.C. regio
nala București. Tl- 
năra vlnzătoare Ele
na Letos de Ia li
brăria „Mihail Sa- 
doveanu' oferea spre 
„vînzare' cinci ti
tluri diverse: „Pe
diatria" Iui Fanconi, 
„Tratat de biochi
mie vegetală" de C. 
Bodea, „Manualul in
ginerului voi. I", 
„Avram Iancu' și 
„Istoria matematicii". 
„Oferta" era inso
lită de cite o recen
zie de sinteză asu
pra fiecărui volum 
și de alte amănunte 
și explicații supli
mentare. Nu m-a 
surprins atlt compe
tenta și erudiția cu 
care erau prezenta
te toate aceste ti
tluri, cit mai ales cu
riozitatea, interesul 
pe care vorbitoarea 
reușea să-l stlrneas- 
că. Sînt sigur că as- 
cultlnd-o în librărie, 
un inginer ar fi fost 
convins că îi e foar
te util tratatul de 
biologie vegetală, iar

tins teren părăginit din mar
ginea gării. Construcția a în
ceput prin muncă voluntară. 
Cîteva mii de tineri și vîrst- 
nici, înflăcărați de lozinci 
simple dar care puneau uimi
tor de repede sîngele în miș
care, au ridicat atunci — în 
numai cîteva luni — cea din
ții mare construcție a socia
lismului în orașul acela con
servator, istoricizant, ascun- 
zînd sub masca „seriozității" 
un fond de oboseală și apatie 
neclintit din timpuri stră
vechi. Brigăzile de muncă pa
triotică erau conduse de cîțiva 
bătrîni ceferiști, comuniști. Și 
orașul a intrat, o dată cu a- 
ceastă construcție, în niște 
ritmuri de viață necunoscute : 
ritmul sirenelor, ritmul între
cerilor în muncă, ritmul so
cialismului. Orașul a intrat 
în anotimpul vitezelor. Orașul 
a început să trăiască.

Este vorba de Craiova.
...Și mai departe ?
Mai departe, vitezele cresc. 

Depoul ceferiștilor, prima res
pirație tînără a orașului, pri
ma fereastră spre dimineața 
unor prefaceri (prefaceri care 
înseamnă, azi, „Electropu- 
tere“, un mare combinat al 
chimiei, o mare termocentrală

(Continuare In pag. a lll-a)

un biolog ar fi cum
părat tot atlt de con
vins de necesitatea 
lui, „Manualul in
ginerului". Asta în
seamnă artă I

La C.L.D.C. regio
nala București func
ționează patru 
zur suri profesionale. 
Participă șefi de u- 
nităti, șeii de raioa
ne, vinzători și in
structori de la re
țeaua de ștanduri. 
Lecțiile sînt tinute 
de redactori ai edi
turilor noastre, de 
cadre din conduce
rea C.L.D.C. și chiar 
de cursanti. Se tin 
seminarii, se dau ore 
de consultații, iar 
pentru lărgirea ori
zontului tehnic al li
brarilor se fac vizite 
In uzine și fabrici.

Mare parte a lu
crătorilor din librării 
sînt tineri. Ei au Îm
brățișat o meserie 
frumoasă, care însă 
cere multe cunoștin
țe, mult studiu și 
multă cultură.

La cursurile des
pre care am amintit 
mai sus se încearcă 
să Ii se predea ele
vilor o artă com
plexă : arta de a 
oieri o carte.

Așteptăm cu ne
răbdare să ne întll- 
nim tot mai des In 
librării cu acești ar
tiști și cu talentul 
lor.

ȘT. HARALAMB
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la 
de

ascul- 
popu- 
drept 
către

. „ _____ for-
simplificate și esențiali-

această orșenie, eu dra- 
de oameni, £1 și-a trăit 
în patrie și 'is Paris, 
încheiată în 195’7, Din

de 
Comarnescu

FOILETON

Ambițiile

și drăgălășeniile

unui motociclist
De la început Iu

lian F. s-a hotărît 
pentru o viață ușoa
ră. Munca — după 
cum o declara de 
Cite ori avea prile
jul, și cînd nu-l a- 
vea și-l făcea — îl 
plictisea și-l obo
sea. Iulian F. — 
după expresia pe 

, caze el o considera 
inteligentă — „nu 
voia să fie. fraier". 
El voia o viață u- 
șoară -ry adică, mai 
concret, o viață în 
care să muncească 
puțin și să chefu- 
iască mult. Cam la 
asta se reducea toa
tă filozofia. Toate 
aceste năzuințe spre 
o viață flușturatecă 
li se păreau părin
ților din cale afară 
de nostime și dră
gălașe. Cînd alții îl 
criticau — părinții 
se aliniau și îi luau 
apărarea. „E așa de 
nostim ?! Ce aveți 
Cu bietul băiat".

Bietul băiat nu 
și-a pierdut timpul 
degeaba. Drăgălaș, 
drăgălaș, dar și-a 
pus planul în apli
care... Nostim, Tios- 
jtim, dar nu s-a lă- 
șat bătut. Așa dră- 
gălaș cum era știa 
pe are de făcut.
: După citeva cea
suri de meditație 
drăgălașul 
F. a ajuns 
Cluzia că 
cea mai bănoasă și 
mai plăcută în ace
lași timpnr fi cea 
de fotograf. Și-a 
atârnat un aparat 
sub braț, șl a înce
put să colinide plaja 
de la Eforie-Sud și 
să-i imortalizeze pe 
fericiții vilegiatu- 
riști. Bineînțeles, 
fără nici o califica
re. Bineînțeles, fără 
nici o autorizație, 
iulian F., ca toți 
oamenii leneși, cre
dea în steaua lui 
norocoasă. Odată 
comisă prima ile
galitate, Iulian F. 

>a început 
tă gustul 
descurce 
binișor.
ajunsese 
aibă principii 
materie de învîr-

de 
Teodor Mazilu

Iulian 
la con- 
meseria

să-i Sim- 
și să se 

destul de 
Băiețașul 
chiar să 

în

teii. „Șprițul le re
zolvă pe toate". 
Cum n-avea alte 
țeluri — își făcuse 
din șpriț un țel.

Cînd nostimul 
, băiețaș și-a pus 
nostimele planuri 
în aplicare — pă
rinții au început să 
se neliniștească.

— Dragul mamei, 
dragul tatii, ocu- 
pă-te și tu de ceva 
mai serios...

Dar „dragul ma
mei" și „dragul ta
tii" nici nu voia să 
audă de așa ceva. 
Căpătase — după 
cum susținea — ex
periența vieții. Fap
tul că știa să tragă 
oameni pe sfoară i 
se părea un mare 
progres.

Cu bani în bu
zunar, Iulian F. s-a 
hotărît să fie inde
pendent. Ducea și 
înainte o viață u- 
șoară — dar voia 
una și mai ușoară... 
Dornic de o aseme
nea viață, Iulian F. 
s-a mutat la Cons
tanța și s-a pus pe 
viață zburdalnică; 
colinda cu aparatul 
de fotografiat pe 
la nunți și. cumetrii. 
Viață ușoară a vi
sat, viață ușoară a 
căpătat...

Azi nunțile nu se 
țin lanț — își au și 
ele sezonul lor... 
Cînd nunțile și bo
tezurile încetau, Iu
lian F. n-o mai du
cea grozav cu banii. 
Cind n-are bani îl 
apasă dorul de pă
rinți. Cînd n-are 
bani se pocăiește și 
se căiește. Absența 
banilor îl face sen
timental pe bietul 
băiat.

Așa lefter, pocăit 
— Iulian F. s-a în
tors acasă. Lipsa 
banilor îi face tot 
mai dragă casa pă
rintească. Deci — 
tot e bună la ceva 
jena financiară...

Acasă — Iulian 
F. a fost repede ier
tat... Părinții — 
bucuroși că-l văd, 
i-au iertat totul. 
Bine că s-a întors 
băiatul... Plîngeau 
și-l iertau. „Ia te 
uită, cum a crescut 
băiatul mamei".

De la Constanța, 
Iulian F. s-a întors 
acasă ceva mai 
mofturos — mof
turi, tabieturi, asta 
e tot ce cîștigase in 
larga lui deplasare. 
In afară de mofturi 
Iulian F. s-a mai 
înapoiat acasă și cu 
o motocicletă. „Ciu- 
bucurile" puse cap 
în cap se soldaseră, 
deci, și cu o moto
cicletă.

Cu prestigiul mo
tocicletei și al me
seriei de fotograf 
Iulian F. avea mare 
succes la fete...

Dar așa fluștura- 
tec cum e, Iulian F. 
are intenții serioa
se. Cu fiecare fată 
pe care o vede pen
tru prima oară 
are intenții serioa
se. Vede trei fete 
într-o zi, cu toate 
are intenții serioa
se. De atâtea inten
ții serioase nu mai 
are nici timp să ră
sufle. Le fotogra
fiază, le pune pe 
motocicletă și le a- 
duce acasă.

— Dragii mei pă
rinți, mă însor...

In fiecare zi co
boară de pe moto
cicletă cu o nouă 
mireasă. Zi de zi 
transportă cîte o 
nouă ființă apro
piată.

Și părinții încă se 
mai amuză.

— Vai, ce drăgă
laș e el cînd se urcă 
pe motocicletă... Iu
lian e băiat frumos 
și călare și pe jos...

Asemenea părin
ți iresponsabili și 
asemenea băiat i- 
responsabil 
strica să fie 
grafiați.

E păcat ca
menea dulce incon
știență să nu supra
viețuiască timpului.

cum nouăzeci 
de ani s-a năs
cut la poalele 
Carpaților, în 
cătunul Hobița 
(comuna Peș- 
tișani) din ți
nutul Gorjului, 
acela care a-

vea să fie considerat înnoito
rul sculpturii moderne, Con
stantin Brâncuși.

Este născut la 19 februarie 
1876, dar uneori însuși sculp
torul și alții vor da ziua de 
21 februarie — data declarării 
nașterii și a încheierii actului 
la starea civilă — drept ziua 
apariției lui pe lume. Pe lu
mea căreia avea să-i aducă 
mesajul încrederii în minună
țiile ei, în bucuria de a trăi, 
a cunoaște, a crea la lumină 
și în dragoste de semeni.

Primii douăzeci și șapte de 
ani — 1876—1903 — Brâncuși 
și i-a petrecut în patria sa, și 
aceștia sînt tocmai anii copi
lăriei și ai tinereții, atît de 
hotărîtori pentru formarea 
viziunii unui artist. Cu patria 
și-a păstrat mereu legăturile, 
iar cînd a ajuns la măiestria 
bătrîneții a ținut să dăruias
că ținuturilor natale un an- 

'samblu de opere ce-1 defi
nesc, monumentele de la Tîr
gu-Jiu.

Viața lui Brâncuși a avut 
ceva fabulos în dificultățile, 
încercările, și suferințele ei, 
în puritatea, înțelepciunea și 
măreția ei. Este o pilduitoare 
realizare de sine, datorită 
căreia un umil copil de 
la țară, pus să pască oile, și 
un băiat de prăvălie la Cra
iova ajunge să își însușească 
cele mai înalte bunuri ale 
culturii și să creeze o nemu
ritoare operă, de reală însem
nătate în istoria artei univer
sale.

în orizontul copilăriei și 
adolescenței sale au intrat 
frumusețea și fabulosul na
turii, animate cu închipuirea 
copilului care prefăcea stîn- 
cile în uriași și arborii și flo
rile în ființe vii. Intră 
deprinderea cu arta populară 
a locului, a Olteniei lui, mai 
ales îndătinatul procedeu al 
stilizării, prezent peste tot în 
ceea ce făceau mîinile olaru
lui, mîinile țesătoarelor de 
scoarțe și broderii, mîinile 
păstorilor care își împodo
beau cu crestături fluierele și 
toiegile, mîinile lemnarilor 
care ridicau porțile monumen
tale ale modestelor case ță
rănești sau crestau stîlpii 
pridvoarelor.

