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REGIUNEA OLTENIA ta primirea !n Craiova (stingă)
M Miting la Porțile de Fler ale Dunării (dreapta)

Oltenia a îmbrăcat dumini
că frumoase veșminte sărbă
torești. Locuitorii acestei re
giuni au primit în mijlocul, 
lor, cu brațele deschise, pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dra
ghici, Leontin Sălaj an, Maxim 
Berghianu, Ilie Verdeț, Vasile 
Vîlcu și Manea Mănescu, care 
au venit în Oltenia pentru a 
se întîlni cu muncitorii, cu 
țăranii și intelectualii, pentru 
a discuta cu conducătorii or
ganelor locale de partid și de 
stat asupra măsurilor ce tre
buie luate pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a 
hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al partidului, despre 
perspectivele înfloririi multi-

UN BOGAT PROGRAM DE 0EZV0L1AIH

A REGIUNII
După o scurtă convorbire 

la sediul Comitetului regional 
de partid, conducătorii de 
partid și de stat au luat parte 
în piața centrală a orașului la 
marea adunare populară a 
craiovenilor.

Tovarășul Ion Stănescu, • 
prim-secretar al Comitetului 
regional Oltenia al P.C.R., 
rostește un călduros salut de 
„bun sosit“.

întîmpinat cu aplauze^ și 
urale ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

După ce a mulțumit cetățe
nilor pentru calda primire 
făcută, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a spus : Dorim 
ca în cursul vizitei în Oltenia 
să ne consfătuim cu activul 
de partid, cu oamenii muncii 
din regiune asupra măsurilor 
ce trebuie luate pentru a asi
gura înfăptuirea în cît mai 
bune condiții a sarcinilor din 
planul cincinal care revin 
regiunii Oltenia.

Vorbitorul a trecut apoi în 
revistă succesele obținute în 

laterale economice și social- 
culturale a regiunii.

După trecerea Oltului, în 
dreptul pădurii Sarului, oas
peții sînt primiți cu dragoste 
și bucurie de un mare număr 
de locuitori de pe meleagurile 
regiunii. In întîmpinarea oas
peților au venit tovarășii Ion 
Stănescu, prim-secretar al 
Comitetului regional Oltenia 
al P.C.R., și Ion Predescu, 
președintele Sfatului popular 
regional. în drum spre Cra- 
iova, mii și mii de țărani i-au 
întîmpinat pretutindeni cu 
flori și urale. La Craiova, zeci 
de mii de locuitori aclamă 
îndelung pe conducătorii de 
partid și de stat.

regiune în anii socialismului 
— rod al politicii marxist- 
leniniste a partidului no
stru — și a prezentat un 
tablou al obiectivelor eco
nomice și social-culturale 
stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului. în cadrul 
programului de viitor — a 
spus vorbitorul — și regiunea 
Oltenia va cunoaște o nouă 
dezvoltare. Vor fi construite 
noi obiective industriale, va 
lua o puternică dezvoltare in
dustria carboniferă. în dome
niul agriculturii, tovarășul 
Ceaușescu a subliniat că 
Olteniei îi revine îndatorirea 
de a realiza un amplu program 
de irigații.

în continuare, tovarășul 
Ceaușescu s-a ocupat în cu- 
vîntarea sa de unele aspecte 
ale politicii externe a țării 
noastre, de contribuția Româ
niei la cauza socialismului și 
păcii.

La Uzina „Electroputere“ — 
importantă citadelă a con
strucției de mașini — mii de 

muncitori au primit cu deose
bită căldură pe conducătorii 
de partid și de stat. în fața 
machetelor au fost discutate 
perspectivele ce se deschid 
întreprinderii craiovene în 
noul cincinal, direcțiile prin
cipale în care se va extinde 
uzina. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de 
stadiul actual al construcției 
primei locomotive electrice, 
de calitatea produselor, de 
activitatea de cercetare tehni- 
co-științifică a inginerilor din 
uzină, a recomandat generali
zarea în industria construc
toare de mașini a metodei 
autoutilării. La Fabrica de 
locomotive Diesel-electrice a 
fost examinată cu atenție o 
locomotivă ce urmează a fi 
furnizată căilor ferate.

A avut loc apoi un miting, 
la care au participat mii de 
muncitori din toate fabricile 
uzinei. Au luat cuvîntul ingi
nerul Nicolae Pădureanu, se
cretarul Comitetului de partid 
al uzinelor, și Marin Vișenes- 
cu, muncitor la Fabrica de 
transformatoare, care au în
fățișat preocupările actuale 
ale muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat 
rezultatele obținute de oame
nii muncii de la „Electropu
tere“, subliniind că cei 8 000 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni au reușit să-și îndepli
nească cu cinste sarcina încre
dințată de partid. Aveți drep
tate să vă mîndriți, a spus 
vorbitorul, cu ceea ce ați 
realizat pînă acum. Comuniștii 
însă nu se mulțumesc numai 
cu ce au realizat. Congresul 
al IX-lea al partidului a 
acordat o atenție deosebită 
industriei electrotehnice. Ul
terior a fost elaborat un pro
gram special pentru dezvolta
rea acestei ramuri, care pre
vede sporirea producției peste 
indicii stabiliți de Congresul 
al IX-lea. Și uzina dv. se va 
dezvolta, veți însuși fabricarea 
unor noi produse, numărul 
muncitorilor va crește cu 
aproape 3 000. Aceasta va cere 

eforturi din partea conducerii 
întreprinderii, a corpului de 
specialiști, a tuturor muncito
rilor. Avem convingerea fer
mă că dv. veți îndeplini în 
cele mai bune condiții sarci
nile care vă revin din planul 
cincinal.

Conducătorii de partid și de 
stat au vizitat apoi cel mai 
tînăr for de cultură al țării — 
Universitatea craioveană, 
unde au fost primiți cu apla
uze și ovații de mii de stu
denti, cadre didactice, intelec
tuali din oraș. în sala de con
siliu, oaspeții au examinat 
macheta dezvoltării orașului, 
locurile de amplasare a unor 
viitoare întreprinderi, institu
ții social-culturale și cartiere 
de locuințe.

La universitate a avut loc o 
întîlnire cu intelectualii din 
oraș. Marius Preda, rectorul 
universității, prof. dr. docent 
Nicolae Rădulescu, studenta 
Chiriachița Constantinescu au 
exprimat calda recunoștință 
față de conducerea de partid 
și de stat pentru hotărîrea de 
înființare a Universității cra
iovene. Prof. dr. C. S. Nicolă- 
escu-Plopșor, membru cores
pondent al Academiei, a vor
bit despre activitatea și sarci
nile oamenilor de știință, ale 
Centrului de cercetări științi
fice din Craiova al Academiei, 
recent creat.

în aclamațiile asistenței ia 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Vorbitorul a rele
vat tradițiile culturale ale o- 
rașului Craiova, subliniind că 
aceasta obligă pe cei de astăzi 
să se străduiască pentru a fi 
la înălțimea acestor tradiții, 
să ridice pe o treaptă superi
oară activitatea cultural-știin- 
țifică. După ce a arătat impor
tanța creării Centrului de cer
cetări al Academiei și a Uni
versității craiovene, vorbito
rul a subliniat că în fața oa
menilor de știință din Oltenia 
se deschide un cîmp iarg pen
tru a-și pune în aplicare cu
noștințele și talentul.

Adresîndu-se cadrelor di
dactice, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a arătat că a- 
cestea trebuie să acorde o gri

jă deosebită educării tineretu
lui în spiritul dragostei față 
de tradițiile revoluționare, 
patriotice, democratice ale po
porului nostru, în spiritul dra
gostei față de partid, față de 
patria noastră socialistă. Ti
neretul, a spus vorbitorul, tre
buie să ducă mai departe ceea 
ce au înfăptuit înaintașii no
ștri, ceea ce făurim noi, ge
nerația de astăzi, construind 
socialismul, întărind continuu 
națiunea noastră socialistă, 
independența și suveranitatea 
ei. Tineretul trebuie să ridice 
mîine patria noastră pe cul
mile tot mai înalte ale civili
zației și progresului.

★
Duminică 12 iunie
în continuarea vizitei în 

Craiova, oaspeții se opresc la 
Liceul teoretic „N, Bălcescu“, 
una din cele mai vechi insti
tuții de învățămînt din țară 
fondată în urmă cu 140 de ani. 
Se vizitează sala de lucrări și 
laboratorul de științe natura
le, muzeul permanent și bi
blioteca. Printre cele 32 000 
volume păstrate în școală se 
află exemplare rare.

în cursul după-amiezii, oas
peții părăsesc Craiova, în- 
dreptîndu-se spre comuna 
Goicea. Coloana de mașini 
poposește .mai întîi la coope
rativa agricolă de producție 
Goicea-Mică, unde conducăto
rii de partid și de stat vizitea
ză sectorul zootehnic al aces
tei unități bogate. Președin
tele cooperativei. Ion Fojică, a 
înfățișat oaspeților realizările 
cooperativei în acest sector 
care constituie un puternic iz
vor de venituri.

Se vizitează apoi coopera
tiva agricolă de producție Goi
cea Mare. Salutîndu-i pe oas
peți, președintele acestei uni
tăți, Dumitru Dinișor, îi invită 
apoi să viziteze sectorul legu
micol, o vastă grădină de 70 ha 
care aduce cooperativei veni
turi de circa 4 milioane lei 
anual.

în cadrul unui miting, tova
rășul Nicolae Ceaușescu adre
sează un scurt cuvînt miilor 
de țărani cooperatori din 
Goicea șl din comunele vecine.

Subliniind rezultatele bune 
obținute în dezvoltarea agri
culturii, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a spus : Ceea ce 
ați obținut dv. în Goicea Mare 
și în celelalte cooperative din 
raionul Băilești și în general 
din regiunea Oltenia, ca și în 
cooperativele din întreaga țară, 
constituie o expresie a justeței 
politicii partidului nostru care 
a îndrumat țărănimea pe ca
lea muncii unite. Vorbitorul a 
înfățișat apoi obiectivele sta
bilite de Congresul al IX-lea 
pentru dezvoltarea agricultu
rii și măsurile luate pentru 
înfăptuirea lor, insistînd în 
special asupra importanței în
ființării uniunilor regionale și 
raionale și a Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Felul cum s-a pornit la 
muncă, de către uniunile în
ființate nu de mult — a subli
niat vorbitorul — dovedește 
că ele și-au găsit de pe acum 
rostul în agricultura noastră 
socialistă și avem toată con
vingerea că-și vor îndeplini 
în bune condiții îndatoririle 
care le revin.

Aș dori încă o dată, tova
răși, să subliniez în fața dv., 
a cooperatorilor din raionul 
Băilești, că perspectivele lu
minoase deschise pentru agri
cultura noastră depind acum 
de munca noastră a tuturor, 
începînd de la Comitetul Cen
tral și guvern pînă la ultimul 
cooperator. Noi sîntem con
vinși că țărănimea noastră 
cooperatistă și deci și țărăni
mea din Băilești, din Oltenia 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru a realiza prevederile 
Congresului al IX-lea.

*
De la Goicea drumul se 

deschide spre sudul cîmpiei. 
E duminică, satele sînt în săr
bătoare.

La hotarul comunei Bîrza, 
oaspeții se opresc din nou 
pentru a se întîlni cu coope
ratorii din această comună.

CONSTANTIN MITEA
ION GĂLĂTEANU

(Continuare In pag. a iii-a)

Un nou tip 
de motor electric

Constructorii de echipament 
energetic de la Uzinele „Elec
tromotor“ Timișoara au în
ceput producția motorului 
electric monofazic de 0,55 IcW 
destinat acționării unor uti
laje de construcții și indus
triale.

Noul produs se adaugă la

IMPORTANT 
PENTRU 
ELEVI

In ziarul nostru 

de mîine publicăm

Centrele 
și președinții 

comisiilor 
examenului 

de maturitate
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alte 65 de tipuri de motoare 
fabricate pînă acum la aceas
tă întreprindere. O dată cu 
lărgirea sortimentului de mo
toare produse în serie în ca
drul fabricii au fost organiza
te și noi linii de montaj în 
flux continuu.

(Agerpres)

4 Dh-315 

în zona 

petroliferă 

a Gorjului
Instalația complexă 

de foraj 4 Dh-315, crea
ție a constructorilor de 
utilaj petrolier de la 
Uzinele „1 Mai“ Ploiești, 
va debuta în curînd în 
Oltenia. Specialiști ai 
Întreprinderii de foraj 
Craiova au început lu
crările de montaj In a- 
ceastă instalație de mare 
adîncime. care are un 
program de foraj pînă 
la 6 000 metri. 4 Dh-315 
urmează să-și înceapă 
activitatea în zona pe
troliferă a Gorjului. ca 
fiind cea de-a doua son
dă de mare adîncime din 
această, parte a tării.

(Agerpres)
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ÎNTÎLNIREA
CU ACTIVUL DE PARTID

Sîmbătă seara, conducătorii 
de partid și de stat s-au întîl- 
nit cu activul regional de pa- 
tid și au participat la o masă 
tovărășească. Printre cei pre- 
zenți se aflau conducătorii or
ganelor locale de partid și de 
stat, vechi membri de partid 
din anii ilegalității, conducă
tori de mari întreprinderi și 
unități agricole socialiste din 
regiune, oameni de cultură, 
ofițeri superiori.

Luînd cuvîntul, primul secre
tar al Comitetului regional 
de partid, Petre Duminică, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., a exprimat bucuria tu
turor oamenilor muncii de pe 
meleagurile argeșene de a a- 
vea în mijlocul lor pe condu
cătorii de partid și de stat.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că regiunea Argeș a 
cunoscut o puternică dezvol
tare ca urmare a politicii con
secvente a partidului de înflo
rire armonioasă a tuturor re
giunilor țării. Sondele care 
înconjoară ca un brîu dealurile 
argeșene asigură astăzi 26 la 
sută din producția națională 
de țiței; bogăția de sare și 
calcar se valorifică superior 
în retortele uzinei sodice de 
la Govora, cea a pădurilor în 
modernele combinate de la 
Pitești și Rm. Vîlcea ; la Sla
tina, în „cetatea aurului alb“ 
se produce întreaga cantitate 
de aluminiu a patriei. La 
Cheile Argeșului a fost dăltuit 
un nou izvor de energie și 
lumină, marea hidrocentrală, 
care va trimite pe arterele 
sistemului energetic național 
forța a 220 megawați. Din 
punct de vedere industrial re
giunea Argeș este astăzi de 11 
ori mai puternică decît în 
1938. O parte însemnată a pro
duselor sale și-a cucerit o bine 
meritată reputație pe piața 
mondială.

Primul secretar al comite
tului regional de partid a sub
liniat în încheiere că îndru
mările și sugestiile prețioase 
făcute de conducătorii de 
partid și de stat, ca și apre
cierile la adresa organelor și 
organizațiilor de partid, a 
activității creatoare a oameni
lor muncii, constituie un pu
ternic imbold în activitatea de 
viitor a tuturor locuitorilor 
regiunii.

A luat apoi cuvîntul Petre 
Năstăsescu, vechi membru de 
partid. Ni se umple inima de 
bucurie cînd vedem profundele 
schimbări înnoitoare care au 
loc în regiunea noastră ca și 
pe întreg cuprinsul patriei — 
a spus el. Niciodată nu s-ar 
fi putut ridica regiunea noas
tră din starea de înapoiere de 
odinioară, fără conducerea în
țeleaptă a partidului nostru. 
Aceste minunate realizări au 
fost posibile tocmai pentru că 
România este o republică so
cialistă, condusă de oameni 
ieșiți din popor — și ale că
ror idealuri se indentifică cu 
aspirațiile poporului. Noi, cei 
mai vîrstnici, care am cu
noscut starea din trecut a re
giunii, simțim o profundă sa
tisfacție cînd vedem înălțîn- 
du-se noi uzine, fabrici, 
blocuri, cum prind viață visu
rile celor mai buni fii ai po
porului, dintre care mulți s-au 
jertfit luptînd împotriva orîn- 
duirii nedrepte. Aceste jertfe 
nu au fost zadarnice, ele stau 
la temelia viitorului luminos 
spre care merge poporul nos
tru. Deși unii dintre noi sîntem 
mai în etate — a spus în 
încheiere vorbitorul —■ totuși 
mai putem contribui' la ridi
carea patriei noastre spre cul
mile înalte ale socialismului. 
Cu toată inima, cu toate sim
țămintele noastre, sîntem și 
vom fi alături de partid atît 
timp cît vom fi în viață.

Președintele Sfatului popu
lar regional, Constantin Sandu, 
a subliniat în cuvîntul său 
puternicul ecou și îndemnul 
mobilizator pe care vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat le-au lăsat în rîndul oa
menilor muncii din regiune. 
El a arătat că aceasta consti
tuie o expresie vie a legăturii 
indisolubile a conducerii parti
dului nostru cu masele.

Primit cu vii și puternice 
aplauze, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Timp de două zile — a spus 
vorbitorul — ne-am întîlnit 
cu activul de partid din 
aproape toate raioanele re
giunii Argeș, cu oameni ai 
muncii din întreprinderi in
dustriale, cu țărani cooperatori 
din multe cooperative agricole 
de producție, cu oameni de 
știință și cultură. Aceste întîl- 
niri au avut ca scop să discu
tăm împreună cum să acțio
năm mai bine în vederea în
deplinirii sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea al parti
dului pentru regiunea Argeș, 
întîlnirile, căldura cu care am 
fost întîmpinați peste tot de 
locuitorii orașelor și satelor 
regiunii Argeș ne-au impre
sionat puternic. Aceste întîl- 
niri s-au transformat de fapt 
în adevărate manifestații de 
masă ale dragostei pentru 
partid, ale încrederii nestrămu
tate în politica marxist-leni- 
nistă a partidului nostru, a 
Comitetului său Central.