Cu această mare zestre spi
rituală a pornit eh spre Paris 
în 1903 și, dincolo de studiile 
făcute în țară, sau în primii 
ani ai 
Franței, 
început 
mentele

ției sale, 
cînd arta 
caute izvoarele unei 
în viziuni și forme mai 

. tale, mai simple, mai 
trate, Brâncuși s-a 
folclorului din patrie 
tului în care stilizau 
noștri din popor.

în arta lui se îmbină foarte 
vechiul — arhaicul, primiti
vismul, simplitatea — cu foar
te noul. Dăm pilda păsărilor 
sale. Brâncuși a creat Pasărea 
măiastră în șapte variante, 
din diferite materiale, în anii 
1912—1915, apoi Păsările în 
spațiu — douăzeci și două de 
variante, în anii 1919—1940. 
Izvorîte din folclorul româ
nesc, din imaginile stilizate 
ale scoarțelor oltenești, păsă
rile în bronz-șlefuit și în 
marmură de diferite culori, 
au căpătat forme din ce în 
ce mai simplificate, mai esen- 
țializate în sens estetic și 
funcțional. Aceste creații cu 
suflu folcloric au trecut 
forme aerodinamice sau 
rachetă, încă din 1919, dată la 
care tehnologia mondială nu 
promovase asemenea forme. 
Flăcări ale vieții, străbătînd 
spațiile, păsările sînt însuși 
simbolul operei sale.

La fel și Coloana fără sfîr
șit, inspirată din stîlpii cres
tați romboidal ai pridvoare- 
lor gorjene, dar 
pentru a sugera 
ber o 
mane, 
cioare, 
stînci, 
cerului.

n-ar 
foto-

ase-

șederii în capitala 
pe această zestre a 
să se bizuie în mo
de răscruce ale crea-

în anii 1907—1910, 
modernă începea să 

înnoiri 
vi- 

concen- 
adresat 

și spiri- 
meșterii

astfel creată 
în spațiul ti
de forme u- 
păsări și ul-

infinitate 
forme de 
ieșituri și streșini de 
înăițîndu-se în tăriile

Capodopera de la

Tîrgu-Jiu, ca și întregul an
samblu de monumente de 
acolo, a fost dedicată amin
tirii eroilor căzuți pentru pa
trie. Este coloana recunoș
tinței fără sfîrșit față de oa- 
menii-eroi ai poporului; este 
coloana dorului, a aspirației 
omului către cunoașterea tai
nelor Cosmosului, o anticipare 
a zborului interplanetar.

După cum a recunoscut, 
încă din 1937, sculptorul 
Henry Moore, rolul istoric al 
lui Brâncuși în arta modernă 
a fost acela de a izgoni ex
crescențele și zgura formelor, 
de a le reda esențialitatea. 
Aceasta el a făcut-o, 
tînd de povețele artei 
lare din patria sa, și 
răspuns la orientarea 
esențializare și funcționali
tate, promovată de arta mo
dernă. Față de mulți artiști 
contemporani lui sau de după 
el, Brâncuși a adus sculp
turii o înaltă poezie, un li
rism autentic, unde ale cal
dei sale omenii, și tocmai a- 
ceasta îi caracterizează 
mele 
zate.

Cu 
goste 
viața 
viață ______  _ ___ v
această omenie și-a făurit o- 
pera, amintind el însuși - că 
opera lui este făcută spre ., a 
aduce lumină și bucurie.

Oamenii din ținuturile lui 
natale se întîmpină cu urarea 
„bună să-ți fie 
Brâncuși își încheia 
Scrisori către cei din țară 
tr-un fel asemănător. Cu 
cest mesaj-urare a intrat 
în istoria artei universale 
rămîne profund legat de spi
ritualitatea patriei și a lumii.

în labotatorul de garnadeiec- 
toscopie al Institutului de 
fizică atomică, Nicolae Slav, 
interpretează gamografia 
executată la supapele ca

mionului „Carpați" ghid

inima !“. 
unele 

în-« 
a- 
el 
Și

Premieră
teatrală

Drama istorică ,J3eeket“ de 
■ J.. Anouilhe, în țălmăcirea Lia
nei Crivăț și a lui Al. Miro- 
dan, a fost prezentată sîmbătă 
seara în premieră pe țară de 
colectivul Teatrului. Național 
„Vasile Alecsandri" din Iași.

Dramă de largi desfășurări 
istorice a cărei acțiune se pe
trece în întunecatul Ev Ițlediu, 
piesa vorbește despre o proble
mă permanent actuală: dem
nitatea umană.

Spectacolul a fost pus în sce
nă de Sorana Coroamă, în de
corurile realizate de Hristofe- 
nia Cacazu. Textul a fost ser
vit de o distribuție numeroasă 
din care au făcut parte Anny 
Braeschi, George Popovici și 
Ștefan Dăncinescu, artiști e- 
meriți, Teofil Vîlcu, Ion O- 
mescu, Carmen Barbu, Adina 
Popa, Nicolae Veniaș, Constan
tin Dinulescu și alții.

(Agerpres)

Cicluri de conferințe
9

pentru tinerii de la sate

soptomincil

ECRANUL
Gustul mierii

Tony Richardson este la ora actuală cea mai reprezentativă figură 
a „tree cinetna-ului’, . constituind un etalon al non-conformismului 
unei generalii de tineri creatori sătui pină peste cap de convențio

nalismul traditionalist și insulqr al unei bune părți a artei britanice 
contemporane, fiilmăld sale constituie 'adevărate acte de mlhie („Pri
vește înapoi itu mînie’j și protest social („Singurătatea alergătorului 
de cursă lungă") de demascare a ipocriziei („Cabotinul'). „Gustul 
mierii' aduce pe ecran tristefile cronice ale oamenilor de Ia periferia 
existentei umane, victime ale legilor strîmbe generate de orînduirea 
capitalistă. Tristețea și poezia inegalabilă a Ulmului lui Richardson ar 
fi fost de neconceput fără prezenta emoționantă a unei actrițe pe 
care n-o mai poți parcă vedea în alt rol: Rita. Tushinghan care a 
primit în 1962 la Cannes premiul pentru cea mai bună interpretare 
feminină (ca și Murray Melvin, interpretul rolului Geoffrey).

Fata din junglă
Din nou pe ecrane o producfie a televiziunii din Republica Demo

crată Germană (pe cînd oare vom consemna pe ecrane și producțiile 
cinematografice ale televiziunii bucureștene ?) realizată după romanul 
„Vîntul moare în fața junglei’ de Harry Turk. Filmul, inspirat din 

' luptele partizanilor malaiezi în 1956 Împotriva cotropitorilor colonia- 
Ușii (care folosesc printre altele ca mijloace de exterminare stropirea 
junglei cu otrăvuri puternice) este de o stringentă actualitate în 
aceste zile cină în Vietnamul de Sud trupele americane folosesc 
procedee similare, condamnate unanim de întreaga omenire cinstită.

Pe scurt despre scurt metraje
Semnalăm prezenta pe ecrane a unui documentar redlizat in stu

dioul „Al. Sahla' intitulat „Cronică la un miracol'. Mtracolul 11 con- 
stiiaie arhitectura zveltă din beton și sticlă a unei cetbti moldovene, 
aliate alături de marile vestigii ale trecutului istoric și anume noul 
oraș Piatra Neam). Cronicarul atent și dezinvolt al acestui miracol 
(obișnuit totuși pentru zilele pe care Ie trăim) este regizorul Mihai 
Ețumitriu.

Dacă mergeți la cinematograf însoțiți de copii — puteti viziona Ur
mătoarele filme : „Parisul vesel’, „Steaua baletului’, „Old Shatter
hand’, Judex".

Nu pierdeți aceste iilme
„Procesul alb', „Tom Jones', „Depășirea’, „Pinguinul’, „Vizita', 

„Duminică la ora 6“, „Colina', „Credefi-mă oameni'.

Z ilele trecute am 
organizat un raid 
pentru a analiza 
felul în care se 
desfășoară ciclu
rile de conferințe 
în unele organiza
ții U.T.C. din coo
perativele agricole

de producție și gospodăriile a- 
gricole de stat din raionul Pi
tești.

Secretara comitetului U.T.C. 
din comuna Văleni, Tomulică 
Elena ne-a vorbit despre ci
clul de conferințe din Vrănești. 
Cei 30 de uteciști de aici au 
participat pînă acum la 5 con
ferințe. Aici conferințele sînt 
ținute cu regularitate, după 
graficul stabilit inițial, de că
tre tovarăși bine pregătiți care 
se bucură de prestigiu în rîn- 
durile tinerilor. S-au bucurat 
— de pildă — de multă aten
ție conferințele ținute de pro
fesorul Marin Mățăuanu — di
rectorul școlii generale. Vor- 
bindu-le despre dezvoltarea e- 
conomiei naționale, despre o- 
biectivele stabilite de Congre
sul al IX-lea al P.C.R. pentru 
modernizarea agriculturii, fo
losind larg exemple din viața 
comunei, el i-a ajutat pe ti
neri să înțeleagă bine o seamă 
de aspecte dintre cele mai im
portante ale politicii partidu
lui. Cu aceeași plăcere și inte
res au ascultat tinerii confe
rința despre creșterea produc
tivității muncii, scăderea pre
țului de cost și îmbunătățirea 
calității produselor — ținută de 
Radu Gheorghe activist al co
mitetului raional U.T.C. sau pe 
cea despre respectarea legilor 
țării — prezentată de tovarășul

Pavel Bucurenci, lucrător de 
miliție.

Și la cooperativele agricole 
de producție din comunele Iz
vorul, Dedulești, Păduroiu sau 
la G.A.S. Căteasca ciclurile de 
conferințe se desfășoară în 
bune condiții. Conferințele 
sînt ținute după planificarea 
inițială de către activiști de 
partid și U.T.C., profesori, me
dici sau ingineri.

Oprea 
secretar 
de la G..

Răduț — economist, 
al comitetului U.T.C.

A.S. Căteasca — ne a- 
răta că participarea largă a ti
nerilor la ciclul de conferințe

G.A.S. Oarja ș.a. In organizația 
U.T.C. de la G.A.S. Oarja ci
clul de conferințe, deschis de 
altfel cu întârziere, este depar
te de a răspunde cerințelor și 
interesului tinerilor. Pînă a- 
cum, cele două conferințe ți
nute— au fost prezentate de 
aceeași persoană: tovarășa 
Ioana Mușat, tehnician agricol 
care a fost anunțată cu foarte 
puțin timp înainte de ținerea 
expunerilor. Tovarășa Grigore 
— care urma să țină a treia 
conferință — nu-i cunoștea cu 
o săptămână înainte nici tema. 
Nu-i de mirare că, pregătite in

RAIDUL NOSTRU ÎN RAIONUL TS

se explică în primul rînd prin 
alegerea unor teme strîns le
gate de activitatea lor de pro
ducție, prezentate de oameni 
competenți. Așa au fost confe
rințele despre dezvoltarea zoo
tehniei în anii cincinalului 
prezentată de medicul veteri
nar Gh. Ștefănescu.

Există însă în raionul Pi
tești și organizații în care co
mitetele U.T.C. nu se preocupă 
de buna desfășurare a cicluri
lor de conferințe. De aceea ele 
se desfășoară la voia întâmplă
rii, de multe, ori în mod formal. 
Așa stau lucrurile la coopera
tivele agricole de producție 
din comunele Richițele Căli- 
nești, în organizațiile sătești 
din Spiridon sau Păuleasca, la

grabă, conferințele sînt super
ficiale, neatractive.

La cooperativa agricolă de 
producție Călinești, la ciclul de 
conferințe de la organizația 
U.T.C., brigada a Il-a cultură 
mare — nu s-a mai ținut de 
două luni nici o conferință. 
Ultima a fost ținută la jumă
tatea lunii decembrie de Ghe
orghe Radu instructor al comi
tetului raional U.T.C. Atunci 
cînd i-am întrebat pe membrii 
comitetului U.T.C. din coope
rativă cum se explică această 
situație ei ne-au răspuns că... 
vor analiza „eventual situația 
într-o viitoare ședință de co
mitet".

O serioasă răspundere pen
tru deficiențele existente în 
organizarea unora dintre ciclu-

rile de conferințe o poartă și 
Comitetul raional U.T.C. Pi
tești, care s-a mulțumit să 
facă doar instruirea activului 
raional U.T.C. și a secretarilor 
U.T.C. cu privire la deschide
rea ciclurilor, limitîndu-se la 
atît. Pe parcurs, membrii bi
roului, activul comitetului' ra
ional n-au exercitat un control 
permanent, nu au ajutat ne
mijlocit la buna organizare a 
ciclurilor de conferințe. Pre
zența membrilor biroului la a- 
semenea conferințe este un lu
cru rar. Atunci cind se depla
sează pe teren ei se ocupă doar 
în treacăt de problemele pro
pagandei prin conferințe. Ast
fel stând lucrurile, nu e de 
mirare că la comitetul raional 
nu există o cunoaștere temei
nică a desfășurării și conținu
tului ciclurilor de conferițe. 
De pildă, deși în situațiile co
mitetului raional ciclul de con
ferințe de la cooperativa agri
colă de producție Căteasca fi
gura ca desființat, am consta
tat la fața locului că acest ci
clu se desfășoară în 
condiții.

Munca de conducere 
drumare a ciclurilor de 
rințe nu se poate face din bi
rou așa cum se întîmpla la co
mitetul raional Pitești. Mem
brii comitetului, aotiviștii tre
buie să îndrume și să ajute ne
mijlocit, pe teren, organizarea 
ciclurilor de conferințe, să se 
preocupe concret, ca aceste 
conferințe să fie ținute de oa
meni competenți, să fie bine 
pregătite, să aibă un bogat 
conținut, răspunzînd interesu
lui tineretului.

DAN RADU POPESCU

MUZICA

bune

și în-
confe-

Următoarele 7 zile ne oferă o 
sumă de manifestări muzicale In
teresante în primul rîrid prin mul
tilateralitatea lor (10 Concerte sim
fonice în afara spectacolelor tea
trelor muzicale și emisiunilor ra
diotelevizate), iar în al doilea 
rînd prin calitatea spectacolelor 
studențești încetățenite în viata 
noastră muzicală prin valoarea lor 
artistică, prin ținuta interpretativă 
demnă de orice instituție profesio
nistă.

Intr-adevăr, la inaugurarea se
mestrului, studenții Conservatorului 
ne oferă două așteptate spectacole 
de operă : luni seara „Cavaleria 
rusticană" (dirijor Gr. Iosub) pre
cedată de un recital susținut de 
elevi ai Școlii de coregrafie, iar 
marți seara un spectacol cu „Don 
Pasquale" (cu concursul dirijoru
lui italian Tommaso Benintende- 
Neglia). Și o veste cu totul îm
bucurătoare : ultimul din aceste 
spectacole va fi retransmis și de 
către postul nostru de Televiziune.

în programul celor două concer
te simfonice ale săptăminii, remar
căm înainte de toate prezenta ti
nerei pianiste franceze Michăle 
Boegner (dfstinsă la virsta de 17 
ani cu premiul al II-lea al Con
cursului „George Enescu") care va 
interpreta, de astă dată, pe estrada 
Ateneului, Concertul de Schumann. 
In restul programului — Simfonia 
34 de Mozart . (în cadrul ciclului 
de simfonii mozartiene pe care 
Filarmonica ni le oferă în această 
stagiune), „Ucenicul vrăjitor" a lui 
Paul Dukas și atît de rîvnitul poem 
simfonic enescian ,,Vox maris" — 
înaripantă partitură închinată for
ței, și cutezanței umane.

In concertul Radioteleviziunii 
(dirijat de Llviu Ionescu) putem

ascultă, printre 
audiții : o nduă 
nă (nri 24 în si 
Simfonietă de Mireea Chiriac de
dicată memoriei lui Paul Constan- 
tine seu. . .

Din agenda viitoarei săptămîni 
mai amintim recitalul special al 
cunoscutului solist al Filarmonicii 
— basul Marius Rintzler și Con
certul coral cu lucrări clasice și 
contemporane dirijat de Vasile 
Pintea.

în sfîrșit, luni seara, vom putea 
cunoaște un drîmpei din străvechea 
artă laoțlană in interpretarea An
samblului de cîntece și dansuri 
„Neo Lao Haksat" condus de Pa- 
set. ,

altele, două prime 
simfonie mozartia- 
bemol major) și o

I. s.

EXPOZIȚII

CINEMATOGRAFE
TOM JONES

rulează Ia Patria (orele
9.30, 12,30, 16,15, 19, 21,30),
București (orele 8,45; 11,
13,30; 16, 18,30, 21), Fero
viar (orele 8,30, 11, 13,30, 
16, 18.15, 21,15). Modern 
(orele 10, 12,30, 15,30, 18,
20.30) .

DEPĂȘIREA, completare ȘI 
ACUM PUȚINĂ GIMNAS
TICĂ

rulează la Festival (orele 
9, 11.30, 13,45, 16.15, 18,45; 
21,15), Floreasca (orele 
10,30; 13; 15,30; 18;
20.30) , Rahova (oiele 10,30,
15.30, 18, 20,30).

1 ‘DESUL ALB
rulează la Republica (orele

9, 11,15; 13,45, 16,15, 18,45, 
21,15).

CALEA VICTORIEI sau 
CHEIA VISURILOR, comple
tare, BĂIATUL ȘI FURTUNA 

rulează la Luceafărul (orele 
9,30, 11,45, 14, 16,15; 18.30, 
20,45). Excelsior (orele 10,
12.15, 15.30, 18, 20.30).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU 
BABY JANE?

rulează la Sala Palatului 
(orele 16,30 și 20), Capitol 
(orele 9.30, 12,15: 15.30,
18.15, 21), Grivița (orele
9,30, 12,15, 15; 17.45;
20,30), Gloria (orele 9,30;
12.15, 15, 17.45; 20,30),

PINGUINUL
rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14, 16, 18,15, 20,30).

A TRECUT O FEMEIE — 
cinemascop — completare 
ELEVUL DE SERVICIU

rulează la Central (orele 
9,15, 11,30; 13,45, 16, 18,15, 
20.30).

ULTIMUL MILIARDAR — 
completare SCULPTORUL ȘI 
TIMPUL

rulează la Lumina (orele 
9,30; 11,45; 14, 16,15; 18,30; 
20,45).

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Union (orele 11; 
15.30; 18, 20,30).

PARISUL VESEL
rulează la Doina (orele 10,
11,45; 14, 18,15, 18,30;
20,45).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIE

rulează la Giuleștl (orele 
16, 18.15, 20.30).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Dacia (orele 
9,30 — 14 în continuare, 
16.15, 18.30, 20.45).

ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ

rulează la Buzești (orele 
8, 10, 12,15; 15.30, 18,
20,15).

TRAGEȚI IN STANISLAS 
rulează la Cosmos (orele
14, 16, 18, 20,15), Vitan
(orele 11, 16, 18.15, 20.30).

VIZITA
rulează la Bucegi (orele 
9,45, 11,45, 13,45, 16; 18,15;

20.30) , Miorifa (orele 9,45,
12; 14,15; 16,30, 18,45, 21), 
Melodia (orele 9,45, 12,
14,15; 16,30: 18,45; 21).

CATIFEAUA NEAGRĂ — ci
nemascop

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

ȘAH LA REGE
rulează la Tomis (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15;
20.30) Flamura (orele 9,15,
11,30; 13,45: 16-, 18,15:
20.30) .

STEAUA BALETULUI
rulează la Flacăra (orele 
16, 18, 20). Aurora (orele 
10, 12, 14, 16,30; 18,30,
20.30) .

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii

rulează la Arta (orele 10, 
16, 19,30). Volga (orele 9,30; 
13; 16,30, 20). Cadru din filmul „Procesul alb"

TATĂL SOLDATULUI
rulează la Munca (orele 
16: 18, 20).

OLD SHATTERHAND — ci
nemascop

rulează la Popular (orele 
10.30, 16, 18,30, 21), Fe
rentari (orele 15,30; 18,
20,30).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

• rulează la Moșilor (orele 
11; 15.30, 18, 20,30).

SAȘA
rulează la Cosmos (orele 
16; 18; 20).

DUMINICĂ LA ORA 6
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18, 20,30).

COLINA
rulează Ia Colentina (orele 
15,30; 17.45; 20).

CAMERA ALBĂ
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

• Recomandăm în mod deosebit 
iubitorilor de artă plastică expo
ziția de pictură a artistului Corio- 
lan Hora deschisă la Galeriile 
Fondului Plastic din b-dul Ma- 
gheru nr. 23. Atras de compozi
ție, în care se afirmă remarcabil, 
artistul e totuși 
peisagiit, aducînd în 
lirismul grav și dens 
meleaguri orădene. 
satului", „Toamnă", 
iarnă" ș.a.), ori poezia frustă 
rustică a anotimpurilor. („Zi 
vară", „Peisaj de toamnă", „Mar
tie", „Primăvară", „Iarnă",. „Case 
și pomi iarna" ș.a.).

• în același local, lui Corneliu 
Petrescu i s-a organizat un me
dalion de grafică în care artistul 
e sensibil diferențiat față de vi
ziunea* și stilul său anterior. Poto- 
Iindu-și paleta vie, picturală (ini
țial a făcut pictură) s-a apropiat 
mai atent de desenul alb-negru, 
de tehnicile impuse de specificita
tea acestui gen. E o treaptă inte
resantă în creația sa, pe care pu
blicul se impune s-o cunoască.

• în sala Fondului Plastic din 
b-dul Magheru nr. 20 Rodica Po
pescu a deschis o expoziție per
sonală de artă decorativă cu re.- 
Iiefuri policrome în lemn, care 
amintesc prin tratare și material 
de arta noastră populară. E poate 
o experiență puțin cam mono
cordă.
• Reamintim de asemenea pu

blicului că sala Dalles găzduiește 
două mari expoziții străine de 
artă plastică : Expoziția italiană 
de grafică, pictură, sculptură con
temporană și expoziția de sculp
tură Henry Moor (Anglia).

C.R.C.

precumpănitor 
pînzele sale 
al natalelor 
(„Marginea 

„Peisaj de 
Și 
de



Vizita conducătorilor
TELEGRAMA

de partid și de stat
in regiunea

Conducătorii de partid și de stat sînt intimpinați cu dragoste de către membrii cooperativei 
agricole de producție din Sintana Teleioto: AGERPRES

(Urmare din pag. I)

în timpul vizitării celor 
două sere din Sîntana, unde 
primăvara se simte ca la ea 
acasă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întreabă : Cîte ki
lograme de roșii obțineți pe 
metru pătrat ?

— 10,2 kg răspunde 
dintele. Cifra anunțată 
apreciată pozitiv de 
oaspeți.

Tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Alexandru Bîrlă
deanu întreabă cine a proiec
tat sera, cine a construit-o, cu 
ce mijloace.