într-adevăr, rezultatele ob
ținute în anii construcției so
cialiste, puțini la număr, sînt 
de așa natură încît au dat 
posibilitatea întregului popor 
să se convingă că Partidul Co
munist este singurul partid din 
istoria îndelungată și zbuciu
mată a patriei noastre care 
exprimă în mod fidel intere
sele vitale ale maselor popu
lare.

Am obținut rezultate mari 
în dezvoltarea industriei. Pro
ducem astăzi de zece ori mai 
mult decît în 1938. S-a dez
voltat și agricultura, deși nu 
în ritmul industriei. Ea a 
asigurat însă continuu aprovi
zionarea populației cu produse 
agroalimentare și chiar unele 
disponibilități pentru export, 
ceea ce înseamnă că și în 
acest sector de activitate poli
tica partidului nostru s-a do
vedit justă. După cum știți, 
cooperativizarea s-a încheiat 
cu patru ani în urmă. Deși 
timpul e scurt, cooperativele 
noastre de producție, sistemul 
socialist de organizare a agri
culturii noastre, și-au dovedit 
superioritatea, eficacitatea. Pe 
această cale este posibil ca 
într-un timp Scurt să obținem 
progrese însemnate în dezvol
tarea unei agriculturi înain
tate. Desigur, aceasta este ur
marea politicii juste, marxist- 
leniniste, a partidului nostru 
care se sprijină în întreaga 
muncă de dezvoltare a agri
culturii pe masele largi ale 
țărănimii, se sfătuiește cu 
ele, merge împreună cu ele în 
realizarea tuturor sarcinilor ce 
ni le-am propus.

Am obținut rezultate mari 
și în dezvoltarea culturii, ști
inței, artei. Deși este adevărat 
că în istoria patriei noastre 
au fost mulți oameni de știin
ță, de cultură, de artă care 
au purtat cu cinste în țară 
și în străinătate gloria talen
tului și priceperii poporului 
nostru, masele largi nu bene
ficiau în condițiile regimului 
burghezo-moșieresc de binefa
cerile culturii, artei și știin
ței. în anii socialismului s-a 
generalizat învățămîntul de 8 
ani, s-au dezvoltat puternic 
învățămîntul superior, știința, 
cultura. Trebuie să spunem că 
un merit al partidului nostru 
este faptul că în acești ani a 
știut să creeze condiții pentru 
manifestarea din plin a talen
tului creator al poporului no
stru, al acelora care de-a lun
gul veacurilor au purtat tra
dițiile noastre minunate — așa 
cum spunea Vasile Alecsandri, 
adevărații făuritori ai litera
turii, ai artei, ai culturii ro
mânești.

Am putea spune, tovarăși, 
că rezultatele pe care le-am 
obținut în toate domeniile de 
activitate sînt bune. Am reușit 
ca în această muncă uriașă să 
închegăm frăția de nezdrunci
nat între clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare — cele 
două clase prietene care re
prezintă principalii făuritori 
ai tuturor bunurilor materiale 
ale societății noastre socia
liste.

Am rezolvat în mod just, 
conform învățăturii marxist- 
leniniste, problema naționa
lă, s-a întărit frăția între po
porul român și naționalitățile 
conlocuitoare care, de-a lun
gul veacurilor, în diferite re

giuni ale țării noastre au mun
cit, au luptat, și au făurit 
împreună tot ceea ce există în 
țara noastră. Maghiari, ger
mani și oameni ai muncii de 
alte naționalități, împreună cu 
poporul român, și-au adus 
contribuția la dezvoltarea con
tinuă a bogățiilor materiale 
și culturale ale României, au 
muncit, au învins greutățile 
și, strîns uniți, au construit so
cialismul în România.

_Nu putem să nu menționăm 
că în activitatea noastră am 
avut și lipsuri, și nu puține, 
a trebuit să învingem greutăți 
și nu puține. Caracteristic este 
însă faptul că partidul nostru, 
poporul nostru au găsit forțele 
necesare pentru a depăși lip
surile și greutățile și a asigu
ra mersul continuu înainte al 
țării spre construcția socialis
mului, spre desăvîrșirea sa în 
România.

în acești ani partidul no
stru, care a condus întreaga 
operă de făurire a socialis
mului în România, s-a întărit, 
s-a dezvoltat, a devenit un 
partid puternic, de peste un 
milion și jumătate de mem
bri, Uniți, cu o linie politică 
clară. El conduce poporul ro
mân pe calea desăvîrșirii con
strucției socialismului, a înflo
ririi națiunii române sociali
ste.

Cunoașteți programul ela
borat de Congresul al IX-lea 
pentru următorii cinci ani. Se 
prevăd sarcini mari în toate 
domeniile de activitate. Indus
tria va cunoaște o puternică 
dezvoltare, ca și agricultura, 
știința, cultura. întreaga viață 
a poporului nostru va trebui 
să devină mai îmbelșugată, 
mai bună atît din punct de 
vedere al condițiilor materia
le, cît și al celor spirituale. 
Nu sînt ușoare sarcinile tra
sate de Congresul al IX-lea, 
dar rezultatele pe care le-am 
obținut in primele cinci luni 
în îndeplinirea planului in
dustrial, rezultatele obținute 
în lucrările agricole, precum 
și măsurile luate de partid în 
vederea îmbunătățirii condu
cerii agriculturii, a îmbunătă
țirii elaborării planului cinci
nal, în vederea dezvoltării ști
inței și culturii și alte măsuri 
organizatorice și politice arată 
că partidul, poporul au trecut 
Cu succes la realizarea preve
derilor planului cincinal. A- 
vèm convingerea că sarcinile 
Congresului al IX-lea vor fi 
pe deplin îndeplinite.

în cadrul prevederilor de 
viitor, îndatoriri mari revin și 
regiunii Argeș. în domeniul 
industriei se vor crea noi o- 
biective industriale cum sînt

ARGEȘ : istorie mul
tiseculară, cu mărturii 
continue de demnitate 
națională, cu valori 
prețioase de cultură și 
civilizație, cinstite și 
înălțate azi, într-un 
timp prezent tînăr, di
namic, prin vaste și vi
guroase construcții so
cialiste, organic legate 
și angajate în dezvolta
rea impetuoasă a țării. 
Acesta e unui din mul
tele și pătrunzătoarele 
înțelesuri pe care miile 
de argeșeni — din 
cîmpiile Topolovenilor 
și dealurile Drăgășani- 
lor, de pe platformele 
industriale ale Pitești
lor, Slatinei, Colibașîlor 
și Cîmpulungului-Mus- 
cel, pînă în munții de 
la Cozia și de la bara
jul Vidraru — l-au des
prins și l-au trăit, cu 
înaltă și nobilă răspun
dere, în întîlnirile de 
lucru din aceste zile, 
avute cu conducătorii 
de partid și de stat. în
tâlniri de lucru, de a- 
dînca meditație asupra 
rostului actual al gene

Rafinăria de țiței din Pitești, 
Combinatul petrochimic din 
Pitești și Combinatul petro
chimic din Rm. Vîlcea, între
prinderile de textile din Pi
tești și de încălțăminte și cau
ciuc din Pitești și Drăgășani, 
Fabrica de ciment din Cîmpu- 
lung, Fabrica de produse căr- 
bunoase Slatina, Fabrica de 
frigidere la Găești și altele, 
se vor dezvolta întreprinderile 
existente. Ca rezultat, ponde
rea regiunii Argeș în produc
ția industrială totală a țării 
va crește de la 3,3 la sută în 
1965 la 5,3 la sută în 1970. De
sigur, trebuie avut în vedere 
că unele obiective vor intra 
de fapt din plin în producție 
de abia după 1970, eforturile 
făcute pentru industrializarea 
regiunii fiind de fapt mai 
mari decît arată ponderea la 
care m-am referit. Se va dez
volta, de asemenea, agricultu
ra în regiunea dv., ca și în 
celelalte regiuni ale țării. Toa
te aceste prevederi fac parte 
din politica partidului nostru 
de dezvoltare a tuturor regiu
nilor țări în vederea asigură
rii condițiilor ca toți oamenii 
muncii să beneficieze de re
zultatele construcției socialis
mului.

Dacă este just că o țară fă
ră industrie nu poate fi soco
tită o țară stăpînă pe soarta 
sa, independentă și suverană, 
o regiune lipsită de industrie 
va rămîne în urmă din punct 
de vedere al nivelului econo
mic și al nivelului vieții so
ciale, al dezvoltării științei și 
culturii. Iată de ce partidul 
nostru acordă o atenție deose
bită amplasării teritoriale a 
noilor obiective economice, ri
dicării nivelului general al tu
turor regiunilor. în felul acesta 
întreaga țară va merge înain
te spre desăvîrșirea construc
ției socialismului, asigurînd 
condiții din ce în ce mai bune 
de viață pentru toți oamenii 
muncii.

Cincinalul cuprinde prede- 
deri mari și pentru învățămînt 
și cultură. M-am referit însă 
acum o jumătate de oră la ele 
în întîlnirea cu intelectualii 
și nu vreau să mai repet. Toa
te acestea fac însă, tovarăși, 
ca pe umerii activului de par
tid și de stat din regiune să 
apese îndatoriri și sarcini 
mari. Desigur că rezultatele 
pe care le-ați obținut pînă a- 
cum în muncă sînt o garanție 
că veți ști să vă îndepliniți și 
în viitor cu cinste îndatoririle. 
Organizația de partid Argeș 
este o organizație puternică, 
cu un număr mare de mem
bri de partid, are un activ de 
partid bun care a dovedit că

rațiilor de constructori 
talentați și neobosiți, a- 
flați în plină desfășu
rare a energiilor lor, 
pentru rodnica și de
plina împlinire a pro
gramului de înflorire a 
patriei, trasat de Con
gresul al IX-lea al 
P.C.R.

în această puternică 
unitate a generațiilor 
de constructori, mărtu
risită cu prilejul aces
tor întâlniri generoase 
în îndemnuri și rezul
tate, s-a putut remarca 
aportul deosebit al ti
nerilor, plusul de vi
goare și dragostea lor 
îndrăzneață de continuă 
noutate, de învățătură 
modernă în edificarea 
obiectivelor industriale, 
ca și în instituțiile de 
cultură, în eforturile de 
înălțare a vieții satului. 
Emoționant să vezi, pe 
platformele argeșene de 
lucru, ca printre cei 

știe să lucreze și să rezolve 
cu succes sarcinile. Avem de 
aceea convingerea că veți 
reuși să vă faceți datoria cu 
succes.

în cadrul vizitei noastre am 
ținut să mergem și la monu
mente care vorbesc- de tra
diția de luptă a poporului 
nostru și, totodată, de price
perea și de talentul său în 
creația artistică și culturală. 
Am vizitat monumente care 
datează încă de pe timpul Ba- 
sarabilor, al lui Mircea, Nea- 
goe, al lui Vlad Țepeș, al a- 
celor voievozi care au pus de 
fapt bazele statului în Țara 
Românească. Cinstind memo
ria lor, noi am ținut să sub
liniem încă o dată că lupta 
pe care au dus-o pentru nc- 
atîrnarea țării noastre, pen
tru eliberarea de sub jugul 
străin a creat condițiile ca 
mai tîrziu să se poată înfăp
tui statul național unitar ro
mân, să se formeze națiunea 
română, să putem astăzi con
strui socialismul în Româ
nia.

Am vizitat locuri unde re
voluționarii din 1848 s-au a- 
dunat și au elaborat măsuri
le și ideile care au călăuzit 
lupta de înfăptuire a aspira
țiilor naționale și sociale din 
vremea aceea în Țările Ro
mânești. Am fost la locul 

i unde a stat un timp Tudor 
Vladimirescu, la Golești, unde 
s-au întîlnit mai tîrziu revo
luționarii din Țara Româ
nească printre care și Băl- 
cescu, am asistat la evocarea 
unuia dintre momentele im
portante ale pregătirii revo
luției în Țara Românească — 
mă refer la tabăra de la Rîu- 
reni, unde acum 118 ani Ma- 
gheru își instruia formațiuni
le de luptă populare. Și, în 
încheiere, am vizitat casa 
unde a trăit o parte din via
ța să scurtă, în cadrul fami
liei, Nicolae Bălcescu.

într-o întîlnire cu un grup 
de ziariști străini mi s-a pu.s 
această întrebare : De ce a- 
cordăm noi o așa de mare a- 
tenție tradițiilor luptei patrio
tice și revoluționare ? Noi, 
comuniștii, considerăm că 
este o datorie de onoare de 
a studia, cunoaște și cinsti 
cum se cuvine pe cei care au 
contribuit la făurirea națiu
nii noastre, care și-au dat 
viața pentru libertatea națio
nală și socială a poporului 
român. Noi, comuniștii, sîn
tem continuatorii a tot ceea 
ce are mai bun poporul ro
mân. Partidul comunist nu a 
apărut întîmplător în Româ
nia. El este rezultatul unui 
întreg proces istoric de dez
voltare economico-socială ca
re a dus la maturizarea cla
sei muncitoare, a luptei re
voluționare și la formarea 
Partidului Comunist Român. 
Oare cum ar fi posibil ca un 
partid care își propune să 
conducă poporul pe calea fău
ririi unei orînduiri mai drep
te, a orînduirii ..socialiste,.șă 
nu cunoască trecutul de 
luptă ? îmi închipui că un a- 
semenea partid ar fi sărac, 
ar fi lipsit de vlagă și fără 

care prezentau în fața 
conducătorilor de partid 
și de stat realizările 
actuale și proiectele 
curajoase de viitor ale 
orașelor, șantierelor și 
ogoarelor argeșene pu
teau fi numărați foarte 
mulți tineri, sigur și 
mereu dornici de a dis
cuta și dezbate cele mai 

■.complexe probleme de 
construcție, care impli
că folosirea valorilor 
noi ale civilizației și 
culturii moderne.

O înaltă conștiință a 
timpului prezent, care 
cuprinde în el și grăun
tele de aur al creațiilor 
atîtor înaintași lumi- 

.nați, se cuvine sublinia
tă în ținuta de muncă a 
acestor tineri, în adîn- 
ca seriozitate cu care 
răspund cerințelor po
liticii partidului nos- 

‘tru.
Dovezi sînt rezultate

le atinse la barajul Vi
draru, la Uzinele de la 

nici o îndoială că nu s-ar pu
tea bucura nici de sprijinul, 
nici de încrederea poporului. 
Or, tocmai pentru că partidul 
nostru continuă cele mai 
bune tradiții de luptă ale po
porului, trage învățăminte 
din experiența trecutului și 
depune eforturi pentru a a- 
sigura mersul înainte spre o 
viață mai bună a poporului, 
pentru construirea orînduirii 
socialiste, el se bucură de 
stima și de încrederea neli
mitată a întregului nostru po
por.

Oare cum s-ar simți un po
por care nu și-ar cunoaște 
trecutul, nu și-ar cunoaște is
toria, nu ar prețui și nu ar 
cinsti această istorie ? Nu ar 
fi ca un copil care nu-și cu
noaște părinții și se simte 
străin în lume ? Fără nici o 
îndoială că așa ar fi, tova
răși. Iată de ce noi avem da
toria să cunoaștem, să stu
diem trecutul de luptă al po
porului nostru. Avem un tre
cut cu care ne putem mîn- 
dri. în condiții grele, po
porul nostru și-a păstrat fiin
ța națională. în această parte 
a lumii el a fost un factor de 
progres și civilizație, și-a a- 
dus contribuția la mersul 
înainte, pe calea unei vieți 
mai bune. Iată de ce noi, co
muniștii, cinstind pe cei care 
în trecut și-au dat viața pen
tru fericirea poporului, 
tragem din lupta lor învă
țăminte pentru prezentul pe 
care-1 făurim și, totodată, 
pentru a pune bazele viitoru
lui educăm tineretul în spi
ritul dragostei și respectului 
față de lupta și munca înain
tașilor. Numai așa tineretul 
nostru va învăța să ducă mai 
departe ceea ce au făurit îna
intașii, ceea ce făurește ge
nerația de astăzi, să păstreze 
ca lumina ochilor și să în
tărească independența și su
veranitatea patriei noastre.