— Am construit-o cu meș
terii noștri, răspunde cu mîn-

preșe- 
este 

către

drie Gheorghe Goina. Ne-a 
costat circa 2 milioane lei 
amenajarea unei astfel de 
sere cu o suprafață de 1 hec
tar.

— Ați reușit să realizați o 
seră modernă, pentru care 
puteți fi invidiați chiar și de 
unele unități agricole de stat, 
spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La început nici nouă nu 
ne venea să credem că o să 
reușim — mărturisește oaspe
ților președintele cooperativei. 
Am trimis pe Virgil Fericea- 

pînă acum cîțiva ani 
la serele 

să învețe secre- 
acolo.

nu,
căruțaș, să lucreze 
din Arad
tele celor

Și 
de

La terminarea vizitei, con
ducătorii de partid și de 
stat sînt poftiți de gospoda
rii de la Sîntana să guste din 
bucatele lor, din roadele 
acestui pămînt care sub mî
na harnicilor cooperatori a 
devenit o veritabilă grădină.

Mulțumind pentru primi
rea caldă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a urat coope
ratorilor viață lungă, multă 
sănătate, noi succese pe dru
mul prosperității deschis de 
partid.

însoțiți de urările de drum 
bun, de aplauze și ovații, oas
peții părăsesc Sîntana, 
dreptîndu-se spre Oradea.

în-

ÎNTÎLNIREA CU ACTIVUL
DE PARTID DIN REGIUNE

Crișana

Seara, în încheierea vizitei, 
conducătorii de partid și de 
stat au. luat parte la o întîl- 
nire cu activul de partid din 
regiune și la o masă tovă
rășească. Au participat acti
viști ai organelor locale de 
partid, de stat și obștești, 
conducători, specialiști și 
muncitori fruntași ai marilor 
șantiere de construcție și în
treprinderi ale regiunii, con
ducători de unități agricole 
socialiste, ingineri agronomi 
și țărani cooperatori fruntași, 
cadre didactice din învăță- 
mîntul superior, conducători 
ai unor instituții culturale, 
alți oameni de artă și cultu
ră, generali și ofițeri supe
riori.

Salutînd prezența oaspeților, 
primul secretar al Comitetului 
regional de partid Crișana, 
Teodor Haș, a arătat că entu
ziasmul cu care locuitorii de 
pe cele trei Crișuri — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, vîrstnici și ti
neri — au primit în mijlocul 
lor pe conducători constituie o 
manifestare a recunoștinței și 
dragostei nețărmurite a tutu
ror oamenilor muncii din re
giune față de partid și gu
vern, care 
permanent dezvoltării econo
mice și social-culturale a tu
turor regiunilor țării.

Vizita scumpilor noștri oas
peți, a continuat vorbitorul, 
aprecierile făcute la adresa 
organizației noastre regionale 
de partid, constituie pentru 
noi toți o cinste deosebită, un 
stimulent puternic, și totodată 
o obligație de a îmbunătăți 
munca și îndeplini exemplar 
sarcinile ce ne stau în față. 
Asigurăm conducerea parti
dului și statului că membrii de 
partid, toți locuitorii plaiuri
lor bihorene, fii devotați și 
harnici ai țării, își vor consa
cra întreaga putere de muncă 
îndeplinirii mărețelor sar
cini trasate de partid pentru 
ca tot ceea ce este astăzi încă 
plan să devină mîine faptă, 
spre bunăstarea și fericirea 
celor ce muncesc.

A luat apoi cuvântul directo
rul Teatrului de stat din O- 
radea, Eugen Țugulea, care în 
numele artiștilor profesioniști 
și al celor peste 25 000 de ar
tiști amatori din regiune a 
salutat călduros pe oaspeți. 
Oamenii de artă și cultură din 
regiunea noastră au simțit din 
plin grija pe care conducerea 
partidului și statului o acordă 
ridicării spirituale a omului de 
astăzi menit să construiască o 
societate superioară în care 
toți sînt egali, în care toți 
muncim pentru același scop. 
Prin dv, dragi tovarăși, mul
țumim minunatului nostru 
partid care, datorită politicii 
sale consecvente, a ridicat 
demnitatea poporului nostru 
liber, a făcut ca România so
cialistă să se bucure de pres
tigiu internațional.

Rod al politicii partidului 
nostru, România cunoaște as
tăzi o dezvoltare multilatera
lă, o înflorire fără precedent 
a tuturor regiunilor — a subli
niat în cuvîntul său muncito
rul Ioan Sarea de la Uzinele

acordă un sprijin

de mașinî-unelte „înfrățirea". 
Vorbitorul a arătat că în ca
drul procesului de dezvoltare 
a industriei socialiste se în
scriu și realizările obținute de 
uzina în care lucrează.

Sub conducerea permanen
tă a organizației de partid — 
a încheiat vorbitorul — mun
citorii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
din uzina noastră, înfrățiți în 
muncă, se angajează, în fața 
conducerii de partid, să de
pună toate eforturile pentru a 
da viață istoricelor hotărîri 
ale Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, 
prevederilor însuflețitoare ale 
noului plan cincinal.

Directorul Liceului nr. 3 din 
Oradea, prof. Teodor Adalbert 
a spus printre altele : Ca unul 
care muncesc de 20 de ani în 
învățămînt, vreau să-mi ex
prim cu acest prilej deosebit 
marea satisfacție față de mă
surile luate de partid și gu
vern pentru perfecționarea 
procesului instructiv-educativ. 
Construirea de noi localuri 
pentru școli, dezvoltarea la
boratoarelor și dotarea lor cu 
aparate și utilaje moderne, 
contribuie zi de zi la ridicarea 
învățămîntului la nivelul ce
rințelor științifice și tehnice 
actuale.

Țelul nobil 
noastre 
subliniat vorbitorul, a fost 
și rămîne permanent educarea 
tinerei generații în spiritul ce
lui mai profund patriotism 
socialist, al dragostei fierbinți 
față de partid, conducătorul 
încercat al poporului nostru.

A luat apoi cuvîntul Emerie 
Pusztai, pensionar, membru al 
Partidului Comunist Român 
din anii ilegalității. Ca vechi 
membru al partidului, a spus 
el, ca unul care m-am alătu
rat din tinerețe mișcării revo
luționare în condițiile grele ale 
ilegalității, încerc un senti
ment de profundă emoție și 
de nespusă bucurie că fac par
te din partidul comuniștilor, 
din partidul care a condus și 
a organizat lupta poporului 
nostru în marile bătălii de 
clasă, iar astăzi îl conduce cu 
mîini sigure pe drumul lumi
nos al desăvîrșirii construcției 
socialiste. Acum, cînd idealu
rile care au însuflețit clasa 
muncitoare în lupta sa revo
luționară au devenit realitate, 
noi, cei mai în vîrstă, împreu
nă cu tînăra generație, ne gîn- 
dim la drumul glorios străbă
tut de partid în cei 45 de ani 
de existență a sa. Amintind că 
Partidul Comunist Român s-a 
bucurat în anii ilegalității sale 
de o mare influență în rîndu- 
rile oamenilor muncii din 
Oradea, români, maghiari și de 
alte naționalități, vorbitorul a 
arătat că această glorioasă tra
diție își găsește astăzi un nou 
conținut în munca lor comună 
pentru traducerea în viață a 
istoricelor hotărîri ale celui de 
al IX-lea Congres al Partidu
lui pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în România.

Eroul muncii socialiste, Teo
dor Maghiar, președintele coo
perativei agricole de producție 
din comuna Mădăraș, a scos 
în evidență largul ecou pe care

al activității
instructiv-educative, a

l-au avut în rîndul țărăni
mii cooperatiste din Crișana 
documentele de partid referi
toare la dezvoltarea agricultu
rii noastre socialiste. Dezbate
rile planului de producție al 
cooperativei pe anul acesta și 
a noilor documente au consti
tuit pentru țăranii cooperatori 
din comuna Mădăraș un pu
ternic imbold pentru obținerea 
de noi succese.

în cuvîntul său, primul se
cretar al comitetului regional 
al U.T.C., Liviu Moldovan, a 
exprimat angajamentul tineri
lor din regiunea Crișana, ro
mâni, maghiari și de alte na
ționalități, de a nu precupeți 
nici un efort pentru îndeplini
rea mărețelor sarcini pe care 
partidul le pune în fața tine
rei generații. Noi, activiștii U- 
niunii Tineretului Comunist, 
a subliniat vorbitorul, ne 
vom intensifica activitatea 
consacrată educării tineretului 
în spiritul înaltelor principii 
morale ale societății noastre 
noi, al profundului atașament 
față de partid și scumpa noa
stră patrie, România Socialistă.

Adresîndu-se celor prezenți, 
tovarășul NICOLAE CEAU
ȘESCU a transmis activu
lui de partid și de stat, 
comuniștilor și tuturor lo
cuitorilor regiunii Crișana 
un călduros salut din par
tea Comitetului Central al 
P. C. R. și a guvernului. 
Sîntem de două zile în regiu
nea dv., a spus vorbitorul, și 
nu este prima dată cînd vi
zităm aceste locuri. Ne-am 
întîlnit în aceste zile cu 
muncitorii de la noua uzină 
de alumină, cu cei de la uzi
na mai veche, dar complet 
înnoită în 
socialiste, 
constructori 
la centrala 
moficare, cu cooperatorii din 
Salonta și din Sîntana, cu ca
drele didactice și studenții de 
la Institutul pedagogic, de fapt, 
de-a lungul străzilor și pe șo
sele ne-am întîlnit, am putea 
spune. cu aproape toată 
populația din Oradea și cu 
mase largi ale populației din 
regiune. Ne-au impresionat, 
îndeosebi, primirea călduroa
să care ni s-a făcut, manifes
tările de entuziasm ale oa
menilor muncii la adresa 
partidului nostru. Ne-au im
presionat, de asemenea, reali
zările dobîndite de colective
le de muncitori, de 
cooperatori, de toți 
muncii din regiunea 
înfăptuirea planului 
în dezvoltarea multilaterală 
a regiunii. Acestea au în
semnat o prețioasă contribu
ție la îndeplinirea și depăși
rea planului șesenal. Pentru 
succesele obținute, felicit căl
duros, în numele conducerii 
de partid și de stat, pe toți 
oamenii muncii din regiunea 
Crișana.

Subliniind că pretutindeni, 
cu prilejul 
rii, țăranii, 
vorbit cu 
munca lor, 
lae 
în
aveți cu ce să vă mîn-

driți, așa cum întregul no
stru popor are cu ce să 
se mîndrească. Astăzi țara 
noastră progresează continuu, 
reușind să se ridice la un ni
vel economic și cultural care 
îi deschide perspectiva de a 
se situa în viitor în rîndul 
țărilor avansate. Aceasta, a 
spus vorbitorul, este rodul 
muncii poporului român, a 
clasei muncitoare, a țărăni
mii, intelectualității, a tutu
ror oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, din Republica 
Socialistă România. Muncind 
înfrățiți, ei au realizat tot 
ceea ce există astăzi. Mun
cind și pe mai departe într-o 
strînsă frăție, ei vor asigura 
victoria în opera de desăvâr
șire a construcției socialiste, 
progresul întregii țări pe 
drumul făuririi societății co
muniste.

Tovarășul Nicolae Ceau
șescu a amintit în continuare 
că partidul nostru acordă o 
atenție deosebită dezvoltării 
învățămîntului, cercetării 
științifice, ridicării nivelu
lui de cultură al întregului 
popor. Socialismul și comu
nismul, care înseamnă o 
înaltă civilizație, din toate 
punctele de vedere, nu poate 
fi conceput fără un înalt ni
vel de cultură^ fără știință, 
fără un învățămînt dezvol
tat. Iată de ce, a spus vorbi
torul, partidul nostru se pre
ocupă permanent de dezvol
tarea continuă a acestor do
menii de activitate.