Partidul nostru are, de a- 
semenea, tradiții glorioase de 
luptă. Mulți comuniști, în 
anii grei ai ilegalității, au în
fruntat cu eroism teroarea 
burghezo-moșierească, au ți
nut sus steagul luptei pen
tru independență și suverani
tate națională. Prin aceasta, 
partidul și-a cîștigat pe drept 
încrederea și respectul în
tregului nostru popor. Și în 
regiunea dv. au trăit și au 
luptat în ilegalitate comu
niști. A vorbit aici astăzi to
varășul Năstăsescu, ne-am 
întîlnit la Rm. Vîlcea cu to
varășul Șimlea, știu că mai 
există și alții ca tovarășul Va- 
silescu, de pildă. Acum 30 și 
ceva de ani am lucrat îm
preună aici. Eu lucram pe li
nie U.T.C. atunci și știu că 
fiecare dintre ei, cu price
perea și cunoștințele lor, 
și-au adus contribuția la 
lupta partidului, și-au înde
plinit îndatoririle primite. 
Desigur, tovarăși, am fi putut 
face mai mult. Dar e o mîn- 
drie pentru noi, comuniștii 
din ilegalitate, pentru toți co
muniștii, că partidul nostru a 
știut să depășească momente
le grele din activitatea sa și 

Colibași și Cîmpulung, 
cu perspectivele lor de 
amplă dezvoltare, cele 
de la Slatina și Pitești, 
după cum dovezi sînt și 
lanurile bogate ale Dră- 
găneștilor, ca și amfi
teatrele de livezi și 
podgorii care urcă spre 
coronamentul hidrocen
tralei. Timpul prezent e 
înțeles ca o mare 
răspundere istorică și 
cu atît mai pătrunză
tor pot fi înțelese, în
deosebi de către ti
neri, cuvintele rostite 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fața oa
menilor Argeșului :

„Aceste locuri, unde 
s-au scris emoționante 
pagini ale istoriei, ale 
culturii și civilizației 
poporului nostru, sînt o 
înălțătoare școală a 
educării patriotice a 
generațiilor de astăzi, 
însuflețindu-Ie în opera 
măreață ce au înfăp
tuit, sub conducerea 
partidului Comunist Ro
mân — de făurire a 
orînduirii noi, socia
liste“.

să asigure mersul înainte al 
luptei revoluționare, că el 
și-a îndeplinit cu cinste ro
lul de avangardă a clasei 
muncitoare, a întregului nos
tru popor. în fața acestor tra
diții, a acelora care s-au jert
fit în decursul secolelor pen
tru binele poporului, noi am 
ținut, vizitînd regiunea Ar
geș, să ne înclinăm, să adu
cem prinosul nostru de re
cunoștință.

în continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: 
Ceea ce facem în construc
ția socialismului este o con
tribuție la întărirea forței sis
temului mondial socialist, la 
cauza socialismului și păcii 
în întreaga lume. Cu cît mai 
puternică este fiecare țară so
cialistă, cu cît își dezvoltă 
mai puternic economia, cul
tura, știința, cu atît mai ma
re este contribuția sa la în
tărirea sistemului socialist, a 
unității sale, la creșterea in
fluenței socialismului asupra 
desfășurării vieții contem
porane.

în centrul politicii noastre 
externe stă prietenia cu ță
rile socialiste, întărirea con
tinuă a colaborării și unității 
în cadrul sistemului socialist 
mondial. Noi dezvoltăm însă, 
în același timp, colaborarea cu 
toate țările lumii indiferent 
de orînduirea lor socială, adu- 
cîndu-ne în felul acesta apor
tul la cauza păcii mondiale, 
în spiritul principiilor inter
naționalismului poporul nos
tru și-a adus și își aduce, de 
asemenea, continuu contribu
ția la sprijinirea luptei de eli
berare națională și socială a 
popoarelor care gem încă sub 
exploatare și asuprire. Parti
dul și statul nostru acordă 
luptei poporului vietnamez 
sprijin material, politic și mo
ral, militează pentru întărirea 
solidarității internaționale în 
lupta pentru înfrîngerea a- 
gresorilor americani în Viet
nam.

în continuare vorbitorul a 
spus: Țara noastră a suferit în 
ultimii 50 de ani de două ori 
de pe urma agresiunii impe
rialismului german. Problema 
securității europene nu este 
pentru poporul nostru o pro
blemă abstractă, ea este legată 
de asigurarea condițiilor mun
cii sale pașnice, de posibilitatea 
de a asigura mersul înainte 
al desăvîrșirii construcției so
cialiste și crearea condițiilor 
pentru trecerea la construirea 
comunismului. Iată de ce par
tidul nostru, guvernul nostru 
se preocupă îndeaproape de 
problema securității europe
ne. Noi am inițiat la Organi
zația Națiunilor Unite cunos
cutele propuneri din toamna 
anului trecut privind dez
voltarea relațiilor dintre ță
rile din Europa cu sisteme so
ciale deosebite. Considerăm 
că trebuie să milităm cu per
severență în vederea asigu
rării unor relații noi între 
statele din Europa indiferent 
de orînduirea lor socială, re
lații care să pornească de la 
recunoașterea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, de a-și alege 
regimul social pe care îl do
rește, relații care să se ba
zeze pe respectul suveranită
ții și independenței, pe prin
cipiul neamestecului în tre
burile interne ale altor țări, 
al egalității depline în drep
turi între toate națiunile din 
Europa. Numai pe această 
bază se pot crea condiții pen
tru o adevărată securitate în 
Europa.

Este fără îndoială că în a- 
cest cadru trebuie să-și gă
sească rezolvare și problema 
germană. Trebuie să se cree
ze condițiile pentru ca unifi
carea Germaniei să fie re
zultatul înțelegerii dintre cele 
două state germane, a germa
nilor înșiși. Trebuie pînă a- 
tunci, desigur, să se porneas
că de la realitățile de astăzi 
ale existenței celor două sta
te germane și împreună cu 
ele să lucrăm pentru secu
ritatea Europei. Noi sîntem 
interesați, ca, și alte popoare 
din Europa ca rezolvarea pro
blemei germane să se facă pe 
cale democratică și pașnică, 
excluzîndu-se orișice posibili
tate de reînviere a militaris
mului și revanșismului ger
man. Noi sîntem interesați, 
ca și alte popoare din Europa, 
ca Germania să nu posede sub 
nici o formă armament atomic. 
O Germanie unificată trebuie 
să fie o Germanie democratică, 
pașnică, care să aibă posibi
litatea ca, alături de celelalte 
națiuni din Europa, să-și adu
că contribuția la securitatea 
generală, la progresul și civi
lizația continentului nostru. 
Europa e unul din leagănele 

civilizației, ea a dat mult pen
tru omenire, și are încă forțe 
puternice pentru a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea vii
toare a societății omenești. 
Iată de ce noi considerăm că 
fiecare popor din Europa, fie
care guvern pe care îl inte
resează soarta poporului său 
și a păcii trebuie să meargă 
pe linia organizării unei secu
rități europene, pe baze noi 
— acelea ale egalității în 
drepturi între toate națiuni
le europene. Să fie excluse 
blocurile militare, să plece 
trupele neeuropene din Euro
pa, să fie desființate bazele 
militare, să se retragă tru
pele străine de pe teritoriul 
unui stat străin în granițele 
sale naționale, să creăm con
diții ca în Europa să nu exis
te armament atomic. Toate a- 
cestea sînt probleme care 
frămîntă astăzi întreaga ome
nire, dar îndeosebi popoarele 
din Europa. De aceea parti
dul nostru, guvernul nostru 
militează activ ca aceste pro
bleme să-și găsească rezolva
rea corespunzătoare, în inte
resul popoarelor europene, al 
păcii în Europa și în întrea
ga lume. Noi sîntem pentru 
desființarea pactului agresiv 
N.A.T.O., și, ca urmare, și a 
Pactului militar de Ia Varșo
via. Considerăm că blocurile 
militare au devenit un ana
cronism în viața politică. Sîn
tem însă obligați ca atîtatimp 
cît imperialiștii vor menți
ne pactul agresiv N.A.T.O., 
să luăm măsuri de întărire a 
capacității de apărare ă ță
rii noastre împreună cu cele
lalte țări socialiste din Pac
tul de la Varșovia, să întărim 
cooperarea pentru a asigura 
condiții ca orișice încercare a- 
gresivă a imperialiștilor ame
ricani, a forțelor reacțiunii să 
poată fi zdrobită. Considerăm 
însă că numai prin desființa
rea blocurilor militare, vom 
putea ajunge la o adevărată 
securitate în Europa, vom pu
tea influența în crearea con
dițiilor de securitate în în
treaga lume.

Iată, tovarăși, cîteva pro
bleme pe care am vrut să le 
pun în fața activului nostru 
de partid din regiunea Argeș, 
pentru a înțelege mai bine 
marile sarcini ce ne revin în 
vederea înfăptuirii hotărîri- 
lor Congresului al IX-lea.

Eu doresc să închei expri- 
mînd încă o dată convingerea 
că organizația de partid din 
regiunea Argeș, organizație 
puternică, legată cu masele 
largi populare, va ști să-și 
îndeplinească cu cinste sarci
nile care îi revin. întîlnirile 
pe care le-am avut cu oa
menii muncii, manifestările 
pline de dragoste și încre
dere față de partidul nostru, 
față de Comitetul Central 
ne-au sporit și mai multho- 
tărîrea de a munci pentru a 
asigura ca România să ajungă 
în 1970 la un nivel de dez
voltare economică, culturală, 
științifică peste prevederile 
stabilite de Congresul al IX- 
lea. Pentru nici un comunist 
nu există o îndatorire mai 
mare decît aceea de a servi 
poporul, de a servi patria. Noi, 
comuniștii, cărora poporul și 
partidul ne-au încredințat 
munci de răspundere, vom 
face totul pentru a răspunde 
încrederii partidului și po
porului, pentru a. asigura în
florirea națiunii noastre so
cialiste, bunăstarea celor ce 
muncesc.

Propun, tovarăși, să ridicăm 
paharul pentru partidul nos
tru, ^pentru întărirea lui con
tinuă și a legăturilor sale cu 
masele largi de oameni- ai 
muncii, pentru poporul ro
mân, constructor al socialis
mului, pentru înflorirea na
țiunii noastre socialiste, pen
tru activul nostru de partid 
de la Argeș și pentru toate 
organizațiile de partid din re
giune.

în sănătatea dumneavoastră, 
tovarăși!

★
în cursul zilei de sîmbătă, 

conducătorii de partid și de 
stat au avut, în sala teatrului 
„Al. Davilla“ din orașul Pi
tești, o întîlnire cu intelectua
lii din localitate.

întîmpinat cu îndelungi a- 
plauze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit o cuvîntare 
în care s-a referit la sarcinile 
ce revin intelectualilor din re
giune în munca pentru reali
zarea programului elaborat de 
Congresul al IX-lea al parti
dului.



VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
Șl DE STAT ÎN REGIUNEA OLTENIA

(Urmare din pag. I)

Seara, în prezența condu
cătorilor de partid și de stat, 
a avut loc pe stadionul din 
Craiova un spectacol festiv, 
în care cîteva mii de inter-

preți au țesut într-o desfășu
rare sugestivă pagini din is
toria Olteniei, pagini din lupta 
îndelungată a poporului ro
mân pentru dreptate socială 
și neatîrnare.

EA PORȚILE UE FIER ALE DUNĂRII, 
LA IZVOARE DE EUMINĂ Șl ENERGIE

în cea de-a doua zi a vizi
tei pe care o întreprind în 
regiunea Oltenia, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Leontin Sălăjan, Maxim Ber- 
ghianu. Ilie Verdeț, Vasile 
Vîlcu și Manea Mănescu, înso
țiți de tovarășii Ion Stănescu, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid, și Ion 
Predescu, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului 
popular regional Oltenia, au 
fost oaspeții oamenilor mun
cii din raioanele Turnu-Seve- 
rin, Strehaia și Gorj.

Drumul spre fosta așezare 
romană „Drobeta“ străbate 
pămînturi rodnice cu holde ce 
vestesc recolte îmbelșugate, 
sate ale căror case oglindesc 
hărnicia gospodarilor. Mii, 
zeci de mii de locuitori ai lo
calităților de pe aceste melea
guri întîmpină pe oaspeți.

...Un scurt popas la porțile 
orașului Turnu Severin. Con
ducătorii de partid și de stat 
sînt salutați de tovarășii Teo
dor Popovici, prim-secretar 
al comitetului raional de par
tid, și Constantin Barbu, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Tr. Seve
rin.

Gazdele invită pe oaspeți 
să viziteze mai întâi marele 
șantier al sistemului hidro
energetic și de navigație de 
la Porțile de Fier, unul dintre 
cele mai importante obiective 
ale cincinalului. Mii de oameni 
aclamă îndelung pe conducă
tori.

Oaspeții trec de-a lungul 
șantierului ce se întinde de 
la Gura Văii și pînă la Vîr- 
ciorova.

Tov. Constantin Marinescu, 
directorul general al com
plexului hidroenergetic, înfă
țișează conducătorilor de par
tid și de stat stadiul actual al 
lucrărilor. Sînt prezentate 
machete, schițele tehnice 
ale unor puncte de lucru ale 
șantierului, se examinează 
modul de folosire a moderne
lor și puternicelor utilaje care 
lucrează pe șantier. Studiul 
machetelor și schițelor este 
completat de exemplificări 
pe șantier. La discuții parti
cipă ministrul energiei elec
trice, Emil Drăgănescu, Octa- 
vian Grpza, adjunct al minis
trului, Nicolae Mănescu, di
rector general al șantierului, 
precum și alți specialiști.

Gazdele raportează că un 
avans de zece săptămîni încu
nunează eforturile constructo
rilor. Ei au izolat o mare por
țiune din albia Dunării. Pe 
terenul acesta eliberat de 
apele Dunării se vor săpa 
fundațiile necesare viitoarei 
hidrocentrale și ecluzei de 
navigație din partea română 
a hidrocentralei.

— Putem să începem beto- 
narea ecluzelor încă din luna 
august — înaintea datei sta
bilite inițial, precizează direc
torul general al șantierului.

— Este un lucru foarte bun 
— apreciază secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R., care 
recomandă să se studieze su
plimentarea investițiilor în 
vederea grăbirii ritmului ‘ de 
lucru.

Are loc apoi o discuție amă
nunțită cu privire la etapele 
lucrărilor pe șantierul hidro
centralei și pe șantierele de 
amenajare din întreaga zonă 
a viitoarei hidrocentrale. Con
ducătorii de partid și de stat 
vizitează apoi cîteva puncte 
de lucru pe șantier.

în timp ce are loc vizita, 
s-au adunat mii de construc
tori. Ei întîmpină cu urale pe 
conducătorii de partid și de 
stat, în a căror vizită văd o 
cinstire a eforturilor lor, a 
ceea ce durează aici prin pri
cepere și abnegație, în lupta 
cu timpul și cu natura,
în timp ce oamenii mun
cii din sectorul românesc
al șantierului își expri
mau entuziasmul prilejuit 
de vizită, constructorii de pe 
malul iugoslav, prin semne 
prietenești și saluturi de sim
patie, participă și ei la bucu
ria tovarășilor lor de muncă. 
Prin închiderea batardoului 
de pe malul românesc și prin 
executarea unor lucrări ase
mănătoare pe malul iugoslav, 
Dunărea a fost obligată să-și 
poarte apele printr-o albie 
care, aici, are acum numai 
274 m lățime.

Are apoi loc un miting la 
care au luat cuvîntul ing. 
Iancu Penteș, secretarul co
mitetului de partid al grupu
lui de șantiere, șoferul Dumi- 
tur Știr și inginerul șef 
al șantierului-baraj-uzină, 
Zaharia Gheorghe, care au ra
portat conducătorilor realiză
rile dobîndite și au exprimat 
hotărîrea de a turna pînă Ia 
sfîrșitul anului 15 000 mc de 
beton peste prevederile de 
plan, de a munci astfel încît 
cel mai mare obiectiv hi
droenergetic al patriei noa
stre să intre în funcțiune 
înaintea termenului stabilit.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care i-a salutat pe construc
torii Hidrocenlralei de la 
Porțile de Fier — unul din

cele mai mari șantiere ale 
cincinalului, în numele Co
mitetului Central al Partidu
lui. înfăptuirea acestui obiec
tiv — a spus vorbitorul — 
este un deziderat vechi al 
tehnicienilor români și iugo
slavi care, în urmă cu 20-30 
ani era de nerealizat. Lu
crările desfășurate demon
strează de ce forțe uriașe 
dispune poporul român, stă- 
pîn pe soarta sa.

Hidrocentrala de la Porțile 
de Fier, pe care o construim 
împreună cu tovarășii iugo
slavi, are o importanță deo
sebită pentru țările noastre 
în asigurarea energiei electri
ce necesare industrializării și 
în general, economiei celor 
două țări. în același timp, 
ea asigură îmbunătățirea cir
culației pe Dunăre, în avan
tajul tuturor țărilor care fo
losesc această cale de trans
port. Această lucrare reliefea
ză capacitatea inginerilor noș
tri și a inginerilor iugoslavi 
și demonstrează Ce roade 
minunate pot da relațiile de 
colaborare frățească între 
două popoare prietene.

Subliniind succesul con
structorilor care au reușit să 
termine cu două luni și jumă
tate mai devreme actuala lu
crare, vorbitorul a spus : pen
tru aceste rezultate minunate 
care creează condiții în vede
rea atingerii unui ritm mai 
rapid în executarea lucrărilor 
felicităm din toată inima pe 
inginerii, tehnicienii și mun
citorii șantierului.

Tovarășul Ceaușescu a în
fățișat apoi ritmul intens în 
care se desfășoară munca 
pentru îndeplinirea prevede
rilor cincinalului în întreaga 
țară, succesele obținute în pri
mele cinci luni ale anului. Și 
lucrările de la Porțile de Fier
— a spus vorbitorul — sînt 
de fapt abia la început. Sar
cina pe care o aveți nu e de
loc ușoară. Dar mijloacele 
materiale asigurate și capaci
tatea tehnicienilor, ingineri
lor, și a muncitorilor noștri 
garantează că ea va fi înde
plinită cu succes. Vor mai a- 
părea fără îndoială și greu
tăți. Dar noi avem con
vingerea că veți ști să faceți 
față tuturor problemelor care 
se vor ivi, veți găsi rezolvarea 
lor, veți duce la bun sfîrșit 
construirea acestui mare o- 
biectiv al electrificării Româ
niei socialiste. Prin munca 
dumneavoastră aduceți o con
tribuție însemnată la electri
ficarea țării, la mersul înain
te al României pe calea desă- 
vîrșirii construcției socialiste. 
Vă urăm din toată inima suc
ces !