Apreciind rezultatele Obți
nute pe tărîmul artei, științei 
și culturii, tovarășul N. Ceau
șescu a subliniat că aces
tea sînt o dovadă a justeței li
niei politice a partidului.

Cuvinte calde de aprecie
re. a rostit secretarul general 
al C.C. al P.C.R. Ia adresa ti
neretului din regiune. Mi-e 
greu, a spus vorbitorul, să re
dau impresiile puternice lăsa

te de tineretul dv., de entuzias
mul și dragostea cu care toți 
tinerii, începînd de la copii și 
pînă la studenți, ne-au încon
jurat pe tot timpul vizitei. A- 
ceste manifestări au constituit 
o vie expresie a încrederii a- 
dînci pe care tineretul nostru 
o are în partid. Tineretul este 
viitorul țării și de felul cum îl 
vom educa și crește depinde 
victoria desăvîrșirii construc
ției socialismului și înfăptuirea 
comunismului în patria noas
tră. Avem un tineret minunat 
care realizează cu entuziasm 
politica partidului, conștient că 
această politică asigură viito
rul fericit al întregului popor.

Vorbind în continuare des
pre impresiile culese în timpul 
vizitei, tovarășul 
Ceaușescu, a 
plăcut tuturor 
horene, ne-au 
șurile, inclusiv 
re tinerii din 
— români și _
ne-au întîmpinat pe șosele și 
străzi. Ele oglindesc arta minu
nată a poporului nostru în
zestrat cu nesecate talente pe 
care avem datoria să le valo
rificăm cît mai bine. Cu cît 
arta, muzica, dansul vor avea 
mai puternice rădăcini în po
por, cu atît cultura pe care o 
făurim va servi mai bine cau
zei socialismului și 
mului.

în continuarea 
sale, tovarășul 
Ceaușescu a spus:
vizitat astăzi locul

produs inundația,
Doresc să r“'*1

contribuie, 
popor, la 
construire

alături 
munca 
a so-

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, Ștefan Voitec 
a trimis o telegramă președin
telui Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, 
Ciu De, prin care, în numele 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, 
exprimă sincere condoleanțe 
în legătură cu încetarea din 
viață a vicepreședintelui Co
mitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, vice
președinte al Comitetului 
Consultativ Politic Popular, 
Cen Su-tun.INFORMAȚII

anii construcției 
„înfrățirea", cu 
și muncitori de 
electrică de ter-

țărani 
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dv. în 
de stat,

Nicolae 
spus: Ne-au 
cîntecele bi- 
plăcut dan- 
cele cu ca- 
regiunea dv 
maghiari —

comunis-

cuvîntării 
Nicolae 

am 
unde 

pe 
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Cu prilejul 
vizitei delegației 

Uniunii studenților din 
R.S.F. Iugoslavia

• Ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, Iaksa 
Petrici, a oferit sîmbătă la a- 
miază un cocteil cu ocazia vi
zitei în țara noastră a unei 
delegații a Uniunii studenților 
din R.S.F. Iugoslavia, condu
să de Sașa Mikic, secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Iu
goslav și președinte al Uniu
nii studenților din R.S.F. Iu
goslavia.

A luat parte Ștefan Andrei, 
șef adjunct de secție la C.C. 
al P.C.R., Mircea Angelescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele Consiliului U.A.S.R., 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 

U-TC, activiști ai 
ai 
al

ajute și să 
de întregul 
pașnică de 
cialismului.

Desigur, a spus în continu
are vorbitorul, s-ar putea 
spune multe despre impresii
le cu care plecăm din regiu
nea dv. Ceea ce vreau să 
subliniez în mod deosebit 
este că pretutindeni, în ora
șul Oradea ca și la sate, am 
asistat la emoționante ma
nifestări de dragoste și de a- 
tașament față de partid și 
guvern din partea tuturor 
cetățenilor, români, maghiari 
și germani. Ele constituie o
dovadă a justeței politicii na
ționale a partidului nostru, 
care asigură deplina egalitate 
în drepturi a tuturor cetățe
nilor țării, indiferent de na
ționalitate. Toți avem datoria 
de a munci strîns uniți pen
tru a înfăptui minunatul pro
gram trasat de Congresul al 
IX-lea ăl paitidului nostru. 
Avem în față sarcini mari pe 
care le înțelege și le aprobă 
întregul popor. Știm că și în 
regiunea dv. oamenii muncii 
și-au luat angajamente însu- 
flețitoăre pentru îndeplinirea 
noului plan cincinal în care 
ani făcut primii pași. începu
tul este bun. Planul de 
pe această perioadă a 
realizat și depășit, 
toate condițiile să 
programul trasat de Congres.

Arătînd că în perioada
noului cincinal, în regiunea
Crișana, ca de altfel în întrea
ga țară, se vor construi noi 
unități industriale, se va dez
volta agricultura, va 
nivelul de viață al 
populații, tovarășul 
Ceaușescu a subliniat că în
făptuirea tuturor acestor pre
vederi depinde de munca or
ganizațiilor de partid, a acti
vului de partid din regiune, a 
tuturor oamenilor muncii. Să 
muncim cu toții 
bine, a spus 
să aplicăm cu 
ță linia stabilită de Con
gresul partidului, să ne 
mobilizăm larg forțele pentru 
ridicarea patriei noastre 
culmi tot mai înalte. Este 
sarcină minunată și stă 
puterea noastră să o înfăp
tuim. Mai sînt, firește, și gre
utăți, mai avem încă multe 
lipsuri pe care trebuie să le 
lichidăm. Unele din ele vor 
persista poate și în 1970. Dar 
pe zi ce trece vedem și sim
țim cum ceea ce realizăm ne 
creează condiții tot mai bune 
de muncă și de viață, ne a- 
duce succese și bucurii tot 
mai mari.

Urăm Comitetului regional 
de partid Crișana, comuniști
lor și tuturor locuitorilor din 
regiune să îndeplinească cu 
succes mărețele îndatoriri ce 
le revin în cincinal.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
deseori subliniată cu puterni
ce aplauze. Minute în șir, cei 
prezenți în sală au ovaționat 
pentru partid, pentru Comite
tul său Central, pentru cauza 
socialismului în patria noa
stră scumpă, Republica So
cialistă România.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Crișana s-a încheiat. Ca și la 
sosire, orădenii au transfor
mat bulevardele care conduc 
spre gară în adevărate culoa
re vii. Mașinile sînt presărate 
cu flori, simbol al dragostei și 
bucuriei cu care oaspeții au 
fost înconjurați, în tot timpul 
vizitei. Ecoul uralelor și ova
țiilor se revărsa peste tot o- 
rașul: „Trăiască și înfloreas
că scumpa noastră patrie Re
publica Socialistă România", 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român în frunte cu Comitetul 
său Central".

în piața București, mașinile 
se opresc pentru cîteva minu
te în fața celor ce 
entuziaste hore.

Tovarășii Nicolae 
cu, Ion Gheorghe
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Nicolae

mereu mai 
vorbitorul, 

perseveren- 
de 

să

pe 
o 

în

s-a 
Criș. 
aici eforturile deosebite pe 
Care 
de partid din regiune, oamenii 
muncii pentru a stăvili cît mai 
repede năvala apelor, în cîte
va zile de luptă cu natura dez
lănțuită, ei au reușit să iasă 
biruitori. Lucrări considerate 
că ar trebui să dureze cîteva 
săptămîni au fost înfăptuite 
în cîteva zile. Vreau să 
subliniez cu acest prilej 
aportul deosebit pe care l-au 
avut în această acțiune osta
șii armatei noastre, care au 
muncit zi și noapte, alături 
de populație, împiedicînd ex
tinderea inundației. îi felicit 
din toată inima pentru modul 
strălucit în care au știut să-și 
facă datoria. Asemenea fapte 
arată că armata noastră, care 
are rolul de a apăra cuceri
rile revoluționare ale poporu
lui, este totdeauna gata nu 
numai să-și îndeplinească cu 
cinste, dacă va fi nevoie, a- 
ceastă înaltă îndatorire a ei, 
dar și să ia parte activă, să

(PE CĂRĂRI DE RAZE
(Urmare din pag. I)

I electrică etc.), cunoaște rapide 
metamorfoze, specifice indus
triei noastre în anii socialis-

le-au depus organele

imului; halele se 
ză, se instalează 
profilul unor 

l, munca 
o nouă

au încins

Ceaușes- 
Maurer, 

Alexandru Bîrlădeanu, Iosif 
Banc își iau rămas bun de la 
gazde. Zeci de copii și tineri, 
îmbrăcați în pitoreștile costu
me bihorene, oferă oaspeților 
buchete de flori și îi îmbră
țișează cu drag.

Peronul gării răsună din 
nou de urgie și de ovații. De 
la fereastra 
ții răspund 
țimii. Vizita 
partid și de 
amintire de 
locuitorilor regiunii de pe cele 
trei Crișuri.

vagonului, oaspe- 
aclamațiilor mul- 
conducătorilor de 
stat va rămîne o 
neuitat în inimile

Tinăra Maria Citirea de Ia Fabrica de stofă de mobilă din 
București ia rampa de control

Foto: SORIN DAN

muzicii

modernizea- 
utilaje noi, 

profesii se 
oamenilor 

dimensiune, 
purtînd sigiliul căutărilor în-1 schimbă,
capătă

Ipuriînu srytLzui, cuurarmor i/i- 
drăznețe. Ceferiștii accelerea
ză vitezele, făuresc mereu al- 

, tutindeni, I
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intelectualii, au 
mîndrie despre I 
tovarășul Nico- | 

Ceaușescu, a spus 
continuare : într-adevăr, I 

c I

tele noi; o dată cu apariția 
primei locomotive Diesel-elec- 
trice (făurită în aceeași Craio
va, la „Electroputere"), deco
rul depoului se schimbă a- 
proape în întregime, halele se 
reprofilează, apar alte mașini,

desprinse din ultimele jurnale 
de tehnică; întreaga muncă a 
feroviarilor se schimbă, și în 
depou, și în afara lui; meca
nicul de locomotivă nu mai 
privește în flăcările cuptoru
lui, ci la pupitrul de comandă 
al Dieselului, sculptat în 
email și crom: acarul a de
venit tehnician electromeca
nic ; supraveghetorul de linie 
lucrează cu utilaje electrice și 
pneumatice...

Ceferiștii accelerează vite
zele, făuresc mereu altele 
noi... Depoul craiovean se pre
gătește în clipa de față, să 
primească prima locomotivă 
electrică românească — loco-

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a organizat 
sîmbătă plenara lărgită a 
Consiliului muzicii avînd ca 
temă dezbaterea unor pro
bleme actuale ale muzicii 
ușoare. Plenara, care s-a des
fășurat în prezența președin
telui C.S.C.A., Pompiliu Ma- 
covei, a reunit numeroși com
pozitori, scriitori, interpreți, 
critici muzicali, reprezentanți 
ai instituțiilor interesate în 
creația și difuzarea muzicii 
ușoare.