La sfîrșitul mitingului, la 
invitația directorului general 
al sistemului hidroenergetic, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R., în aclamațiile entu
ziaste ale mulțimii, declanșea
ză de la un singur automat de 
comandă prima explozie care 
marchează începerea . excava- 
țiilor pentru construirea clă
dirii centralei hidroelectrice și 
a ecluzei. „Aceasta înseamnă
— spune surîzînd tovarășul 
Ceaușescu —• că începînd din 
momentul acesta ne-am putea 
număra și noi printre con
structorii hidrocentralei“.

Noul obiectiv al vizitei*: 
Uzinele mecanice din Tr. Se
verin, veche întreprindere 
care va cunoaște în anii cinci
nalului remarcabile progrese, 
corespunzător cerințelor eco
nomiei românești. Directorul 
uzinelor, ing. Teodor Jercan, 
arată că în acești ani produc
ția de vagoane va înregistra 
un spor substanțial, iar cea de 
nave fluviale și maritime, de 
mic tonaj, se va tripla.

Urmează apoi o vizită prin 
uzină. Alături de halele vechi, 
dar solid construite, au fost 
ridicate în ultimii ani cîteva 
hale noi, moderne, care asi
gură condiții pentru extinde
rea sectoarelor de producție.

După vizitarea halelor și în 
urma discuțiilor avute cu 
muncitorii și specialiștii uzi
nei cu privire la sarcinile de 
dezvoltare a uzinei în cadrul 
noului cincinal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat 
că nu sînt justificate propu
nerile ministerului tutelar 
care preconiza demolarea ve
chilor hale ale uzinei și con
struirea altora noi. Halele 
vechi sînt destul de bune și 
pot fi folosite încă mulți ani. 
Este cu mult mai rațional ca 
investițiile prevăzute pentru 
construirea unor hale noi să 
fie folosite în vederea înzes
trării uzinei cu utilaje dintre 
cele mai moderne.

Sutele de muncitori prezenți 
au asigurat pe conducătorii de 
partid și de stat că recoman
dările prețioase făcute cu o- 
cazia vizitei îi vor ajuta și îi 
vor însufleți și mai mult spre 
a fi la înălțirea sarcinilor ce 
le revin în anii cincinalului.

Ultimele momente ale șede
rii în orașul Tr. Severin, con
ducătorii de partid și de stat 
le-au rezervat vizitării nepie
ritoarelor vestigii ale unui
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glorios trecut, aflate în cadrul 
Muzeului zonei Porțile de Fier.

Oaspeții se opresc în fața 
pilonilor marelui Pod al lui 
Traian, construit de Apolodor 
din Damasc în intervalul din
tre cele două războaie dacice, 
ca și în fața ruinelor fostului 
castru roman de aici.

Directorul muzeului, prof. 
Mihai Davidescu, prezintă 
oaspeților diferitele piese care 
evocă emoționant vechimea 
neamului nostru, nașterea și 
închegarea lui, îndeletnicirile 
strămoșilor.

Părăsim Tr. Severin cu ima
ginea încă vie a celor două 
construcții monumentale — 
marea Hidrocentrală de la 
Porțile de Fier și vestigiile 
Podului lui Traian — vibrante

IU CIL MAI TiNĂII IIRAȘ AL TĂRII
...După un scurt popas la 

Corcova, unde lucrătorii gos
podăriei de stat au organizat 
o expoziție viticolă prezentînd 
medaliile de aur și de argint 
obținute 1a. concursurile inter
naționale, călătoria continuă 
pe Valea Metrului spre bazi- 
'huT'Hiitlidr cteat în anii pla
nului șeăenal pentru a pune 
în valoare bogatele resurse de 
lignit din această parte a Ol
teniei.

Motru — orașul minier, cel 
mai tînăr oraș al țării, își în
tîmpină oaspeții cu alinierea 
elegantă a noilor blocuri — cu 
salutul binecunoscut al mine
rilor : „Noroc bun !“.

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc la Direcția ex
ploatării miniere Motru, unde 
sînt întîmpinați de tov. Bujor 
Almășan, ministrul minelor, 
de cadre de conducere ale 
Trustului minier Oltenia și ale 
exploatării, de sute și sute de 
mineri, de cetățeni ai noului 
oraș.

în fața unor grafice are loc 
o discuție între conducătorii 
de partid și de stat și directo
rul Trustului minier Oltenia, 
inginer Dorel Corneliu Bătă- 
cui, cu privire la dezvoltarea 
industriei miniere în regiunea 
Oltenia — regiune unde se 
află aproape 90 la sută din re
zervele de lignit cunoscute 
pînă în prezent în țară.

în raport cu marile pers
pective de dezvoltare a ex
ploatărilor din Valea Motru- 
lui, unde în anii cincinalului 
se vor face însemnate investi
ții, conducătorii de partid și 
de stat se interesează de felul 
în care va fi asigurată forța 
de muncă necesară. Ei discută 
cu reprezentanții organelor 
locale de partid, cu cadrele 
de conducere ale trustului des
pre cele mai economice soluții 
ce trebuie adoptate pentru 
realizarea în cele mai buhe . 
condiții a sarcinilor de plan.

întîlnirea cu oaspeții dragi,; 
cu conducătorii de partid și de 
stat, a dat prilej celor ce 
muncesc în Valea Motrului 
să-și exprime hotărîrea de a 
lupta neabătut pentru înfăp
tuirea mărețului program de 
înflorire a patriei trasat de 
Congresul al IX-lea . al parti
dului. Această hotărîre a fost 
exprimată în cadrul mitingu
lui de la Motru de Octavian 
Socol, secretarul Comitetului 
raional de partid Strehaia, 
de maistrul miner Dumitru 
Parpală.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Salutînd pe minerii tânăru
lui bazin carbonifer, vorbito
rul a spus :

Minele dv. sînt noi, majori
tatea dintre dv. sînteți mineri 
tineri — tineri și în ce priveș
te meseria de miner, și ca 
vîrstă. Putem spune că aceste 
mine, acest bazin carbonifer 
sînt realmente o creație a pla
nului nostru șesenal. Noi acor
dăm, a spus vorbitorul, o a- 
tenție deosebită dezvoltării 
minelor din Oltenia, de la 
producția de astăzi a bazinu
lui Motru, de 1 150 000 de tone, 
se va ridica la 3 milioane și 

acte istorice pe care se arcu
iesc două milenii.

La Strehaia, în dreptul 
mînăstirii — cetate cu același 
nume, coloana de mașini se o- 
prește. Istoria mînăstirii- 
cetăți e legată de numele Ba- 
sarabilor, al lui Mihai Vitea
zul, ale lui Brîncoveanu și 
Tudor Vladimirescu.

în aclamațiile mulțimii, pri
mul secretar al Comitetului 
raional de partid Strehaia, 
tov. Octavian Socol, urează 
oaspeților bun venit. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu mulțu
mește pentru calda primire 
făcută și urează miilor de ță
rani cooperatori prezenți, pre
cum și tuturor oamenilor 
muncii din raion succese tot 
mai însemnate în dezvoltarea 
economică a raionului, multă 
sănătate și fericire.

jumătate în 1970 și la peste 7 
milioane în 1975, încît numai 
acest bazin va ajunge într-o 
perioadă relativ scurtă să de
pășească producția de cărbune 
din 1938 a țării. Se deschid noi 
perspective pentru raionul 
Strehaia, ținînd seama că în 
aceste mine vor lucra peste 
7 000 de muncitori.

Relevînd amploarea acestor 
obiective, a eforturilor statu
lui pentru dezvoltarea indus
triei carbonifere în Oltenia, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a subliniat că vor tre
bui luate toate măsurile pen
tru ca fondurile investite să 
fie cît mai bine gospodărite, 
pentru ca mijloacele materia
le să fie folosite cu chibzu
ință.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
vor trebui depuse eforturi 
mari pentru a se asigura pre
gătirea miilor de noi mineri.

S-a ridicat următoarea 
problemă, asupra căreia am 
vrea să vă gîndiți: Deoarece 
o bună parte din dv. locuiți 
în raion trebuie văzut ce este 
mai bine —- să . construim aici 
pentru toată lumea blocuri 
de locuințe sau minerii din 
împrejurimi să continue să 
locuiască în satele lor ? Sate
le noastre se dezvoltă, în ra
ion aveți gospodării bune. 
Familiile, în general, rămîn 
în raion, unde au, pe lîngă 
casa din sat, și o bucățică de 
pămînt. o grădină. De aceea 
ne gîndim ca în viitor să spri
jinim pe minerii din comunele 
din împrejurimi să-și constru
iască case în comuna lor, să 
organizăm transportul cores
punzător. de acasă la mină și 
înapoi.

. Bazinul acesta.are,o per
spectivă îndelungată și tre
buie sa ne așezăm'gospodăreș
te, nu pentru 2-3 ani, ci pen
tru zeci sau chiar sute de ani. 
Industrializarea țării, amplasa
rea întreprinderilor în toate 
raioanele patriei noastre, a 
spus vorbitorul, va contribui 
la .apropierea satelor de nivelul 
orașelor, în așa fel ca în per
spectiva desăvârșirii con
strucției socialiste și trecerii 
spre comunism să dispară 
complet deosebirile între sat 
și oraș. .

Dv., celor din Valea Motru
lui, vă revin sarcini mari în 
cincinalul acesta. La dv. se 
investesc 250 de milioane; 
aproape două procente din 
totalul investițiilor pe țară, 
înțelegînd importanța pe 
care o acordă partidul 
dezvoltării minelor din Olte
nia, trebuie totodată să înțe
legeți răspunderea pe care 
o aveți pentru realizarea în 
termenele stabilite a sarcini
lor ce vă revin din programul 
elaborat de Congresul al 
IX-lea, a spus în încheiere 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvântarea secretarului ge
neral al partidului a foșt sub
liniată în repetate rînduri cu 
aplauze și ovații care au du
rat minute în șir.

LA PADEȘ — ÎN MIJLOCUL URMAȘILOR 
LUI TUDOR DIN VLAOIMIRI

Coloana de mașini urcă 
spre spectaculoasele chei ale 
Motrului, fierăstruite în 
munți. Plaiurile Mehedinților 
sînt de o rară frumusețe.

Conducătorii de partid și 
de stat se opresc, în Cîmpia 
Padeșului, întîmpinați de 
uralele celor prezenți. Aduce 
salutul locuitorilor tov. 
Nicolae Popescu, prim-secretar 
al Comitetului raional P.C.R., 
care relatează despre realiză
rile raionului în industrie, 
agricultură, în cultură.

Oaspeții sînt primiți, după 
datină, de unul dintre bătrînii 
din comună :

„Iubite tovarășe Ceaușescu. 
iubiți oaspeți, spune el, 
sînt fericit că oamenii aces
tor meleaguri, de unde a 
pornit Tudor Vladimirescu în 
fruntea poporului pentru iz
băvirea neamului, m-au ales pe 
mine să vă urez bun venit. Mă 
cheamă Tudor Vladimirescu și 
sînt strănepotul slugerului 
din Vladimiri. Vă întîmpinăm 
cu pîinea din holdele noastre, 
cu sare din munții noștri1'. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de par
tid și de stat strîng mâna vaj
nicului strănepot al marelui 
pandur. Oaspeții se îndreaptă 
apoi spre obeliscul lui Tudor. 
Fanfara intonează acordurile 
solemne din oratoriul „Tudor 
Vladimirescu“.

Sulul de pergament pe care 
sînt scrise, cu slova veche, 
cuvintele înălțătoarei Procla
mații de la Pedaș este oferit în 
dar secretarului general al 
partidului, ca un mesaj al tre
cutului nostru eroic de luptă.

De aici, de lîngă obeliscul 
lui Tudor. tovarășul NICO
LAE CEAUȘESCU, a adresat 
mehedințenilor, urmași ai ma
relui viteaz, o înflăcărată cu- 
vîntare.

Adresîndu-se cetățenilor de 
pe meleagurile de unde acum 
145 de ani Tudor Vladimirescu 
a ridicat .steagul răscoalei 
populare pentru neatîrnarea 
Țării Românești, pentru drep
tate'națională și socială, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

Tudor Vladimirescu a înțe
les că numai mobilizînd po
porul la luptă se putea obține 
eliberarea patriei noastre de 
jugul străin, scăpa țara de a- 
suprirea moșierilor și asigura 
un viitor fericit pentru cei 
mulți. Sub conducerea sa, ță
ranii au dus lupte grele și au 
reușit, pentru un moment, să 
obțină succese. împrejurările, 
deznodămîntul sînt cunoscute, 
nu aș vrea să mă refer la ele. 
Dar lupta lui Tudor Vladimi

ISTORIA VIE, 01 ASTĂZI, A PLAIURILOR 
OLTENEȘTI

rimentală hortiviticolă Bîr-...Se pleacă apoi spre Tg. Jiu, 
la a cărui intrare se ridică 
monumentala arhitectură a 
Fabricii de ciment și var, cea 
mai mare unitate de acest fel 
din țară.

în întâmpinarea oaspeților a 
venit și ministrul industriei 
construcțiilor, Dumitru Moso- 
ra. în fața machetei, inginerul 
Stoian Marin, directorul fa
bricii, prezintă caracteristicile 
acestei unități și perspectivele 
dezvoltării ei în cincinal. To
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Chivu Stoica se interesează de 
valoarea investițiilor, de ter
menele amortizării lor și de 
rezervele care există în acest 
domeniu pentru obținerea de 
economii. Se dau recomandări 
practice pentru sporirea cali
tății produselor, pentru folosi
rea la maximum a tuturor re
zervelor de producție, pentru 
aplicarea cu îndrăzneală a ce
lor mai moderne metode și 
procedee de lucru, la nivelul 
tehnicii mondiale.

La despărțire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, salutîndu-i 
pe muncitorii și tehnicienii în
treprinderii, Ie-a urat noi suc
cese.

în vecinătatea fabricii de 
ciment se află stațiunea expe-

La Uzina mecanică din Turnu Severin

rescu nu a rămas fără urmări. 
Ceea ce a început Tudor au 
continuat revoluționarii demo- 
crați de la 1848, a dus mai 
departe, într-o formă superi
oară, Partidul Comunist — 
continuatorul celor mai bune 
tradiții de luptă ale poporului 
nostru. Poporul român a dat 
multe jertfe în lupta de eli
berare națională și socială, 
pentru a ajunge să fie stăpîn 
pe soarta sa, făurind, în frunte 
cu Partidul. Comunist, patria 
care este acUm a norodului.

Meleagurile de unde a por
nit Tudor Vladimirescu cu
nosc astăzi o înflorire conti
nuă. Se dezvoltă industria, a- 
gricultura, crește bunăstarea 
urmașilor- lui Tudor Vladimi
rescu, așa cum crește bunăsta
rea întregului popor român.

Cea mai bună cinstire a lui 
Tudor Vladimirescu, a acelo
ra care împreună cu el au 
luptat și s-au jertfit, a tuturor 
înaintașilor noștri care au con
tribuit la făurirea unității na
ționale și la eliberarea patriei 
este să nu precupețim nici un 
efort pentru a înfăptui direc
tivele trasate de Congresul al 
IX-lea al Partidului, pentru a 
face să înflorească continuu 
patria noastră socialistă.

...De la Padeș conducătorii 
de partid și de stat pornesc 
spre Tismana. Aici oaspeții 
sînt întîmpinați de Firmilian, 
Mitropolitul Olteniei, care le 
urează bun venit și-i invită să 
viziteze mînăstirea și muzeul.

La masa oferită, Mitro
politul Olteniei a toastat în 
cinstea oaspeților : Țin să 
mulțumesc profund pentru 
venirea dv. aici, pentru în
țelegerea mare, largă pe care 
conducătorii, cîrmuitorii pa
triei noastre, dv. personal, 
o acordați culturii noastre, ar
tei noastre care constituie 
testimoniul nostru național, 
românesc. Ea constituie înso
țirea cu care venim din vre
murile vechi la așezarea lumii 
noi de astăzi, lume care se 
plămădește în inimile, mintea 
și energia dv., a întregului 
nostru popor.

La plecare, conducătorii de 
partid și de stat scriu în car
tea de onoare: „Vizitînd 
mînăstirea Tismana, această 
podoabă a arhitecturii româ
nești din secolul XV, am avut 
prilejul să prețuim încă o dată 
geniul creator al poporului 
nostru, dragostea sa pentru 
frumos. Apreciem grija cu 
care s-a păstrat acest stră
vechi monument de artă spre 
a purta peste veacuri gloria 
Basarabilor“.

sești —Tg. Jiu. Directorul sta
țiunii, Constantin Magh'erescu, 
prezintă oaspeților profilul a- 
cestei unități, sarcinile și 
perspectivele dezvoltării ei. 
Interesîndu-se despre planta
țiile . noi de vii din cooperati
vele agricole de producție, 
tovarășul Nicolae - Ceaușescu 
face cîteva remarci critice cu 
privire la rămînerea în urmă 
în acest sector și recomandă 
intensificarea eforturilor pen
tru valorificarea din plin a 
condițiilor de sol și climă exi
stente în aceste locuri. „în- 
tr-un raion cu asemenea con
diții și experiență . — spune 
secretarul general al C.C, al 
P.C.R. — ar trebui ca fiecare 
cooperativă agricolă să aibă 
nu cîteva hectare, ci sute de 
hectare de vii și livezi“. Inte- 
resîndu-se de planul de pers
pectivă al dezvoltării pomi- 
culturii și viticulturii în ra
ion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat ca 
acest plan să fie mai științi
fic elaborat, dar în același 
timp cît mai repede tradus în 
viață. „Luați exemplul coope
ratorilor din regiunea Argeș, 
care au pornit de la început 
cu un plan vast, ducîndu-1 la 

îndeplinire într-un timp foar
te scurt. Ce vă împiedică să 
faceți la fel? Mergeți acolo 
în schimb de experiență, în-

MESAJUL VIU AL OPEREI LUI BRANCUSI
Intrăm în frumosul oraș de 

pe Jiu, vechi tîrg ale cărui ră
dăcini istorice coboară pînă la 
Litovoi. în uralele entuziaste 
ale mulțimii, oaspeții se în
dreaptă spre poarta de artă a 
acestui oraș — o simplă poar
tă cioplită în piatră de Gorj, 
dar o poartă a artei naționale 
și universale — dăltuită de 
mîna lui Brâncuși. Pe aleea 
străjuită de scaune țărănești 
tăiate în piatră de mîna ace
luiași creator, oaspeții po
posesc Ia vestita „Masă a fa
miliei“. Alături curge Jiul. Pe 
podul lui, la 14 octombrie 
1916, bătrînii. femeile, copiii 
din Tg. Jiu s-au opus cu ero
ism cotropitorilor, apărînd o- 
rașul. în amintirea acestor 
jertfe, pentru eternizarea în 
timp a tuturor eroilor poporu
lui nostru, Constantin Brân
cuși a conceput acest ansam
blu de monumente, a cărui o- 
riginalitate s-a impus lumii. 
Oaspeții pornesc spre cea mai 
frumoasă piesă a acestui an
samblu, Coloana Infinitului, 
în ultimul an s-au făcut im
portante lucrări de restaurare, 
printre care metalizarea Co
loanei.

Coloana Infinitului pare, în 
aceste clipe, un pivot al mul
țimilor care s-au adunat aici 
să-i salute pe oaspeți. Tov. 
Ivan Dumitru, prim-secretar 
al comitetului orășenesc de 
partid, adresează mulțumiri 
conducătorilor de partid și de 
stat pentru acest popas la Tg. 
Jiu, oraș care s-a ridicat în 
anii socialismului la prestigiul 
unui centru economic dina
mic, în perpetuă dezvoltare.

E aproape de asfințit. Coloa
na Infinitului, aurită de ulti
mele raze ale soarelui, stră
juiește tribuna de la care vor
bește secretarul general al 
partidului.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care a spus, printre altele : De 
Tg. Jiu ne leagă multe amin
tiri. Am fost în Tg. Jiu în 
1935, cînd eram secretarul 
U.T.C. în Oltenia, și am stat și 
în lagărul de aici în 1943— 
1944. Sînt aici și tovarășii 
Chivu și Drăghici, care, de a-

DIN NOII PE ITINERARE INDUSTRIALE
în drum spre Craiova, întîl- 

nim vechi așezări trezite la 
viață, noi centre ale industriei 
noastre. La Rovinari — nume 
nou pe harta industrială a Ol
teniei și a țării, unde se află 
marea exploatare carboniferă 
de extracție la zi — minerii 
din schimburile libere au ve
nit cu familiile lor să-i salute 
pe oaspeți. La Vlăduleni, Cio- 
boți, Bîlteni — important cen
tru al schelelor petrolifere din 
Gorj — la Cilibii, Peșteana- 
Jiu, Olari, Plopșor, Filiași, ță
ranii cooperatori în veșminte 
de sărbătoare fac o nesfîrșită 
alee a entuziasmului, care ține 
pînă la poarta Craiovei, la 
Combinatul chimic de la Ișal- 
nița, de unde pornesc spre o- 
goare mii de tone de îngră
șăminte.

încă de departe se văd im
punătoarele hale și turnuri, 
coșul gigantic al termocentra
lei, ghirlandele de lumini care 
înconjoară siluetele zvelte ale 
instalațiilor Combinatului chi
mic. Sute de muncitori, con
structori și chimiști, maiștri 
și ingineri. îi întîmpină la 
intrare pe oaspeți. Atanase 
Diaconescu, adjunct al minis
trului industriei chimice, di
rectorul general al combinatu
lui, Gheorghe Pria, urează 
conducătorilor de partid și de 
stat bun sosit în această ceta
te a chimiei oltene. în fața 
machetei combinatului, direc
torul general schițează harta 
dezvoltării acestui important 
obiectiv al chimiei, compus 
din 14 fabrici modern utilate. 
O serie din aceste fabrici, 
cum sînt cele de oxigen și 
azot, amoniac, acid azotic, 
azotat de amoniu, catalizatori, 
produc din plin, altele se află 

vățați de la ei ! Cînd vom mai 
trece pe aici, toate dealurile 
Gorjului să fie acoperite de 
vii și livezi“.

semenea, au stat în acest la
găr. Așa că avem, oarecum, și 
unele legături mai directe cu 
orașul dv. Tg. Jiu are tradiții 
vechi și glorioase de luptă ; 
totodată el ne reamintește de 
lupta comuniștilor, continua
torii tradițiilor celor mai bune 
ale poporului nostru pentru 
eliberarea națională și socia
lă. Am ținut să aducem, de a- 
semenea. un omagiu lui Brân
cuși, acestui mare sculptor al 
poporului nostru, de valoare 
mondială, care prin opera iui 
a lăsat veacurilor o expresie 
a gîndirii și sensibilității po
porului nostru, făcîndu-1 cu
noscut în întreaga lume.

în operă de construcție a 
socialismului — a spus în con
tinuare vorbitorul — noi ne 
ocupăm zilnic de probleme 
ceva mai prozaice — de in
dustrie, de agricultură, de în
vățăm înt — dar hotărâtoare 
pentru progresul poporului 
nostru. După ce s-a referit la 
eforturile depuse de poporul 
nostru pentru industrializarea 
țării, pentru înflorirea vieții 
sociale, tovarășul Ceaușescu a 
spus : Este în firea poporului 
nostru ca permanent să caute 
să se depășească pe sine, ceea 
ce este astăzi măreț, consti
tuie o bază de pornire pentru 
noi succese. Ca în toate do
meniile aceasta este valabil 
și în artă. Și în acest domeniu 
vom avea opere și mai bune 
și mai mărețe care să înfăți
șeze etapa nouă a poporului 
nostru, de strălucire și înflo
rire, etapa socialismului, a 
desăvîrșirii socialismului, a 
înfloririi națiunii române.

Tovarășul Ceaușescu a urat 
locuitorilor orașului fericire 
și noi succese în îndeplinirea 
dorințelor lor de mai bine.

La ieșirea din Tg. Jiu, po
pas de reculegere pe locul 
unde se afla, între anii 1943— 
1944, lagărul deținuților poli
tici antifasciști, al comuniști
lor. Cu emoție, tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici și ceilalți 
conducători de partid' și de 
stat se opresc, într-o clipă de 
reculegere, în fața plăcii me
moriale, care evocă pilda de 
bărbăție și eroism a comuniș
tilor.

în ajunul intrării în funcțiune 
sau în etapa lucrărilor de 
construcție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de termenele 
la care sosesc proiectele teh
nice pentru noile unități ale 
combinatului, de valoarea in
vestițiilor și de modul în care 
sînt ele recuperate, dînd nu
meroase sfaturi și recoman
dări.

Are loc apoi vizitarea com
binatului. Prin fața mașinilor, 
care parcurg bulevardele in
terioare ce leagă fabricile și 
instalațiile acestui gigant 
întins pe mai mulți kilometri, 
se perindă o neîntreruptă pri
veliște făurită din metal și 
sticlă într-un timp record, 
expresie a forței industriale 
a României socialiste. Realiza
torii acestor importante mo
numente ale industriei noastre 
socialiste — constructori și 
proiectanți — precum și mun
citorii, tehnicienii, inginerii și 
specialiștii de aici sînt felici
tați cu toată căldura de con
ducătorii de partid și de stat.

...Seara tîrziu, conducătorii 
de partid și de stat s-au în- 
tîlnit cu activul de partid al 
regiunii Oltenia. (Relatarea 
întîlnirii se va publica în nu
mărul de mîine al ziarului).

w
...Este aproape de miezul 

nopții cînd întîlnirea cu acti
vul de partid ia sfîrșit. în 
uralele entuziaste ale mul
țimii, aflate pe străzile prin
cipale, conducătorii de partid 
și de stat își iau rămas bun 
de la locuitorii acestui stră
vechi oraș românesc, în min
tea și inima cărora vizita din 
aceste două zile va rămîne 
de neuitat.



Fotbal, Handbal, Volei, 
Scrimă, Canotaj, Baschet, 
Box,
Șah,
Natație, Box, Tir, Șah, 

Ciclism, Polo, Tenis,

Oină,
Popice,

Amaloril întreceri
lor de moto au a- 
vut duminică sa
tisfacția de-a ur
mări un spectacol 
atrăgător: etapa a 
Il-a a Campiona
tului republican de 

moto cros

Ideea organizării unei dumi
nici cultural-sportive n-a ve
nit de undeva așa din senin. 
Ea are un autor binecunoscut: 
organizația U. T. C. din 
comuna Săbăreni, raionul Ră
cari. Cînd s-a stabilit progra
mul pentru o 
nă reușită a 
nici, pentru a 
publicului față

cît mai bu- 
acestei dumi- 

spori interesul 
t______ de numeroase

le puncte din program, dar 
mai ales pentru a stimula 
„concurența“ dreaptă care, atît 
în sport cît și în acțiunile 
culturale, dă roade mult mai 
frumoase, comitetul U.T.C. din 
Săbăreni a adresat o invitație 
de participare și organizațiilor 
U.T.C. din comunele megieșe 
Cosoba, Joița, 
zoaiele și 
I. C. A. B, 
de invitație,

Atribuțiile au fost împărțite 
după priceperea și înclinațiile 
fiecăruia. Unii s-au ocupat de 
mobilizarea tinerilor, alții de 
pregătirea și alcătuirea echi
pelor sportive ; o parte dintre 
cadrele didactice de finisarea 
„bucăților“ din program. Cei 
din Săbăreni, ca gazde, au avut 
o sarcină în plus : prin muncă 
patriotică ei au amenajat te
renul de sport, l-au curățit și 
marcat, au amenajat un nou 
teren pentru volei și în veci
nătatea acestora au construit 
o estradă pentru a asigura 
condiții optime de desfășurare 
a manifestațiilor cultural-ar- 
tistice.

DUMINICA

LA
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chipa tinerilor cooperatori din 
Cosoba.

Pe estradă urcă 
artistică a Școlii generale 
de 8 ani din

formația

Gulia, Bre- 
celei de la 

Joița. Bucuroși 
___ , , concomitent cu 

tinerii din Săbăreni și ceilalți

PROGRAMUL ÎNCEPE 
CU... SPORT

— Gata, începem !...
Vestea venea de la terenul

Săbăreni. 
Corul interpretează cîntecul 
patriotic „Republică mă
reață vatră“ și melodia 
„Mult mi-e dragă primăvara“. 
Urmează apoi o suită de jocuri 
populare, brigada artistică de 
agitație cu programul „Bucu- 
ră-te țară nouă“. Și o apa
riție întîmpinată cu aplauze și 
fețe zîmbitoare. Este micuța 
Niculina Niculaie, fiica unui

Niculina Niculaie a deținut cu 
brio sufragiile juriului și cele 
120 de puncte plus numeroase 
felicitări, cadouri, buchete de 
flori.

Elevii din Săbăreni lasă lo
cul pe scenă formațiilor că
minului cultural din Cosoba 
din programul cărora desprin
dem cîteva numere foarte 
reușite : montajul literar- mu
zical „Comunistul“, care a- 
duce în fața publicului chipul 
omului înaintat al zilelor noa-

comuna Sabăreni in patru imaginiDuminică cultural-sportivă

AH, FOTBALUL...din satele vecine, au început, 
cu multe zile înainte, pregăti
rile. Din timp au anunțat cu 
ce se prezintă. Au urmat 
repetiții și antrenamente fe
brile. S-a dat apoi cuve
nită atenție pregătirii orga
nizatorice. Cheia succesului a 
fost repartizarea concretă a 
sarcinilor unui mare număr de 
uteciști și cadrelor didactice.

de volei. Echipele apar în colț: 
„Trăiască“ de trei ori și băie
ții intră să-și facă încălzirea. 
In primul meci se întîlnesc 
echipele cooperativelor de pro
ducție din Sabăreni și Brezoa
iele. Mai stăpîni pe joc, 
cu o tehnică mai bună, cîștigă 
voleibaliștii din Sabăreni cu 
concludentul scor de 3—0. A- 
ceiași, cîștigă și meciul cu e-

țăran cooperator din Sabăreni, 
în vîrstă de 7 ani, elevă în 
clasa întîi. Tînăra artistă a- 
matoare este deja o... celebri
tate. Nu exagerăm cu nimic. 
Ea e cunoscută în toată țara. 
Participantă și susținătoare a 
unui punct extrem de dificil 
din programul dialogului la 
distanță dintre regiunea Bucu
rești și Oltenia, recitatoarea

De la estradă nu se spulbe
raseră încă ultimele sunete 
ale unui cîntec cînd arbitrul 
întîlnirii de fotbal dintre se
lecționatele școlilor generale 
din Săbăreni și Joița cheamă 
acești jucători „pretimpurii“ 
la linia de centru. Este o întîl- 
nire de fotbal cu caracter o-

ficial, în cadrul campionatu
lui pentru „cupa orașelor re
ședință de regiuni“, faza inter- 
școli. Iată de ce și tracul mi
cilor fotbaliști este mai vizibil.

Dincolo de 
mare ca la 
de seniori.

— Băieții 
d-le ! ne asigură un suporter 
înflăcărat, Dumitru Badea. La 
noi se joacă fotbal, nu glumă. 
(Vorbea cu pasiunea cu care 
vorbește un giuleștean despre 
Rapid), li vedeți pe puștii ăia 
cu numerele 6, 7 și 9. Știți ci- 
ne-s ăia: Ionică C-tin, Năs- 
tase Barbir și C-tin Ștefănes- 
cu care joacă la București în 
echipa de 
„Steaua“, 
i-a luat ?

Așa e la 
multe. Oamenii 
cu suflet, fotbalul și-a cîștigat 
prieteni, admiratori pasionați 
pînă în cele mai îndepărtate 
sate ale patriei.

Pe același teren își fac in
trarea, în aplauzele publicu
lui, echipele de seniori ale 
I.C.A.B. Joița și reprezenta
tiva comunei Săbăreni. Meciul 
s-a încheiat pe merit cu sco
rul de 2—0 in favoarea celor 
de la Joița.

tușă agitație 
un meci veritabil

noștri-s buni,

copii a clubului 
Credeți că de răi

fotbal, auzi și vezi 
comentează

CU OCHII LA ESTRADĂ

După-amiaza a fost destina
tă exclusiv activităților cultu
rale. Doar un singur eveni
ment sportiv a mai avut loc :

o cursă antrenantă, bătăioasă 
de ciclism pe distanța de 3 
km. Cursă de viteză. N-au lip
sit, firește, surprizele. Deși 
printre concurenți se numă
rau „vestiți“ rutieri, totuși lo
cul întîi l-a ocupat cel mai 
tînăr participant : Vasile Bur
tea. îh vîrstă de numai 16 ani.

După aceea a urmat un re
cital impresionant de cîntece 
și dansuri, de programe de 
brigadă, orchestre și soliști 
instrumentiști și vocali care 
mai de care mai interesante 
și mai pline de inedit, prin a- 
daptarea lor la folclorul local. 
La acestea și-au dat concursul 
formațiile artistice ale cămi
nului cultural și cea a .Școlii 
generale din Tătărești, cămi
nul cultural și Școala din Jo
ița, căminul cultural Sabăreni, 
Școala generală Cosoba și că
minul cultural din Brezoaiele.

A urmat apoi dans. Dans, 
aici în aer liber. S-au prins 
în hore și la dansuri moder
ne tineri din toate satele din 
jur, prilej de cunoștințe și 
prietenii noi. Cînd înserarea a 
coborît, tinerii s-au mutat cu 
orchestre cu tot în sala că
minului cultural, unde între 
un das și altul, au avut loc 
atractive jocuri și concursuri 
distractive, întreceri între so
liști vocali, stimulînd ambiția 
inteligența și perspicacitatea 
tinerilor.

a lăsat mult de dorit, din cau
za lipsei de preocupare în a- 
această direcție, în primul 
rină a Consiliului raional 
U.C.F.S. Răcari și din lipsa de 
răspundere 
tegrală a 
manifestată 
raional U. 
rente se 
prin suprapunerea unor ma
nifestații — aveau loc și în
treceri sportive și concursuri 
culturale în același timp, ar
bitrii conduceau întrecerile în 
costum de stradă — prin nu
mărul restrîns de probe și în
treceri sportive care n-au an
grenat întreaga masă a tine
retului. Deși au fost solicitați, 
instructorii , 
nai U.C.F.S. 
inițieze și i 
— bunăoară

sportive

pentru reușita in- 
acestei

de
T. C.
pot

duminici 
comitetul 

Aceste ca- 
exemplifica

ACESTE OBSERVAȚII...

Totuși, nu putem încheia fă
ră a semnala, că organizarea

consiliului raio- 
n-au reușit să 

alte concursuri 
! de atletism, 

jocuri sportive — în afa
ră de meciuri de fotbal, vo
lei și o cursă ciclistă. Pe ur
mă, la toate întrecerile spor
tive n-au participat decît nu
mai băieții, fetele prezente în 
număr mare, au rămas în pos
tura nepreferată de ele, de 
simple spectatoare.

In fond aceste duminici cul
tural-sportive sînt ale tinerilor 
și fiecare dintre ei trebuie să 
se simtă chemat să-și arate 
aptitudinile, talentul, măiestria 
sportivă și artistică.