Compozitorul Gherase Den- 
drino, vicepreședinte al Con
siliului muzicii, a supus dez
baterii un referat în care au 
fost expuse unele probleme 
importante privind muzica 
ușoară românească și proiec
tul unui plan de măsuri pen
tru dezvoltarea sa continuă. 
Relevînd strădaniile, reușite
le și nereușitele înregistrate 
în domeniul muzicii ușoare în 
cei trei care au trecut de la 
precedenta plenară pe aceste 
probleme, referatul și nume
roșii participant la discuții 
au analizat o serie de aspec
te privind creația și interpre-

tarea. S-a subliniat printre 
altele necesitatea lărgirii sfe
rei tematice a lucrărilor de 
muzică ușoară prin valorifi
carea în mai mare măsură a 
specificului național, a îm
bunătățirii calității textelor» 
diversificării mai mari a sti
lurilor muzicale, necesitatea 
creșterii exigenței instituții
lor de resort pentru prorpo- 
varea creației și interpretă
rii de bună calitate. S-a pro
pus înființarea unor ferme 
de învățămînt de specialitate 
pentru viitori interpreți și 
compozitori, perfecționarea 
metodelor de prezentare și 
difuzare a muzicii uțțoare ro
mânești, organizarea pe alte 
baze a Festivalului de mu
zică ușoară de la Mamaia, 
colaborarea mai strînsă între 
diferitele instituții preocu
pate de promovarea muzicii 
ușoare în țara noastră.

în încheierea plenarei a 
luat cuvîntul Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă.

(Agerpres)

C.c. al
C.C. al U.T.C., membri 
Comitetului Executiv 
U.A.S.R., reprezentanți ai mi
nisterului Afacerilor Externe, 
ziariști.

• Membrii Ansamblului de 
cîntece și dansuri Neo-Lao- 
Haksat din Laos, care se află 
în turneu în țara noastră, 
s-au întîlnit sîmbătă, la sediul 
Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și mu
zicale, cu conducători, soliști 
și dansatori ai ansamblurilor 
din Capitală. Solii artei popu
lare din Laos au fost salutați 
de maestrul emerit al artei 
Dinu Stelian, vicepreședinte 
al Asociației.

• La Muzeul de artă din 
Craiova a avut loc sîmbătă 
seara vernisajul expoziției de 
tapiserie și sculptură mică din 
R. S. F. Iugoslavia.

A fost de față Veroljub Spa- 
sici, secretar al Ambasadei 
R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Expoziția va fi prezentată în 
continuare la București.

(Agerpres)

PE SCURT
9 Proba de spadă din cadrul 

turneului internațional de scrimă 
pentru tineret de la Budapesta a 
revenit sportivului sovietic Igor 
Samoschin care a totalizat 4 vic
torii. Spadasinul român Anton 
Pongraț s-a clasat pe locul doi 
cu 3 victorii urmat de Zagitschi 
(U.R.S.S.) tot cu 3 victorii, Czakker 
(Ungaria) 2 victorii, Horvăth (Un
garia) — 2 victorii și Rossalko 
(U.R.S.S.) 1 victorie.

• Competiția 
rugbistică dotată 
cu „Cupa primă- 
verii" continuă 

~ astăzi pe tere
nul Constructo

rul din Capitală. Etapa a doua 
programează următoarele partide : 
Steaua București — Progresul 
București (ora 9,30), Gloria Bucu
rești — Dinamo București (ora 11) 
și Grivița Roșie București — 
Farul Constanța (ora 12,30).

• Aseară, la patinoarul „23 Au
gust" în cadrul turneului inter
national de hochei pe gheată, se
lecționata orașului București a re
purtat o meritată victorie cu sco
rul de 4—2 (0—0, 2—1, 2—1) în
fața echipei cehoslovace Spartak 
PIsen.

• Astăzi se reia întrecerea ce
lor mai bune echipe masculine 
de volei din țară. Prima etapă a 
returului campionatului republi
can, seria I programează urmă
toarele partide : Știința Brașov — 
Tractorul Brașov ; Știința Timi
șoara — Știința Cluj ; Minerul 
Baia Mare — Farul Constanța j 
Știința Galați 
Meciul dintre 
fost amînat.

Știința Cluj ;
Farul l

— Progresul Brăila. 
Steaua și Rapid a

• între 22 
Cehoslovacia 
concurs internațional de 
care reunește sportivi din 
multe țări europene. La întreceri 
participă și schiorii români N. 
Bărbășescu, Gh. Cimpoia, C. Ca- 
rabela, Gh. Vilmoș și M. Stoian.

și 24 februarie, în 
se desfășoară un 

biatlon, 
mai

(Agerpres)

motiva de 6 580 C.P. construi
tă la „Electroputere" — ce va 
zbura, în anii cincinalului, pe 
noile linii electrice ale țării. 
(Iar una din aceste linii va 
pomi chiar din Craiova, spre 
Caransebeș și Cîlnic).

Orice schimbare, orice înno
ire de forme, poartă, obligato
riu, o amprentă de roman
tism. Ceferiștii pleacă spre 
viitor — cu viteza locomoti
vei electrice — ca spre o per
petuă descifrare de noi peisa
je, de noi înțelesuri ale mun
cii lor și ale istoriei țării. Cît 
este romantism și culoare, cît 
este abnegație și efort în a- 
ceastă călătorie 1

Pe pupitrul unei locomotive 
Diesel-electrice. în fața unui 
vechi mecanic (fost, cîndva, 
brigadier la construcția de
poului craiovean, apoi fochist 
pe 9 locomotivă cu aburi,

AVANCRONICA
In 

tiv 
roase competiții 
rezervate

Boxerii juniori 
Capitalei 
lupta pentru 
rea titlurilor de cam
pioni ai țării. Gala 
programată astăzi în 
sala Casei de Cultură 
a raionului 
inirescu (str. 
rele) cuprinde nu 
puțin de 21 de 
ciuri. Reuniunea 
cepe la ora 9,30.

Cea de a IX-a 
ție a „Cupei Sportul 
popular' la handbal 
pentru juniori și ju
nioare a ajuns In faza

calendarul spor- 
al zilei, nume- 

sînt 
tineretului, 

ai 
continuă 

cuceri-

T. Vladi- 
Turtu- 

mai 
me
in-

edi-

finală. La Cluj (junioa
rele) și Galați (juniorii) 
încep astăzi întrecerile 
turneelor finale la care 
participă echipele Li
ceului nr. 2 
rești, S.S.E. Tg. 
reș, Dinamo 
rești, C.S.S. București 
(băieți) și Liceul nr. 2 
Brașov, S.S.E. Petro- 
șeni, S.S.E. nr .2 Bucu
rești, S.S.E. hr. 1 
București (fete).

Competiția rugbis- 
tică „Cupa primă
verii' continuă cu 
disputarea etapei a 
doua. In cele trei me
ciuri ce se var des
fășura pe terenul Con
structorul din Capi
tală de la ora 9,30, se

Bucu-
Mu- 

Bucu-

a*

lntîlnesc : Steaua 
Progresul, Dinamo 
Gloria și Grivița 
șie cu Farul i 
stanța.

Apropierea 
reluării campionatu
lui republican de fot
bal se face 
pretutindeni, 
țiile primei 
susțin noi meciuri de 
verificare. La Bucu
rești, pe stadionul 
Giulești, Rapid, una 
dintre cele mai „har
nice' echipe din 
ceastă perioadă, sus
ține o partidă de ve- 
riiicare in compania 
dinamoviștllor piteș- 
teni. Jocul Începe la 
ora 11.

ea 
i cu 

Ro- 
Con*

datei

simțită 
Forma- 

categorii

a-

Foto .-AGERPRES

Un nou grup de excursioniști au sosit In Poiana Brașov

ajuns, firesc, la pupitrul de 
email și crom), am văzut o 
carte cu formule și scheme. 
Era o carte despre viteze, și 
mecanicul o ținea mereu lin
gă el, ca s-o poată răsfoi între 
două călătorii

Mi-l închipui, în această zi 
a lui, în această zi a ceferiș
tilor patriei, făcînd, în aceeași 
clipă, o mie de lucruri: întor- 
cînd filele unei cărți, sau ciu
pind strunele unei ghitare la 
clubul unui depou, sau cioc
nind Un pahar cu prietenii, 
sau mîngîind obrazul copilu
lui care l-a așteptat, în zori, 
să se întoarcă din cursă, ca 
să-i ofere un dar: primele 
flori ale primăverii, pentru 
ziua lui. Dar mi-l închipui, 
mai ales, în cabina locomoti
vei. Mîinile care întorc file de 
cărți, care aleargă pe strune, 
care ciocnesc pahare sau mîn- 
gîie un obraz iubit, sînt ale

călătorilor din compartimen
tele trenului. Mîna lui, a cefe
ristului, apasă manete, accele
rează viteze, în învîrtejirea 
maximă a roților.

Din unghiul cabinei, sau 
poate din soarele abia des
prins din cîmpie, drumul de 
fier se desface în pîrtii de 
raze spre țară. Pe ele călăto
resc oameni și bogății. Pe 
rări de raze, ceferistul 
duce salutul — un salut 
clasei noastre muncitoare 
care străbate țara de la 
capăt la altul.

Ceferistul conduce cu mînă 
sigură, sporește vitezele — 
orice secundă cucerită apropie 
viitorul! — simțind parcă, pe 
mîna sa, o apăsare priete
nească, atentă, ca a unei alte 
mîini, care-i dă putere, sigu
ranță, încredere.

Călătoria se deschide am
plă spre viitor, sub lumina 
planurilor stabilite de partid.

că- 
tși 
al

un



REPUBLICA DOMINICANĂ. în ciuda deselor demonstrații de 
protest Împotriva prezentei trupelor interamericane, acestea 
continuă să se afle la Santo Domingo. în fotografie : patrulă 
aparținind trupelor interamericane pe o stradă din capitala 

Republicii Dominicane.

Roma: A fost înlăturat unul din ultimele
obstacole pentru formarea guvernului

Amintore Fanfani a acceptat sîmbătă 
să facă parte din noul guvern ita
lian, prezidat

din noul guvern 
de Al do Moro.

El urmează să revină în 
fruntea Ministerului de Ex
terne, funcție din care demi
sionase la 28 decembrie anul 
trecut, adică cu 24 de zile 
înainte de declanșarea actua
lei crize de guvern. Fanfani 
și-a anunțat hotărîrea după 
o întrevedere cu Moro.

Acceptarea lui Fanfani în
lătură unul din ultimele ob
stacole în calea formării nou
lui cabinet Moro. Se știe că 
cele patru partide ale viitoa
rei coaliții guvernamentale 
au căzut de acord asupra

programului și „dozării" por
tofoliilor, singura problemă 
majoră care mai rămînea de 
rezolvat fiind aceea a atri
buirii Ministerului de Exter
ne. Socialiștii își exprimase
ră dorința de a obține acest 
portofoliu în cazul 
Fanfani nu ar fi 
ceea ce ar fi pus, 
sub semnul întrebării soluțio
narea apropiată a crizei.

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

în care 
acceptat, 
probabil,

ale

Comentariul zilei

Afacerea „F - 111“
întruniți într-o reuniune ex

traordinară pentru a examina 
politica de apărare și pentru 
a aproba o Carte aibă cu pri
vire la apărare, membrii cabi
netului britanic au fost puși 
în fața cunoscutei dileme 
hamletiene ,,a fi sau a nu ii" ? 
Care au fost problemele care 
au dus la apariția unei atari 
dileme ?

area Britanie, în dorința de a-și 
extinde colaborarea cu Europa 
occidentală, a pus la punct îm
preună cu Franța un program 
de construire în comun a unor 
port-avioane.

Antecedentele colaborării an- 
glo-franceze în domeniul con
struirii unor tipuri de avioane 

supersonice de pasageri, punea de la bun 
început întrebarea dacă într-adevăr brita
nicii sînt hotărîți să pună în aplicare noul 
program. Se știe că, datorită dificultăților 
generate de deficitul balanței sale externe, 
Anglia a tergiversat multă vreme construi
rea avionului „Concorde". Programul de 
construire a port-avioanelor putea fi consi
derat, așadar, ca o încercare a guvernului 
Wilson de a întări convingerile, care apăru
seră în ultimele luni, că Marea Britanie ar fi 
devenit „europeană" în problemele econo
mice și politice.

Dar politica laburistă la „est de Suez" pri
vind crearea într-un timp scurt a unei cen
turi de baze militare pe insulele Oceanului 
Indian, multe din acestea împreună cu Sta
tele Unite, punea în același timp, problema 
întăririi relațiilor anglo-americane. înzes
trarea noilor baze militare, pe care un ziar 
britanic le denumea „puntea de oțel a Ocea
nului Indian", cu tipuri de bombardiere co
mune pe care le produce aliatul de peste 
Atlantic, însemna de fapt abandonarea pro
gramului anglo-francez privind port-avioa- 
nele.

Ziarul „Times" anunța că, după vii dezba
teri, guvernul englez a pus capăt dilemei, ho- 
tărînd să achiziționeze un număr de 35—50 
bombardiere americane de tipul „F-lll". In
terpelat în Camera Comunelor, în legătură 
cu această știre, Wilson a refuzat să facă vreo 
prezicare La fel au procedat și ofi
cialitățile americane. Poziția guvernului 
englez a stîrnit o dispută aprinsă între ma
rină și forțele aeriene britanice. Știri necon
firmate, anunțau la începutul săptămînii că 
ministrul marinei, Christopher Mayhew și un 
număr de amirali ai forțelor navale amenin
țau că vor demisiona în cazul cînd Anglia va 
renunța la programul construirii port-avioa
nelor franceze. Informații sosite sîmbătă din 
Londra, făceau cunoscut că în semn de pro
test față de hotărîrea virtuală a cabinetului 
laburist de a abandona proiectul anglo-fran
cez, Christopher Mayhew și-a prezentat de
misia. Pe de altă parte, președintele Camerei 
Comunelor, Ian Orr-Ewing a respins propu
nerea unui deputat conservator de a se orga
niza o dezbatere extraordinară asupra cazului 
„F-lll" și a abandonării proiectului anglo- 
francez.

Unele cercuri politice din capitala Marii 
Britanii sînt de părere că. graba cu care 
Wilson a pus capăt dilemei și a hotărît să 
achiziționeze bombardierele americane „F- 
111“, anulînd planurile de colaborare anglo- 
franceze, în domeniul port-avioanelor poate 
aduce prejudicii apropierii Angliei de Europa 
occidentală.

IOAN TIMOFTE

de peste
■HIhotare

TANZANIA. Aspect de la o 

demonstrație ce a avut loc 

în Zanzibar, împotriva gu

vernului ilegal al lui Ian 

Smith

Vernisajul 

unor expoziții 
românești->

Copenhaga

COPENHAGA — în sala 
mare a municipalității ora
șului Copenhaga a avut loc 
sîmbătă inaugurarea expozi
ției de artă populară româ
nească. La festivitate au luat 
parte prințesa Benedikte a 
Danemarcei, ministrul culte
lor, Bodil Koch, președintele 
Consiliului municipal, H. 
Stjernqvist, primarul gene
ral al capitalei, Urban Han
sen, funcționari superiori ai 
M.A.E. din Danemarca, oa
meni de cultură și artă, re
prezentanți ai radioteleviziu- 
nii și presei. Au mai partici
pat șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Copenhaga 
și alți membri ai corpului di
plomatic. în cadrul festivită
ții au luat cuvîntul Bodil 
Koch, ministrul cultelor, H. 
Stjernqvist, președintele Con
siliului municipal, și C. Bă- 
beanu, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al României la 
Copenhaga.

Nashville

WASHINGTON — La 17 
februarie în orașul Nashville, 
capitala statului, Tennesse 
(S.U.A.) s-a deschis expozi
ția de tapiserie românească.

Ziarul local „Nashville 
Tennesse" scria la 18 februa
rie că „expoziția românească 
este una dintre cele mai in
teresante expoziții de acest 
gen care s-au deschis la 
Nashville și ea constituie un 
mare eveniment cultural în 
viața acestui oraș".

Cintecul — mijloc
de protest

versuri și 
și-au găsit 

acțiunile 
american 

războiului

Și în 
cîntece, : 
reflectarea 
tineretului 
împotriva 
din Vietnam, sau pen
tru drepturile civile 
ale negrilor. Sînt nu
meroasele „Folk
songs", cîntece popu
lare, cu versuri ușor 
de reținut, cu o melo
die simplă, fredonate 
în orașele americane. 
Bob Dylan, Peter See
ger, Wody Guthrie, 
Fred Hellerman sau 
Joan Baez, sînt cîteva 
din numele cunoscute 
ale cîntăreților tineri 
de „Folksongs", nume 
cunoscute acum și in 
Europa.

Ei cîntă în piețele 
orașelor de provincie 
din Statele Unite, în 
universități, peste tot, 
unde oamenii se adu
nă pentru ai asculta 
pe acești trubaduri ai 
zilelor noastre. Refe- 
rindu-se la succesul 
pe care-1 are Bob Dy
lan, cel mai cunoscut 
dintre acești tineri cîn- 
tăreți, Joan Baez spu
nea : ~
ceea 
tineri 
cele 
proteste contra bom
bei atomice sau a pre
judecăților rasiale. 
Cîntecele lui sînt pu
ternice ca și poezia și 
muzica însăși".

Venită în turneu in

„Bob exprimă 
ce numeroși 
simt. Cînte- 

lui Bob sînt

Europa, Joan Baez, o 
tînără de 25 de ani, 
s-a bucurat de mult 
succes la Londra și 
Paris. Anul trecut ea 
a obținu

pentru cel mai bun 
disc destinat tineretu
lui. I-au urmat alte nu
meroase imprimări, 
care o consacră în lu
mea discului.

La o conferință de 
presă pe care a orga
nizat-o la Londra, Joan 
a explicat că ea, ca și 
ceilalți prieteni ai săi, 
au refuzat să-și plă
tească impozitele, pro
tested și în felul a- 
cesta față de războiul 
de agresiune 
rican din 
La întrebarea 
ziarist dacă 
că activitatea 
cîntăreață șl 
politică, sînt compati- 
Dile, ea a răspuns că 
le consideră ca un 
mijloc de exprimare a 
sentimentelor sale.

Larga mișcare 
protest a tinerilor a- 
mericani împotriva in
tervenției S.U.A. 
Vietnam, reflectă 
anumită evoluție 
rîndurile unor pături 
ale tineretului ameri
can, evoluție care se 
exprimă și în versul 
și cîntecul Joanei 
Baez și al prietenilor 
săi.

premiul

ame- 
Vietnam. 

unui 
crede 

de 
cea

de

în 
o 

în

ANDREI MINCU

R. P. POLONA. Lucrări de construcție Ia tur
nătoria de aluminiu din Koniu

Schimb de mesaje 
de Gaulle - Johnson
După cum s-a mai anun

țat, președintele Franței, de 
Gaulle, a răspuns recent 
mesajului personal ce i-a 
fost adresat la sfirșitul lunii 
trecute de către președintele 
S.U.A., Johnson, In legă
tură cu situafia din Viet
nam.

Schimbul de mesaje fiind 
confidențial, conținutul lor nu 
va fi dat publicității. Citind 
surse informate, ziarul „Le 
Monde" afirmă că răspunsul 
președintelui Franței este re
dactat într-un „ton sever", 
„reproșînd președintelui S.U.A. 
nu numai faptul de a fi ordo
nat reluarea bombardamente
lor asupra Vietnamului de 
nord, ci și de a continua o 
intervenție de la care nu se 
poate aștepta nimic, deoarece 
numai vietnamezii sînt califi
cați să găsească o soluție pro
blemelor lor". Președintele de

Gaulle reafirmă în mesajul 
său, potrivit aceluiași ziar, po
ziția cunoscută a Franței, și 
anume imposibilitatea unei 
soluții militare în Vietnam, 
necesitatea respectării acordu
rilor de la Geneva din 1954 și 
a reunificării Vietnamului ca 
stat suveran, promovînd o po
litică de neutralitate.

Confirmînd primirea mesa
jului de răspuns al generalu
lui de Gaulle, purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a afirmat 
că cei doi președinți au sta
bilit „contacte directe și sin
cere în toate problemele dis
cutate". El a negat că mesajul 
lui de Gaulle cuprinde „cri
tici severe".

Intenția președintelui Johnson de a conferi actualului regim 
de la Saigon un spor de onorabilitate a avut un efect contrar 
celui scontat inițial: înscrierea în documentele întîlnirii de la 
Honolulu a „necesității" instaurării unui regim reprezentativ 
la Saigon, a readus în actualitate discuțiile legate tocmai de 
caracterul nereprezentativ al triumviratului generalilor.

Pe
scurt

orespondentul la 
Saigon al ziarului 
GUARDIAN, Mi
chael Wall, a con
semnat declarația 
unui student, pe 
care o consideră 
caracteristică pen
tru orientarea opi- 

nostru 
condu-

• LA 19 februarie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat sate
litul artificial al Pămîntului ,,Cos- 
mos-109", avînd la bord aparate 
Științifice destinate continuării 
cercetărilor spațiale conform pro
gramului anunțat de TASS la 16 
martie 1962.

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

Plenara a ascultat în această 
problemă comunicarea lui Alexei 
Kosîghin, preșeaintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. La Plenară 
a luat cuvîntul L. Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

• 1N capitala Cehoslovaciei a 
sosit o delegație a Uniunii en
gleze a industriei de mase plas
tice. După cum relatează agenția 
C.T.K., delegația industriașilor en
glezi va avea convorbiri cu re
prezentanții unor organizații de 
comerț exterior și ministere din 
Cehoslovacia.

iminenta creare a unui Consi
liu Național Consultativ, alcă
tuit din 80 de membri. Este 
greu de presupus însă că aces
te paleative vor putea să ofere 
o soluție viabilă. Un purtător 
de cuvînt sud-vietnamez a de
clarat — potrivit coresponden
tului de la Saigon al ziarului 
„NEW YORK HERALD TRI-

tre organele de la Saigon și 
majoritatea populației sud- 
vietnameze.

Dorința proclamată oficial în 
S.U.A. de a contribui la „sta
bilitatea" regimului de la Sai
gon este contrazisă de acțiu
nile de la fața locului. Prezen
ța unui număr sporit de mili
tari americani pe teritoriul 
sud-vietnamez creează pertur
bări în viața economică și so
cială. Pe lîngă jignirea senti
mentului național al vietna
mezilor, care sînt siliți să lupte 
sub comandă străină împotriva 
fraților lor, se înregistrează o

televi- Perturbări

• Paul Segers pe care regele 
Belgiei, Baudouin l-a însărcinat 
cu formarea noului guvern și-a 
început consultările cu liderii po
litici ai celor două partide — so- 
cial-creștin și socialist. în cursul 
zile de astăzi el își va continua 
discuțiile, începute vineri, asupra 
unui program precis al viitorului 
guvern.

într-o declarație făcută cores
pondenților de presă Segers a 
respins posibilitatea alcătuirii unui 
cabinet în componența căruia să 
intre, în afara acelor partide ale 
fostei coaliții și reprezentanți ai 
partidului liberal. El a precizat că 
speră să anunțe lista noului gu
vern cel mai tîrziu luni.

• PREȘEDINTELE Coreei de 
sud, Pak Cijan Hi, s-a înapoiat la 
Seul din turneul întreprins în 
Malayezia, Tailanda și Taivan. 
Scopul principal al turneului pre
ședintelui sud-coreean a fost de a 
încerca înjghebarea unui nou bloc 
militar în sud-estul Asiei — plan 
lansat de Coreea de sud dar apre
ciat în cercurile politice ca fiind 
de inspirație americană — și 
obținerea unei „înțelegeri" a po
liticii Coreei de sud în problema 
vietnameză.