înainte de final

o campioană

VASILE CÄBULEA

Pîrcălab,

și publicul

Fănuț Neagu

Pasionantul
Poto: V. RANGA

duel continuă

plăcut Grozea, Fia-

Două lucruri sînt clare
1) Petrolul (cu concursul

București. Militarii, 
Și asta în fata unei

zultat bun consolidîn- 
du-și invidiata poziție 
de lideri. In vreme ce 
Minerul Baia Mare 
avea de înfruntat

nou organizatorii meciurilor din ,,B', recle 
și I.E.B.S., au dat de furcă spectatorilor. Cu- 
bucureștean a atras duminică dimineață în

„drumul Clujului

din Ploiești

kg) și N. Martinescu (97 
kg).

chinuit 
măsură. Mă întreb : dar pe cine n-a chinuit 
Pîrcălab în partida de duminică ? Născut 
anume pentru fotbal, Ion a întors cum a vrut 
echipa Petrolului (plus vreo doi din colegii 
jenau), a făcut tumbe, a driblat, a tras la

din B se 
echipa mi- 

Petrila : 
deja, cu 

izbîndă, la

IN CATEGORIA Q 0 ETAPA CU 22 GOLURI

FOTBAL
Cu două etape

virtuală

Campionatele
mondiale

de popice
Interviu cu tovarășul

Marin Bîrjega, 
vicepreședinte 

al Consiliului General 
al U.C.F.S., președintele 

comisiei de organizare

Ne mai despart doar cî- 
teva zile de un eveniment 
sportiv așteptat cu in
teres, care va avea loc în 
țara noastră : Campionatele 
mondiale de popice.

— Știm că jucătorii își 
forțele între 
Ce ne puteți 
această con-

după etapa de duminică : 
larg al Politehnicii Timi

șoara) a intrat în posesia titlului de campioană re
publicană, și 2) echipa de pe malul Dunării, Side- 
rurgistul — faptul acesta îl anunț cu durere — a 
trecut în divizia B. Gălățenii, pe care-i urmăream 
cu emoție dintr-un colț de tribună (sau din umbră), 
fiindcă erau ai mei, de-acasă, și-au mîncat singuri 
norocul. Cu mîna pe inimă : nu meritau asemenea 
soartă. Aș zice că nenorocul lor se numește Marcu 
și locuiește la Cluj — și pentru că locuiește acolo, 
și „lung e drumul Clujului", antrenorii naționalei îl 
uită cu regularitate cînd e vorba de marile con
fruntări. Mare ți-e minunea, doamne, dacă nu I-om 
vedea noi iarăși pe Dridea în centrul liniei de atac 
la meciul pe care urmează să-1 susținem cu echipa 
Uruguay-ului.

Duminică am fost la Ploiești, acolo unde se juca 
marea carte a campionatului (pentru că paza bună 
te apără de primejdia rea, am parcat mașina într-o 
curte din marginea orașului) și, în afara faptului 
că n-a cîștigat echipa cea mai bună, adică Dinamo 
București, nu regret deloc deplasarea. Meciul aces
ta, de luptă și uzură a nervilor, mi-a plăcut mult, 
îl consider unul dintre cele mai frumoase din ac
tualul campionat. Amîndouă echipele au tras din 
răsputeri să cîștige și, dacă n-au izbutit, de vină 
sînt cei doi portari de înaltă clasă : Ionescu și 
Datcu, pe urmă barele și piciorul lui Pahonțu — 
un fundaș cu multă ambiție dar pe care Pîrcălab, 
aflat în zilele de aur ale carierei sale, l-a 
peste 
acest 
parcă 
toată 
care-1 .___ , .........
poartă, a înscris, a scuturat barele să curgă apă 
din ele, a făcut tot ce e capabil să facă un mare 
jucător, dar n-a izbutit să smulgă publicului un 
singur cevînt de încurajare. Despre aplauze nici nu 
poate fi vwrba pentru că ploieștenii nu știu, nu 
vor sau nu pot să aclame decît propria formație.

îndrăznesc să le spun că purtarea lor mi s-a 
părut cel puțin ciudată. în două rînduri, galeria s-a 
mobilizat, mai bine zis s-a pornit să fluiere și să 
strige anapoda : odată cînd arbitrul a dictat 11 me
tri la faultul lui Mocanu asupra lui Frățilă (inter
naționalul Mocanu, împreună cu Florea și Dridea 
II au încercat, de cîte ori le-a fost posibil, să-l facă 
foaie de plăcintă și pe Pîrcălab) și a doua oară, 
cînd Ion Ghițulescu, crainicul radioului, a vrut să 
relateze felul în care Pîrcălab își arunca adversarii 
în tușă și se apropia de poarta lui Ionescu. Asta nu 
stă frumos la nici o casă. Punct și trec la altă 
chestiune.

Petrolul, neașteptat lucru pentru mine, știe să 
recupereze terenul pierdut. Are forță și voință, și, 
se pare, ceea ce nu-i de ici, de colo, are jucători 
de rezervă la înălțimea titularilor. Tînărul Drăgan, 
introdus în formație în locul lui Badea (acesta a 
suferit o intervenție chirurgicală) s-a impus în joc 
din primele minute. Are talent, sau stofă, cum vreți 
să-i ziceți, și mare poftă de-a înscrie. Golul dat de 
el (minge prinsă pe piept, apoi foarfecă, pe spate) 
ne-a îneîntat pe toți. Azi trebuie să mai spun că 
Boc merită, după părerea mea, să îmbrace tricoul 
naționalei. De multă vreme el este cel mai bun om 
al petroliștilor... De la Dinamo, pentru că tot sîntem 
la capitolul evidențieri, mi-au — • —
țilă, frații Nunweiller și Popa.

M-a speriat rezultatul de la 
parcă au uitat ce-i aia cadență, 
echipe care n-are nevoie decît de o fracțiune de 
secundă pentru a-ți înșira numele orașelor unde-a 
cîștigat în deplasare.

Dateti și Nunweiller III urmăresc atent

dispută aeriană dintre Ivan și Moldoveanu

întîlnirile din cadrul 
ultimelor etape ale ca
tegoriei secunde se des
fășoară sub semnul unor 
pasionante dispute pen
tru stabilirea locurilor 
în ierarhia clasamentu
lui. Un drum mai clar 
spre împlinirea visului 
unei echipe 
pare că are 
nerilor din 
Jiul bate 
sorți de 
poarta primei divizii. In 
confruntarea directă de 
duminică, cu Minerul 
Baia Mare, a învins-o pe 
aceasta cu 2—0. Așa că 
peste două duminici bă
ieții de la poalele Parîn- 
gului vor trece proba
bil, în aplauzele înfoca- 
ților lor suporteri, pe sub 
arcul de triumf al ca
tegoriei „A“ după mulți 
ani de încercări. Urmă
torul meci Jiul îl are la 
Mediaș, unde Gaz-Me- 
tan, o echipă mai mo
destă, care de mulți ani 
nu emite pretenții și, în 
situația ei, cînd nici nu 
promovează nici nu re
trogradează. petrilenii 
vor putea obține un re-

va 
o 

echipă mai puțin cele
bră — Vagonul Arad — 
dar care a fost revelația 
actualului campionat.

In prima serie tronea
ză incertitudinile. Noua 
lideră, Politehnica Bucu
rești, a învins, în urma 
unui meci frumos, cu 
faze antrenante, cu ac
țiuni derutante mult 
gustate de public, pe 
Dinamo Victoria cu un 
scor concludent: 3—1.
Dar a învins și Pro
gresul București, într-un 
meci cheie, în care a 
avut ca partener de joc 
pe Metalurgistul Bucu
rești, într-un fel și a-

ceastă echipă, pînă ieri 
pretendentă la titlu. Re
zultatul partidei, 5—0 
pentru Progresul, sur
prinde și lasă loc de me
ditații și întrebări. Pro
gresul cît și Politeh
nica au de susținut, în 
următoarele două etape, 
meciuri grele: prima, 
cu Progresul Brăila aca
să și Ceahlăul Piatra 
Neamț în deplasare, iar 
a doua cu Poiana Cîm- 
pina, în deplasare și 
Dinamo Bacău acasă. 
Dacă „progresiștii“ (atît 
„veteranii“ echipei cît și 
cei tineri trăiesc doar 
prin Mateianu) vor trece 
totuși de brăileni, la 
Piatra Neamț, șansele 
lor sînt minime. Studen
ții pot însă face o figură 
frumoasă la Cîmpina — 
au reușit ei la Tîrgo- 
goviște, unde echipa lo
cală își juca ultima carte
— iar la București, în 
confruntarea cu Dinamo 
Bacău, victoria nu le 
poate scăpa. In orice caz 
pasionantul duel — Po
litehnica sau Progresul ?
— continuă...

C. VASILIU

F.R.F.
plajul _____________ ____
tribunele stadionului Dinamo (De ce nu Republicii 
sau „23 August" ?) cam 10 000 de spectatori, peste 
capacitatea acestuia. Și bilete s-au vlndut, In con
tinuare, fără reticență. Nu interesa pe nimeni dacă 
cei care plăteau un loc pot să și-l ocupe și să ur
mărească meciul. Așa s-a făcut că mii și mii de 
spectatori au_ fost nevoifi să se-nghesuie pe treptele 
tribunelor, să urce pe stllpii și pomii din preajmă. 
Aceștia Insă s-au putut socoti fericiți : pentru că 
cei mai mulți ș-au înghesuit în ziduri compacte fie 
sus în spatele tribunelor, fie lingă gardul ce încon- 
joară terenul fiind nevoifi să facă adevărate exhibi
ții pentru a putea privi printre capetele mulțimii. 
Pină la urmă au intrat In incinta terenului, in spa
tele porților, ba chiar dincolo de linia albă care 
marchează^pe gazon spațiul de joc, împiedicind des
fășurarea în condiții normale a partidei.

Pare cel puțin ciudată lipsa de interes și de răs
pundere pe care o manifestă F.R.F. și I.E.B.S., în 
organizarea unor manifestații sportive de amploare

vor măsura 
19—25 iunie, 
spune despre 
fruntare ?

— Aș vrea
un scurt istoric : primul 
Campionat mondial de po
pice a fost organizat în anul 
1953 la Belgrad. Următorul 
s-a desfășurat la Essen, în 
R.F.G. după doi ani. Apoi, 
întrecerile au fost organi
zate în Austria și R. D. 
Germană. Ultimul Campio
nat mondial s-a desfășu
rat, în urmă cu patru ani, 
la Bratislava. Atunci, titlu
rile supreme au revenit 
sportivilor SINGLEROVA 
VLASTA (Cehoslovacia) și 
IOSIF SZABO (Ungaria), 
iar pe echipe, Cehoslovaciei 
(la băieți) și Jugoslaviei (la 
fete). La actuala ediție, se 
introduce o probă nouă: 
perechi. Participanții își 
vor disputa, deci, titlurile 
supreme în 3 probe : echi
pe, perechi și individual. 
La individual, fiecare țară 
are dreptul să înscrie cel 
mult 6 concurenți.

— Vă rugăm să ne pre
zentați cîțiva dintre concu
renți.

— Și-au anunțat partici
parea federațiile de spe
cialitate din 
Ungaria, R.D.
Cehoslovacia, 
mană, Elveția, 
Italia. Amintesc 
printre jucătorii iugoslavi, a 
campionului european Ster- 
zaj Miro, precum și a al
tor consacrați, ca Smole- 
novici Duje și Erschi Go- 
rinca. Dintre sportivii ma
ghiari, citez pe campionul 
mondial de la Bratislava, 
Iosif Szabo precum și pe 
Iosif Rakosi și Maria Na- 
aoș.

Sînt doar cîteva din nu
mele celor care vor fi pre- 
zenți Ia întrecerile ce se vor 
desfășura pe noua arenă de 
popice, construită în in
cinta stadionului „Voința“ 
din Capitala noastră.

— Și, în sfîrșit, despre 
pregătirile sportivilor noș
tri.

— Ele au început încă 
din toamna anului trecut, 
sub conducerea antrenori
lor Ferdinand Popescu (bă
ieți) și Alexandru Andrei 
(fete). La 1 septembrie 1965, 
s-a făcut o primă selecție. 
Opt zeci de fete și tot atî- 
ția băieți au depus toate 
strădaniile pentru a se nu
măra printre participanții 
la „mondiale“. In prezent, 
antrenorii lucrează cu 10 
fete și 8 băieți: Elena 
Trandafir, Margareta Sze- 
mani, Crista Szocs,'Corne
lia Moldoveanu, Ținea Ba- 
laban, Elena Lupescu, Elena 
Predeanu, Florica Negu- 
țoiu, Maria Stanca, Use 
Schith, Cristu Vînătoru, 
Petre Purje, Ion Micoroiu 
(campion mondial în anul 
1957), Tiberiu Semani, Con
stantin Rădulescu, Vasile 
Mîntoiu, Dumitru Dumitru 
și Ludovic Martina.

Cele 6 întîlniri interna
ționale pe care le-au sus
ținut în acest an, au con
stituit un prilej de verifi
care a potențialului fiecă
rui sportiv în parte. Vice- 
campioana europeană Elena 
Trandafir, echipa feminină 
(care, la ediția din 1962 a 
Campionatelor mondiale, a 
ocupat locul II) și echipa 
masculină, vor lupta pen
tru supremația mondială, 
alături de redutabilii re
prezentanți ai Jugoslaviei, 
Ungariei, Cehoslovaciei și 
R. D. Germane.

să încep cu...

Iugoslavia, 
Germană, 

R.F. Ger-
Austria și 

prezența

• PE SCURT » PE SCURT • '

O secvență din partida de rugbi

DINAMO—GLORIA

• Ieri a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Toledo 
(S.U.A.) lotul de lupte gre
co-romane, care va repre
zenta țara noastră la cam
pionatele mondiale, progra
mate între 20 și 22 iunie. 
Lotul cuprinde pe următo
rii 6 sportivi : Gh. Stoiciu 
(52 kg), I. Baciu (57 kg), S. 
Popescu (63 kg), FI. Ciorci- 
lă (78 kg), I. Țăranu (87

m. întrecerea s-a desfășurat 
pe timp ploios.

• în concursul interna
țional de atletism desfășu
rat ta Frechen (R.F.G.), Mi- 
haela Peneș (România) a 
cîștigat proba de aruncarea 
suliței cu 58,36 m — cea 
mai bună performantă mon
dială a anului. La săritura 
în înălțime, lolanda Balaș 
a ocupat primul loc cu 1,77

• In ziua a doua a com
petiției de caiac-capoe de 
la Stockholm, reprezentan
ții României au ieșit învin
gători în două probe : ca
noe simplu (Andrei Igoyov) 
Și canoe dublu-fond. Spor
tivii noștri au cîștigat ast
fel 6 din cele 9 probe ale 
concursului.
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Destinatarele
florilor 
noastre

Octav Pancu-lași

Am început, recent, să 
revăd și să aștern pe hîrtie 
niște însemnări pe care 
le numesc, într-un fel, 
micro-portrete de tinere 
aflate la zeci și sute de 
kilometri distanță una de 
alta, dar apropiate de o 
pasiune comună, distingîn- 
du-se, deopotrivă, printr-o 
trăsătură comună: efortul, 
de o înaltă ținută etică și 
morală, pentru înfrumuse
țarea propriului destin.

Continui.
Prin august 1964, cînd 

la Combinatul de hîrtie și 
celuloză din Călărași se 
realizau primele probe teh
nologice ale agregatelor, a 
sosit acolo o fată de 20 de 
ani, mai exact: o utecistă, 
care avea să împlinească 20 
de ani chiar în ziua de 23 
August. Secretarul comite
tului U.T.C. n-a trecut-o 
doar în caietul de evidență 
a membrilor organizației, 
ci i-a scris numele — Ale
xandra M. — Și într-un 
carnețel personal, alături de 
încă trei sau patru nume 
de tineri născuți în aceeași 
zi și pe care uteciștii hotă- 
rîseră să-i sărbătorească 
într-un cadru festiv. Aflînd 
rostul pentru care numele 
ei trebuia să figureze în 
carnețelul secretarului, Ale
xandra M. a rugat -- îi 
păstrez replica, notată cu- 
vînt cu cuvînt — „să-l taie 
cu două linii groase“, de- 
clarînd că nu merită o 
atare cinste. Ea a venit la 
Combinat ca să se... reabi
liteze, nu să fie sărbătorită. 
Greșise, după expresia ei, 
„foarte grav“. Prin ce gre
șise ? Visase încă din pri- 

'mii ani de școală- să ajun
gă chimistă. La un moment 
dat o tentase însă ideea re
nunțării la acest vis atra
să, poate, și de posibilita
tea de a cîștiga mai repede 
căutînd o slujbă care nu 
cerea cine știe ce pregătire. 
„Bine, dar nu prea văd care 
este greșeala, i-a răspuns 
secretarul. Vii de acolo cu 
referințe cit se poate de 
bune; ai lucrat bine, ai fost 
și evidențiată...“. Am greșit 
față de mine, față de Visul 
meu, față de posibilitățile 
mele. De lucrat, sigur, am 
lucrat și acolo ; nu puteam 
sta ; însă mi se pare prea 
puțin să lucrezi numai, 
trebuie să lucrezi acolo 
unde poți da totul: și pu
terea de muncă, dar și pa
siunea“. E de prisos să mai 
adaug că Alexandra M. a 
fost sărbătorită alături de 
ceilalți tineri care împli
neau 20 de ani în „ziua 
marii aniversări și că, lu- 
înd cuvîntul la aduna
rea festivă, secretarul a 
povestit discuția cu Ale
xandra, înlocuind cuvîntul 
„reabilitare“ cu altul și cu 
multe altele, capabile să 
definească portretul mo
ral al oricărui tînăr înain
tat.