• Franța cunoaște în aceste zile 
noi frămlntări sociale, marcate În
deosebi de acțiuni revendicative 
ale oamenilor muncii din diverse 
domenii de activitate. O acțiune 
de amploare a tost organizată de 
Federația națională a metalurgiști- 
lor ,.pentru apărarea construcțiilor 
navale". La principalele șantiere 
navale, și îndeosebi acolo unde 
al fi muncitori urmează să tie con- 
cediati (la șantierul naval din 
Port le Bouc, La Seyne), partici
parea muncitorilor a fost masivă.

Procesul de
DJAKARTA 19 (Agerpres). — 

După cum informează agențiile 
de presă, în procesul înscenat 
președintelui Consiliului Central al 
Sindicatelor din întreaga Indone- 
zie (S.O.B.S.I.), Njono, membru 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Indonezia, acu
zarea a cerut pedeapsa cu moar
tea. Pronunțînd rechizitoriul său 
în fata Curții militare speciale, 
procurorul — It. col. Datuk Mulia 
— a acuzat pe Njono de a fi fost 
implicat în evenimentele de la 1 
octombrie 1965. In cursul ședinței 
de simbătă dimineața a luat, cu
vîntul Sunito, avocatul lui Njono, 
care în pledoaria sa a infirmat 
participarea acestuia la evenimen
tele de la 1 octombrie. Ea a 
arătat că nici o mărturie prezen
tată instanței pînă acum nu a pu
tut dovedi culpabilitatea Iui Njo
no de a fi conspirat sau atentat 
la securitatea statului. La rîndul 
său, Njono a dezmințit acuzațiile

niei publice : „Necazul 
este că nu avem un 
cător".

Apariția pe ecranele 
zoarelor a președintelui John
son, între șeful statului saigo- 
nez, Thiem și primul ministru 
Ky, a avut menirea să indice 
că S.U.A. acordă încredere de
plină actualului guvern. Dar 
observatorii au amintit că atît 
Diem, cît și cele cinci echipe 
guvernamentale instalate la 
Saigon din 1963 și pînă astăzi 
(remaniate de 14 ori) au pri-. 
mit într-un fel sau altul asi
gurări asemănătoare. Și to
tuși... ele s-au năruit, iar altele 
le-au luat locul. Vrînd să pre
vină un asemenea desnodă- 
mînt, echipa Thiem-Ky a 
anunțat că din cei 15 miniștri 
ai cabinetului actual, vor fi în- 
locuiți doi-trei și vor fi crea
te, probabil, trei noi ministere 
(industrie, comerț și aprovizio
nare). Totodată s-a anunțat

BUNE", că „guvensul genera
lului Ky speră să c’știge timp, 
făcînd anumite schimbări. 
Acestea urmăresc să vină în 
întîmpinarea nemulțumirii 
populare față de actuala situa
ție, în special în domeniul in
flației".

Slăbiciunea „triumviratului" 
(alături de Thiem și Ky este 
considerat ca „om forte" gene
ralul Pham Xuan Ken, secreta
rul general al Comitetului ge
neralilor), nu constă — la fel 
ca și în cazul guvernelor pre
cedente — în capacitatea mai 
mare sau mai mică a diverși
lor titulari de ministere, ci în 
politica antipopulară, care se 
înalță ca un zid despărțitor în-

Id Saigon
accentuare a inegalității so
ciale. Prețurile mărfurilor și ale 
serviciilor sînt în continuă 
creștere, în special datorită po
sibilităților financiare sporite 
ale militarilor americani, în 
comparație chiar cu cea mai 
avantajată pătură sud-vietna- 
meză. Și de aici decurge ten
dința inflaționistă, imposibil 
de stăvilit în practică.

Afirmațiile făcute de unii 
corespondenți americani, potri
vit cărora construcțiile legate 
de ducerea războiului au re
zolvat parțial problema dure
roasă a șomajului, sînt infir
mate de cifrele oficiale, care 
arată că la construcția aero
porturilor, șoselelor, porturilor

etc., folosite de trupele ame
ricane, lucrează doar 35 000 de 
vietnamezi. Demersurile făcu
te de liderii saigonezi pe lîn
gă autoritățile americane de a 
folosi într-o mai mare măsură 
mîna de lucru locală, au fost 
respinse cu dispreț, sub motiv 
că vietnamezii nu sînt sufi
cient de calificați pentru lu
crările impuse de războiul 
modern. Pe de altă parte, co
mandanții militari americani 
s-au plîns că în ciuda eficien
ței scăzute a unităților saigo- 
neze pe cîmpul de luptă, le este 
foarte dificil să obțină schim
barea comandanților la eșa
loanele mijlocii, deoarece exis
tă un joc de interese care face 
ca pentru înlocuirea unui ofi
țer să treacă cel puțin șase 
luni și să fie nevoie de demer
suri pînă la Comitetul gene
ralilor.

Tabloul racilelor administra
ției saigoneze este completat 
de corupția care a devenit de 
multă vreme endemică. Cu 
toată reclama asupra „integri
tății sale", pe care și-o face în 
presa occidentală generalul 
Ky, totuși el a fost nevoit să 
facă față unei situații penibi
le, cînd, presat de întrebările 
ziariștilor americani la Hono
lulu, i-a asigurat că „nu va 
proceda ca unii dintre prede
cesorii săi" care și-au deschis 
conturi la băncile elvețiene, cu 
gîndul ca într-un moment cri
tic să-și salveze pielea.

Z. FLOREA

Berlin: Festivalul 
teatrului pentru 
copii și tineret

Sîmbătă după-amiază s-a deschis 
Ia Berlin Festivalul international 
al teatrului pentru copii și tineret, 
la care participă reprezentanți din 
26 de (ări, printre care și din Re
publica Socialistă România. Dele
gația română este compusă din 
Margareta Barbută, critic de teatru 
și Ion Lucian, artist emerit, direc
torul Teatrului pentru tineret ,,Ion 
Creangă" din București.

Paralel cu festivalul, la care 
participă colectivele unor teatre 
pentru copii și tineret din tara 
gazdă, din R.F.C., Uniunea Sovie
tică, Franța, și Cehoslovacia se 
desfășoară și un colocviu pe te
mele dramaturgiei și artei spec
tacolelor teatrale pentru copii șl 
tineret.

Resturile unuia din numeroa-
sele avioane americane iară 
pilot doborite deasupra teri
toriului Republicii Democra

te Vietnam.

la Djakarta
ce i-au 
nu are 
nimentele de la 1 octombrie. După 
cum reiese din declarația făcută de 
avocat corespondentului agenției 
M.T.I., condițiile în care se desfă
șoară acest proces înscenat lideru
lui sindical de autoritățile de dreap
ta din Indonezia demonstrează că 
acuzatul nu are condiții normale 
de apărare. Sunito a reafirmat că 
declarațiile anterioare ale incul
patului au fost făcute sub pre
siuni. De asemeneg, avocatul apă
rării a făcut cunoscut că nu a 
avut posibilitatea de a studia 
înainte de proces dosarul 
Njono, intrucît a fost numit 
cial în această calitate doar 
12 februarie, deci nu cunoaște 
sarul decît parțial. Ea și-a
nifestat nemulțumirea pentru fap
tul că pînă în prezent nil a reu
șit niciodată să aibă o convorbire 
singură cu clientul său, deoarece 
de fiecare dată a fost asistată de 
doi ofițeri superiori.

fost aduse, declarînd că 
nici un amestec în eve-

lui 
ofi- 

la 
do- 
ma-

în comisia constituțională a Riksda- 
gului suedez a iost recent luată în dis
cuție pentru prima oară în istoria țării 
problema formei de guvernămînt. La 
deschiderea sesiuni parlamentare, 33 
de deputați social-democrați au depus o 
moțiune prin care se cere examinarea 
„poziției deținute de șeful statului în 
cadrul unei democrații. parlamentare",

înă aici nimic 
deosebit. Iată în
să că aceeași mo
țiune propunea 
elucidarea teore
tică a problemei 
„alegerii conform 
principiilor demo
crației a unui șef 
condițiile republi- 
formulată, moțiu- 

interpretată ca o 
unei

parlamentară de mari propor
ții, care ar trebui să ducă la 
abolirea sistemului bicameral 
actualmente în vigoare și să 
instaureze sistemul unicame-

comunale și pentru Landstin- 
guri se apropie cu pași repezi, 
iar aceste alegeri influențînd 
structura viitorului corp elec
toral determină indirect com
ponența primei camere parla
mentare și constituie totodată 
o sondare a stării de spirit 
care domnește 
opiniei publice.

Evident, votul 
constituțională a 
lui nu are sorți să rămînă de
finitiv. Moțiunea republicană 
și-a aflat numeroși aderenți

în rîndurile

din comisia 
parlamentu-

de stat în 
cii“. Astfel 
nea a fost 
pledoarie în favoarea 
forme republicane de guver
nămînt și a stîrnit mare vîlvă 
în toate cercurile politice sue
deze, mai cu seamă după ce 
a pătruns în opinia publică 
știrea că propunerile celor 33 
de deputați au căpătat în 
prealabil girul și aprobarea 
consiliului restrîns al partidu
lui social-democrat.

După aproape un mileniu 
de guvernare monarhică, ur
mează oare ca Suedia să re
nunțe la instituția tradițio
nală a regalității ? întrebarea 
a rămas deocamdată în sus
pensie. într-adevăr, comisia 
constituțională a parlamentu
lui a respins moțiunea prin 
tragerea la sorți — rezolvare 
sui-generis a repartizării egale 
a voturilor între social-demo
crați și opoziție.

în primul rînd inițiativa re
publicană a intervenit în mo
mentul în care a fost luată în 
studiu, la insistențele parti
delor de opoziție, o reformă

Moțiune republicană 
în parlamentul suedez
ral. După cum se știe, din 
cele două camere ale repre
zentanților, una este aleasă 
pe opt ani prin vot indirect 
și cenzitar, iar cealaltă 
patru ani prin sufragiu 
rect și 
partidele 
și agrar, 
consideră 
parlamentar favorizează par
tidul social-democrat de gu
vernămînt, ele au interpretat 
moțiunea celor 33 de deputați 
drept un act inspirat de gu
vern și menit să tărăgăneze 
reforma aflată în studiu.

In al doilea rînd, o serie 
întreagă de cercuri politice 
suedeze înclină să descopere 
în inițiativa republicană un 
semn de slăbiciune internă a 
partidului social-democrat și 
un indiciu 
puternice 
conducerii 
stingă a partidului.

în al treilea rînd, alegerile

ve 
di- 

universal. Intrucît 
liberal, conservator 
aflate în opoziție, 
că actualul sistem

al unei presiuni 
exercitate asupra 

de către aripa

în rîndurile partidului liberal, 
partid de opoziție, iar actuala 
lor poziție negativă se explică, 
după cum observă ziarul 
„Neue Ziircher Zeitung" prin 
temerea ca această nouă pro
blemă, să nu întunece pe cea 
a reformei sistemului bicame
ral, căreia îi acordă prioritate.

Perspectiva rămîne prin ur
mare deschisă, atîta vreme cît 
voturile exprimate se dove
desc a fi condiționate de con
junctura politică imediată și 
nu au valoarea unui verdict de 
principiu. Pe de altă parte, se 
poate presupune că o dată re
zolvată problema reformei 
parlamentului, examinarea 
„poziției deținute de șeful sta
tului în cadrul unei democra
ții parlamentare" se va trans
forma inerent într-o discuție 
de fond care va atrage după 
sine o opțiune între forma 
monarhică de guvernămînt și 
cea republicană.
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