Era, și cred că mai este 
și acum, în Comana, o tî- 
nără bibliotecară, Aglaia 
S. Am cunoscut-o într-o 
iarnă și într-o zi cu un 
viscol nebun, care prefă
cuse comuna, de obicei atât 
de însuflețită, în ceea ce 
îmi închipui că arată un 
cătun lapon, în perioada 
marilor furtuni nordice. 
Viscolul era singurul stă- 
pin al ulițelor și singurul 
om care se hotărîse să-l 
înfrunte era Aglaia S. Cu 
cîteva zile în urmă îi sosi
seră cărți noi, fișa de co
mandă întocmită pe baza 
cererilor numeroșilor citi
tori, fusese respectată în
tocmai de către centrul de 
difuzare și bibliotecara 
pornise prin comună să 
împartă cărțile. „Așa 
procedezi întotdeauna ?“ 
am întrebat-o. „Nu“, mi-a 
răspuns, „oamenii vin 
singuri la bibliotecă. Dar 
pe viscolul ăsta cine se 
încumetă să iasă din 
casă ?“. „Cineva“, observ, 
„se încumetă totuși...“. „A, 
cu mine e altceva. Eu 
trebuie s-o fac“. Ii replic 
că mă îndoiesc de faptul 
că cineva i-ar fi putut da 
o asemenea sarcină. Rîde : 
„Nici nu-i vorba de așa 
ceva. E un simplu calcul. 
Pentru ca biblioteca să fie 
plină de oameni cînd e 
vreme frumoasă, cineva 
trebuie să le ducă acasă 
cărțile pe viscol. Nimic 
decît un simplu calcul...“ 
O privesc și îmi fac și eu 
unul. Din registrul biblio
tecii rezultă că cititorii 
frecvenți reprezintă peste 
95 la sută din numărul lo
cuitorilor satului, iar me
dia cărților revenind fie
cărui cititor este de 5—6 pe 
lună. Nimic decît un sim
plu calcul, propus într-o zi 
de viscol, de o simplă bi
bliotecară...

Fetelor acestora, și al
tora ca ele, merită să le 
dăruim florile tuturor ano
timpurilor...

ACTUALITATE
Duminică la amiază 

s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Moscova, 
tovarășul Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniș
tri, reprezentantul per
manent al Republicii So
cialiste România în 
C.A.E.R., care a parti
cipat la cea de-a 23-a 
ședință a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeropor
tul Băneasa, au fost de 
față Iosif Banc, vice
președinte al Consiliu
lui de Miniștri, Gheor
ghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Du
mitru Mosora, ministrul 
industriei construcțiilor, 
Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor 
externe, funcționari su
periori din Ministerul 
Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului 
Exterior.

A fost prezent A. V. 
Basov, ambasadorul
Uniunii Sovietice la 
București.

Luni dimineața s-a 
înapoiat în Capitală, 
venind din R. P. Unga
ră, delegația de activiști 
ai Partidului Comunist 
Român, condusă de 
Gheorghe Dumitru, se
cretar al Comitetului 
orășenesc București al 
P.C.R., care la invitația 
C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, 
a făcut un schimb de 
experiență în această 
țară.

La sosire, pe aeropor
tul Băneasa, delegația a 
fost salutată de Aldea 
Militaru, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de

secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ionescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști ai 
C.C. al P.C.R.

Au fost de față mem
bri ai Ambasadei R. P. 
Ungare la București.

universală, momente co
regrafice, concerte de 
muzică simfonică, popu
lară și ușoară și un fru
mos program de briga
dă care înfățișează via
ța nouă a Maramure
șului. (D. Matală).

Luni a avut loc la Ga
lați, în parcul gării flu
viale, solemnitatea de
punerii de coroane la 
monumentul eroilor cla
sei muncitoare cu oca
zia împlinirii a 50 de 
ani de la luptele mun
citorilor gălățeni din 
iunie 1916, pentru pace, 
pîine și împotriva războ
iului.

Aici au căzut răpuși 
de gloanțele jandarmi
lor regimului burghezo- 
moșieresc Spiridon Vrîn- 
ceanu, Pascal Zaharia 
și alți luptători re
voluționari pentru cauza 
libertății și păcii. Nu
mele lor stă scris pe 
placa memorială.

La solemnitate au 
participat delegați ai oa
menilor muncii din în
treprinderile și institu
țiile din orașul Galați, 
pionieri și elevi.

Odată cu sflrșitul 
anului elevii Școlii 
populare de artă din Si- 
ghetul Marmației se 
prezintă în fata exigen
ței spectatorilor prin or
ganizarea unei suptă- 
mini a producțiilor ar
tistice.

Cele mai bune spec
tacole realizate în ac
tuala confruntare, care 
a început deja, cuprind 
piese de teatru din dra
maturgia românească și

Orașul ,,Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" se-mbo- 
gățește continuu cu noi 
construcții. Recent s-a 
deschis un ,,Rustic-bar", 
iar de curînd mii de 
locuitori și-au făcut 
cumpărăturile în moder
nul magazin ,,Univer
sal" care ocupă aproa
pe 4 000 de metri pă- 
trați. în toate cele 26 
de raioane se aplică sis
temul expunerii deschi
se a produselor : televi
zoare, aparate tehnice, 
confecții etc. Utilat 
modern, bine aprovizio
nat, magazinul oferă 
cumpărătorilor produse
le solicitate, iar prin 
personalul de înaltă ca
lificare — sfaturile de 
care unii au nevoie pen
tru a face o alegere cît 
mai bună. (ENE STELI- 
ANA, coresp. voluntar).

La Institutul politehnic 
din Galați a avut loc o 
sesiune tehnico-științifi- 
că a constructorilor de 
nave la care au parti
cipat specialiști din șan
tierele navale Galați, 
Constanța, Brăila și Ol
tenița, cercetători de la 
Institutul de calcul, Fi
liala Academiei-Cluj, 
Institutul de proiectări 
și automatizări Bucu
rești, cadre didactice de 
la Universitatea din 
Iași, Institutele politeh
nice Timișoara și Galați.

Și totuși, după atita frig și ploaie iată o zi de 
vară în parcul Herăstrău

Cu acest prilej au 
fost prezentate un nu
măr de nouă referate 
dintre care amintim : 
probleme ale organiză
rii și programării pro
ducției în șantierele na
vale și ale cooperării 
cu întreprinderile furni
zoare. Atenția parlici-

panților a fost, de ase
menea, reținută de pre
zentarea unor noutăți în 
tehnologia construcțiilor 
de nave, de acțiuni care 
se prevăd pentru sim
plificarea construcției 
navelor Ia sectorul de 
proiectări etc. (V. Moi- 
neagu).

înhumarea acad.
Erasmus lulîu

Nyarâdy
Luni a avut loc la Cluj 

înhumarea academicianului 
Erasmus Iuliu Nyarady, emi
nent savant botanist, cercetă
tor pasionat al florei și vege
tației țării noastre, autor a 
numeroase studii, de mare 
erudiție științifică.

Prin fața catafalcului depus 
la Casa Universitarilor au tre
cut studenți, cercetători, cadre 
didactice, reprezentanți ai 
filialei Academiei, ai Consiliu
lui regional al cercetării știin
țifice, oameni care l-au cu
noscut și prețuit. Ultima gar
dă la catafalc a fost alcătuită 
din academicieni și profesori 
universitari.

La adunarea de doliu au 
luat cuvîntul acad. Raluca 
Ripan, din partea Prezidiului 
Academiei și a filialei din 
Cluj, acad. Emil Pop, din par
tea secției de cercetări biolo
gice a Academiei, acad. Ște
fan Peterfi, în numele bota- 
niștilor din țară, conf. univ. 
Constantin Burdujea, din par
tea Universității „Al. I. Cuza“ 
din Iași,

(Agerpres) Bunele aprecieri ale cumpărătorilor iși au izvorul in migala și măiestria cu care această 
tinără rnuncitore, de la Fabrica de sticlărie din București, se apleacă asupra fiecărui obiect
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Angelica», marchiza 
îngerilor

0 nouă 

repriză 

de

Regizorul francez Ber
nard de la Borderie — care 
va colabora cu studioul 
București pentru realizarea 
coproducției „Șapte bărbați 
și o femeie" — este cu
noscut spectatorilor noștri. 
El s-a remarcat mai ales 
prin realizarea unor peli
cule care reconstituie, cu 
fast și culoare, epoca cava
lerilor cu mantie și spadă. 
„Cei trei mușchetari“ (în 
cea mai recentă ediție) îi 
aparține, ca și cele două 
serii cu aventurile și gas- 
conadele „neînfricatului 
Pardaillan“. Fără să apar
țină genului în care Borde
rie este o figură reprezen
tativă — comedia sa poli
țistă „Caidul" (care îl avea 
în rolul titular pe Fernan- 
del) a cucerit, de asemenea, 
bunăvoința publicului nos
tru. Mai puțini știu, însă că 
Bernard Borderie și-a 
început cariera cinemato
grafică în genul „serios" și 
a fost o vreme asistentul 
lui Marcel Carné unul din 
clasicii filmului francez. 
Filmul Angelica, marchiza

îngerilor, realizează în 
primul rînd o răsturnare a 
premizelor unui film de 
mantie și spadă. Eroul nu 
mai este cavalerul neînfri
cat, mușchetarul sau solda
tul, ci o femeie, a cărei 
armă, e, desigur, frumuse
țea. Dacă în filmele ante
rioare Pardaillan, sau 
D’Artagnan, sau mușche

tarii, erau cei care străbă- 
teau ecranul surîzători și 
făcînd cuceriri după cu
ceriri, de data aceasta An
gelica, îi înlocuiește și tre
buie să recunoaștem că o 
face cu mult farmec și ade
sea chiar cu candoare. To
tuși numai atît era prea 
puțin pentru un film (chiar 
dacă în rolul titular este 
distribuită excelenta și 
frumoasa Michele Mercier). 
Și atunci a fost creat un 
rol pentru Robert Hossein. 
Neobișnuita poveste de 
dragoste dintre aventurie
rul infirm, alchimist, mis
tuit egal de pasiune pentru 
frumusețea feminină și 
știință) și fata care la. 
început îl respinge cu

dezgust ar fi putut consti
tui ea singură subiectul 
unui film. Regizorul aduce 
destul de frecvent în film 
scene de un erotism savant 
și uneori destul de comer
cial, pe care însă cuplul 
Mercier—Hossein îl sal
vează de vulgaritate, reali- 
zînd adesea scene de un ve
ritabil senzualism liric. In 
viața celor doi oameni care 
se iubesc apar, apoi, Fron
da și prințul de Conde, 
regele Franței, pasiunile 
politice de culise ale pala
tului, și, mai ales, turbata 
poliție religioasă, inchiziția. 
Secvențele procesului in
tentat cutezătorului chi
mist, contele de Peyrac, au 
o mare forță de evocare și 
un stil polemic pronunțat, 
amintindu-ne pe undeva de 
înverșunarea anticlericală 
a lui Bernard Shaw din 
„Sfînta Ioana“. Și iată că 
filmul, a luat contur. Restul 
e constituit, mai mult sau 
mai puțin, din condimente : 
scene de răpiri, viol, lumea 
interlopă a Parisului jumă
tății de secol XVII. etc. De

fapt, bandiții (numiți în 
film „îngeri“ și cărora 
Angelica le va fi în final 
marchiză pentru a justifica 
titlul) par a fi aduși mai 
mult pentru a crea legă
tura cu cel de al doilea 
episod al aventurilor An
gelicii : „Răzbunarea An
gelicii“. In acest capitol 
nou ea preia conducerea 
bandei după ce fostul ei 
iubit din tinerețe moare. 
Episodul este teribil de 
stufos, încărcat de violențe 
și un senzualism de fac
tură coborîtă. In orice caz 
cu mult, cu foarte mult sub 
nivelul primului film din 
serialul „Angelica“ ce nu
mără deja mai multe epi
soade. De aceea, în cazul în 
care D.R.C.D.F. intențio
nează să ne mai ofere pe 
ecran noi peripeții ale eroi
nei e bine să se facă uz de 
diligență și exigență, ale- 
gîndu-se numai episoadele 
care sînt capabile să trans
mită spectatorului nu nu
mai îmbrățișări și ciocniri 
de spadă ci și, în limitele 
genului, idei.

ATANASIE TOMA

Problema aderării Angliei 
la Piața comună a revenit în 
actualitate. într-un recent 
discurs ea a fost abordată de 
însăși regina Angliei. Potrivit 
ziarului „DAILY EXPRESS“ 
discursul a însemnat un an
gajament precis și ferm în 
sensul că Anglia dorește să 
intre în Piața comună. Pe tema 
intrării Marii Britanii în 
C.E.E., B.B.C. a organizat săp
tămâna trecută o discuție, la 
care au participat personalități 
britanice, franceze și ameri
cane. Cu acest prilej s-au 
făcut precizări importante.

Se știe că încercarea făcută 
de Anglia, cu mai bine de trei 
ani în urmă, a eșuat datorită 
veto-ului francez. Parisul și-a 
motivat atunci refuzul ară- 
tînd că Anglia „nu era dispusă 
să accepte“ toate obligațiile 
unui membru al comunității, 
și că noii veniți ar fi jucat ro
lul de cal troian al Washing
tonului. Prima obiecție pornea 
de la structura economiei bri
tanice, diferită de a celor șase, 
mai ales datorită legăturilor 
specifice ale Angliei cu țările 
Commo'nwealth-ului. în cadrul 
acestui sistem, produsele din 
Commonwealth, în special ali
mentele și materiile prime, se 
bucură de condiții favorabile 
de intrare în Anglia, în timp 
ce aceasta exportă, în primul 
rînd produse industriale și se 
bucură de condiții deosebit de 
favorabile în țările comunită
ții britanice. Desființarea aces
tui sistem ar putea însemna 
pentru Anglia o majorare sub
stanțială a costului vieții, da
torită introducerii la unele 
produse a prețurilor din C.E.E. 
care sînt mai ridicate decît 
cele engleze. Totodată, aceasta 
ar crea serioase dificultăți ace
lor țări din Commonwealth, 
care și-au axat dezvoltarea 
economică pe relațiile cu An
glia.

Deci, pentru britanici este 
important să realizeze o ade
rare care să nu afecteze inte
resele economiei britanice, 
costul vieții, precum și intere
sele țărilor Commonwealth- 
ului. Dar, o astfel de aderare 
vine în contradicție cu Trata
tul de la Roma care prevede 
desființarea treptată a tarife
lor vamale pentru mărfurile 
care trec dintr-o țară membră 
în alta.

întrucît interesele britanice 
vin în contradicție cu preve
derile de mai sus, este clar că 
intrarea Angliei în C.E.E. se 
poate realiza numai dacă una 
dintre părți cedează, sau se 
realizează un compromis. A- 
ceastă ultimă posibilitate a 
fost sugerată joi de ministrul 
britanic al economiei, George 
Brown. El și-a exprimat spe

ranța că s-ar putea ajunge la 
un compromis „prin garantarea 
intereselor esențiale“ ale 
Marii Britanii. La rîndul său, 
liderul conservator, Heath, a 
preconizat ca, în cazul unei 
eventuale aderări a Marii Bri
tanii la Piața comună, să se 
creeze o perioadă de tranziție 
în cursul căreia „interesele 
esențiale britanice“ să fie ga
rantate, iar țările C.E.E. „să 
se poată adapta la o nouă si
tuație“.

După cum se vede, varianta 
britanică a compromisului im
plică schimbarea actualei 
structuri a Pieței comune („o 
nouă situație“) în timp ce „in
teresele esențiale britanice“ 
vor trebui respectate. Vor 
accepta „cei șase“ o asemenea 
formulă ? Jean Rey, membru 
al Comisiei Pieței comune, a 
arătat destul de limpede că 
nici una din țările Pieței co
mune „nu va admite ca Trata
tul de la Roma să fie rediscu
tat“.

Pozițiile destul de depăr
tate ale părților nu lasă să se 
întrevadă un aranjament apro
piat. De altfel Jean Rey a pre
cizat că eventualele negocieri 
pot începe abia în 1967. Engle
zii se întreabă dacă Wilson și 
Stewart. vor fi în măsură să 
negocieze o intrare a Angliei 
în condiții favorabile. După 
unii observatori însă, experi
ența din trecut sugerează că 
o asemenea încercare nu va 
reuși și că, în cazul cînd Anglia 
va intra în CEE, aceasta se 
va face în condițiile stabilite 
de Piața comună, și deci în 
dezavantajul a milioane de 
englezi.

După 

scrutinul

ominican
La palatul prezidențial din 

Santo Domingo, sînt în curs 
ultimele pregătiri pentru in
stalarea la 1 iulie a liderului 
reformist Joaquin Balaguer. 
Deși au trecut două săptămîni 
de la data scrutinului domini
can și rezultatele oficiale ale 
alegerilor întîrzie să fie date 
publicității, nimeni nu se mai 
îndoiește că fotoliul șefului 
statului va fi ocupat de ex
ponentul cercurilor de dreapta, 
Balaguer, cunoscut pentru ve
chile sale legături cu trujilliștii.

După ce rezultatele din pri
mele 50 de districte electorale 
indicau un considerabil avans 
pentru Juan Bosch, (candida
tul partidului revoluționar și 
al altor grupări politice care 
cereau retragerea imediată a 
trupelor interamericane de pe 
teritoriul dominican) situația 
s-a modificat brusc în favoarea 
lui Joaquin Balaguer, preferat 
al Washingtonului. Modifi
carea rezultatelor în favoarea 
lui Balaguer a stîrnit surpriza 
generală a observatorilor, 
care-i atribuiau lui Bosch o

victorie cu un spor substan
țial de voturi. încercînd să 
explice această bruscă schim
bare, comentatorii afirmau în 
primul rînd, că, majoritatea 
voturilor candidatului refor
mist au provenit din distric
tele rurale, unde posibilitățile 
de supraveghere a urnelor de 
către „observatorii imparțiali“ 
sînt aproape nule. Lideri ai 
organizațiilor care-1 sprijină 
pe Bosch, au denunțat în mai 
multe rînduri cazuri cînd co
mandanți militari sau feudali 
locali terorizau alegătorii pen
tru a vota în favoarea lui 
Balaguer.

în al doilea rînd, comenta
torii sînt unanimi în a apre
cia că indiferent de rezultatul 
definitiv, scrutinul dominican 
nu putea reflecta adevărata 
voință a poporului din moment 
ce alegerile s-au desfășurat în 
condițiile prezenței pe pămîn- 
tul dominican a militarilor 
aparținînd trupelor interame
ricane, în mare majoritate 
unități de infanterie marină 
nord-americană. Aceste forțe, 
care interveniseră de nenu
mărate ori provocînd nu
meroase victime în rîndul 
celor ce solicitau revenirea la 
o viață politică normală, au 
stînjenit exprimarea votului 
cetățenilor dominicani.

Trebuie, de asemenea, re
marcat că larga propagandă 
difuzată de cercurile de 
dreapta a indus în eroare ale
gătorii, prezentînd pe Balaguer 
ca adept al retragerii forțelor 
străine de ocupație. înainte de 
alegeri, Balaguer declarase că 
principalul punct al progra
mului său politic va fi retra
gerea de pe pămîntul domini
can a forței interamericane. 
în cursul unei conferințe de 
presă, cînd devenise sigur de 
victorie, el a declarat, însă, că 
trupele străine ar putea fi re
trase „într-o perioadă de două 
sau trei luni după preluarea 
funcției“ și atunci numai 
dacă condițiile o vor permite. 
Posibilitatea perpetuării pre
zenței forței interamericane 
pe teritoriul țării a provocat 
vii nemulțumiri în rîndul 
populației.

în cursul săptămînii trecute, 
cînd liderii partidului revolu
ționar dominican au intrat în 
posesia unor noi dovezi pri
vind falsificarea voturilor, 
ei au cerut comisiei cen
trale dominicane anularea 
alegerilor. Ieri la Santo Do
mingo s-a anunțat hotărîrea 
Comisiei centrale electorale 
care a respins contestația fă
cută de partidul revoluționar 
dominican și liderul acestui 
partid, Juan Bosch. Decizia a 
fost anunțată de președintele 
comisiei, Licenciado Angel 
Liz, după o scurtă reuniune 
pe care a avut-o cu liderii 
mai multor partide politice 
dominicane. Iregularitățile și 
atmosfera de neîncredere de 
la centrele de votare au fost 
recunoscute și de președintele 
guvernului provizoriu domini
can, Hector Garcia Godoy, 
care le-a calificat însă drept 
„neglijență“ a personalului o- 
cupat cu aducerea urnelor. în 
cercurile politice din capitala 
dominicană se menționează 
că, după respingerea oficială a 
cererii de anchetare a cazurilor 
menționate de Partidul revo
luționar dominican în conte
stația sa, nu rămîne decît ca 
comisia electorală centrală să 
anunțe oficial victoria lui 
Joaquin Balaguer.

Urnele nu au rezolvat 
criza care se menține de 
peste 400 de zile. Alegerile 
de Ia 1 iunie nu au putut găsi 
o soluție justă problemelor 
esențiale ale Republicii Domi
nicane. Retragerea forțelor in
teramericane, al căror amestec 
în afacerile interne a provocat 
criza, constituie în continuare 
revendicarea de bază a po
porului dominican.

ION ». GOIA 
IOAN TIMOFTE

COLIBA UNCHIULUI TOM — iilm 
pentru ecran panoramic

rulează la Patria (orele 9 ; 12 ;
15 ; 18 ; 21).

ANGELICA, MARCHIZA ÎNGERI
LOR

rulează la cinematograful Re
publica (orele 8,45 ; 11,15 ;
13,45: 16,15; 18,45: 21,15),
București (orele 8,30 ; 11 ;
13,30 ; 16 : 18,30 ; 21), Gloria

(orele 9 ; 11,30 ; 16,30 ; 18,45 > 
21,15).

FAȚA PIERDUTĂ, ANGELICA, 
MARCHIZA ÎNGERILOR

rulează la Excelsior (orele 10; 
15,15; 19,30).

FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop 
rulează la Victoria (orele 10 ; 
12:14:16; 18,15 ; 20,30), Me
lodia (orele 8,30 ; 11 : 13,30 : 
16 ; 18 30 , 21), Rahova (orele 
16 ; 18.15).

EU SlNT CUBA
rulează la Luceafărul (orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 , 21). Aurora (ore
le 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20), 
Feroviar (orele 9 ; 12 : 15 ; 18 ; 
21).

FANFAN LA TULIPE
rulează la Capitol (orele 9,15 ; 
11,30 ; 14,45 ; 16 : 18.30 ; 21), 
Grivita (orele 8,45: 11.15;
13,45: 16,15: 18.45: 21,15)

FIII „MARI! URSOAICE" — cine
mascop

rulează la Festival (orele 9 ; 
12; 15,30; 18 30; 21,30), Mo
dern (orele 9, ; 12 ; 14,15;
16.30 ; 18,45 : 21,15). 

SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ

rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 , 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

SERBĂRILE GALANTE
rulează la Arta (orele 9 ; 11,30;
14 ; 17 ; 19,30), Floreasca (ore
le 9,30: 11,45; 14; 16,15;
18.30 ; 20.45).

OMICRON
rulează la Central (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Flamura (orele 10 ; 12 ; 14 ; 16; 
18,15 : 20,30).

ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE 
rulează la Union (orele 11 ;
15.30 : 18,15 ; 20,30).

DE LA 7 LA 12
rulează la Doina (orele 10), 
Viitorul (orei» 15,30; 18; 20,30).;

FERICIREA 1N TRAISTA
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 î 16 ; 18,15 ; 20,30).

CLOVNUL FERD1NAND — AJU
TOR, MĂ ÎNEC — C1ND SOȚIA E 
PLECATĂ — STELUȚA CENUȘIE 
— 1N PALATUL VECHI — HALAL 
MEȘTER — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ 
NR. 12/1965

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).

NU PLlNGE, PETER
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18 i 20,30)

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Înfrățirea între po
poare (orele 14 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30).

O CLAS 4 NEOBIȘNUITA 
rulează la Dacia (orele 9,30 ;
13.45 : 16 ; 18,15 : 20,30).

TREI PAȘI PE PĂM1NT
rulează la BUZeștl (orele 14 ;
16.15 ; 18,45), Tomis (orele 10 ;
12.15 : 16 ; 18,15 ; 20,30).

PRINȚESA PĂUNIȚA
rulează Ia Crîngași (orele 16 ; 
18 ; 20).

SOȚIE FIDELĂ
rulează la Bucegi (orele 9,30 ; 
11,45 , 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45), 
Lira (orele 15 ; 17,15 ; 19,30).

A FOST C1NDVA HOȚ — cine
mascop

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

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează Ia Flacăra (orele 10 ; 
15,30 ; 18 : 20,30), Drumul Să
rii (orele 11 ; 15,15 ; 17,45 ;
20).

NOAPTEA IGUANE1
rulează la Miorița (orele 9 ; 
11.15 , 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21),
Volga (orele 9; 11.15; 13,30; 
15.45: 18 15: 20,45).

LA PORȚILE FĂM1NTULU1 — ci
nemascop

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

HAIDUCII — cinemascop 
rulează la Popular (orele 10,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21), Pacea (orele 
16 ; 18,15 : 20,30).

OPERAȚIUNEA „1"
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18 : 20,30).

PARCAREA INTERZISĂ 
rulează la Colentina (orele 16 ;
18.15 ; 20.30).

INSPECTORUL
rulează la Cosmos (orele 15,45; 
18 ; 20,15).

DEPĂȘIREA
rulează la Vitan (orele 16 ; 
18,30).

GENTLEMANUL DIN COCODY 
rulează la Proqresul (orele 14 ;
16.15 ; 18,45 ; 21).

ADEVĂRATA FATĂ A FASCIS
MULUI

rulează la Cotroceni (orele 15 ; 
17,45 ; 20,30).

19 ; Telejurnalul ; 19,30: Pentru 
școlari : Mîini îndemînatice ; 20 :
întrebări la care s-a răspuns... în
trebări la cere nu s-a răspuns 
încă : 20,40 ; Seară de operă — 
Martha de Flotow (interpretează 
colectivul Teatrului muzical din 
Constanta) ; în pauze : Poșta tele
viziunii. Telefilatelie. Telejurnalul ; 
23,30 : închiderea emisiunii.
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„DISCREȚIE“ Ulan Bator : Delegația Vietnamul de sud

Șl IZOLARE
Pe străzile capitalei pe- 

ruviene sute de studenți 
au demonstrat sîmbătă sub 
lozincile „Nu vrem să mu
rim în Vietnam !“ și „Sîn- 
gele nostru nu e de vînza- 
re !“. Poliția a intervenit în 
maniera ei obișnuită: au 
intrat în funcțiune bastoa
nele de cauciuc și grenade
le cu gaze lacrimogene 
Demonstrația din Lima a 
intervenit la numai cîteva 
zile după o manifestație 
desfășurată sub lozinci si
milare în capitala boli- 
viană.

Cele două acțiuni au scos 
în lumină opoziția puter
nică de care se lovesc pe 
continentul latino-ameri- 
can manevrele Pentagonu
lui, îndreptate spre recru
tarea de mercenari pentru 
războiul din Vietnam.

Au devenit cunoscute e- 
forturile Statelor Unite de 
a obține o participare sud- 
americană la agresiunea 
din Vietnam. Reacția pro
fund negativă a maselor 
de la sud de Rio Grande 
i-a determinat pe nord- 
americani la manevre ca
muflate.

Referindu-se la surse 
bine informate din rîndu- 
rile armatei boliviene, zia
rul argentinian —PROPO- 
SITOS — scria Ia mijlocul 
lui mai: „Drept condiție 
prealabilă pentru a fi re
cunoscută și pentru a obți
ne un sensibil ajutor fi
nanciar din Statele Unite, 
junta de la La Paz a tre
buit să accepte ca Penta
gonul să recruteze în ar
mata boliviană „voluntari“ 
pentru Vietnamul de sud“. 
Misiunea militară a S.U.A. 
in capitala Boliviei a ela
borat în amănunt condițiile 
de recrutare care prevăd 
în mod expres, pe lingă 
termenul contractual (doi 
ani) și solda respectivă (10(1 
dolari pe lună) „obligația 
pentru cel recrutat de a 
ascunde 
părinți, 
cuți“.

într-o 
tala haitiană, 
ziar elvețian, „NEUEZUR- 
CHER ZEITUNG“ scrie ci
tind „surse diplomatice 
bine informate“ că între 
autoritățile haitiene și re
prezentanți ai forurilor 
militare nord-americane a 
fost încheiat un „acord 
prealabil“ care autorizează 
„recrutarea de voluntari 
pentru dispozitivul militar 
american în Vietnam“. Nu 
știm cît au primit autori
tățile din Port au Prince 
pentru parafarea acordului, 
dar așa cum semnalează 
ziarul citat mai sus, „șeful 
statului haitian (e vorba de 
faimosul dictator pe viață 
Duvalier), a dat cele mai 
severe instrucțiuni ca în
treaga operație să se des
fășoare într-o discreție ab
solută“.

Așadar, și Ia La Paz și 
la Port.au Prince se ape
lează Ia discreție. „Discre
ția“ și „teama de compli
cații“ invocate de junta 
boliviană și dictatorul hai
tian ne dau măsura valului 
de împotrivire pe care a- 
gresiunea Statelor Unite în 
Vietnam îl întîlnește pe 
continentul sud-american.

Demonstrațiile din La 
Paz și Lima oglindesc, la 
rîndul lor, riposta fermă 
a latino-americanilor 
de orice încercări, 
sau „discrete“, de 
tîrîți în războiul din 
nam. împotrivirea pe care 
o întîmpină manevrele 
Pentagonului la sud de Rio 
Grande este încă o dovadă, 
palpabilă, a izolării agre
sorilor.

recrutarea față de 
prieteni și cunos-

relatare din capi- 
cunoscutul

față 
fățișe 
a fi 
Viet-

P.C.R. a plecat spre patrie
ULAN BATOR 13 (Ager

pres). — Delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a partici
pat la lucrările Congresului 
al XV-lea al P.P.R.M., a fost 
primită de S. Luvsan, mem
bru al Biroului Politic al
C. C. al P.P.R.M., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole.

La întrevedere au participat
D. Gombojav, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, S. 
Bata, șef de secție la C.C. al

P.P.R.M., și T. Ghenden, am
basadorul R.P. Mongole în Re
publica Socialistă România.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire cordială, priete
nească.

La 13 iunie, delegația P.C.R. 
a plecat spre patrie. La aero
portul din Ulan Bator a fost 
condusă ----- 
membru 
secretar 
S. Bata, 
al P.P.R.M., 
ambasadorul 
Republica Socialistă România.

de Ț. Dughersuren, 
al Biroului Politic, ai - -
șef

C.C. al P.P.R.M., 
de secție la C.C.

și T. Ghenden, 
R.P. Mongole în

Noi acțiuni Lucrările Adunării
antiguvernamentale

Luptele din zona

plantațiilor Loc Ninh

și Quoan Loi

Corespondenții agențiilor occidentale de presă a- 
nunță că în zona plantațiilor Loc Ninh și Quoan Loi, 
la 100 ’ - - - .........................
trioți

km nord de Saigon, continuă luptele dintre pa
și parașutiștii americani.

declanșată cuOperațiunea, 
cîteva zile în urmă de trupele 
americane, poartă denumirea 
de „El Paso“. Trupele ameri
cane de Ia aerodromul situat 
pe una din plantații, trans
mite corespondentul agenției 
France Presse, sînt hărțuite 
cu regularitate de mortierele 
patrioților. Tot luni, un deta
șament al diviziei I aeropur
tate americane de la Lai Khe, 
la 40 km nord de Saigon, a 
fost supus tirului patrioților. 
Pierderile suferite de ameri
cani sînt considerate impor
tante.

în același timp, orașul Hue, 
precum și capitala țării, Sai- 
gonul, au cunoscut luni

la Hue

întăriri polițienești

Problema prelungirii staționării trupelor O.N.U. în Cipru

Raportul lui U Thant
fi aprobată, aceasta va fi

Tensiune la Westminster
LONDRA 13 — Corespon

dentul Agerpres, Liviu Rodes- 
cu, transmite : După o scurtă 
întrerupere, Parlamentul bri
tanic și-a reluat luni după-a- 
miază activitatea. Camera Co
munelor s-a întrunit în<tr-o at
mosferă pe care cercurile po
litice o numesc de tensiune. 
Această stare de spirit des
pre care unele ziare cred că 
se va menține de-a lungul ce
lor șapte sau opt săptămîni. 
pînă la vacanța de vară, este 
semnalată chiar și în rîndu- 
rile deputaților laburiști.

Una din temele care do
mină noua fază a dezbaterilor 
parlamentare este greva ma
rinarilor care se bucură de 
sprijinul unei părți a deputa
ților laburiști. Luni după- 
amiază, ministrul muncii, Ray 
Gunter, a luat cuvîntul în

Secretarul general al O.N.U., 
U Thaht, a înaintat luni Con
siliului de Securitate un ra
port în care cere să se prelun
gească cu încă șase luni — 
pînă la 26 decembrie — man
datul de staționare a forțelor 
O.N.U. în Cipru. Consiliul de
Securitate urmează să se în
trunească joi pentru a exami
na cererea secretarului gene
ral al O.N.U. Dacă cererea va

organizațiilor
membre ale F.M.T.D

în Vietnamul de sud trupele americano-saigoneze conti
nuă operațiunile de „pacificare*’. Zeci de mii de locuitori 
se refugiază din calea trupelor „pacificatoare“ care le dis
trug așezările. în fotografie : un grup de țărani în cău

tarea unor noi adăposturi

Tratativele de la Bonn
BONN 13 (Agerpres). — La Bonn 

au început luni tratativele franco— 
vest-germane privind statutul tru
pelor franceze dizlocate în R.F.G. 
Tratativele sînt purtate de Jacques 
Caron de Beaumarchais, directorul 
afacerilor politice din Ministerul 
de Externe al Franței, și de Her
mann Meyer-Lindenberg, care o- 
cupă aceeași funcție în Ministerul 
de Externe vest-german. După un 
prim contact, convorbirile s-au . 
întrerupt pînă ce vor fi angajate 
tratative între Franța și N.A.T.O. 
în vederea stabilirii rolului atlan
tic al trupelor franceze din R.F.G. 
Amînarea a fost impusă de dorin
ța guvernului vest-german ca cele 
două categorii de tratative să aibă 
loc în mod paralel.

începutul tratativelor franco — 
vest-germane a fost marcat de a- 
nunțarea intenției guvernului fran
cez ca indiferent de rezultatul lor, 
să-și retragă din Germania occi
dentală unele unități ale forțelor 
aeriene. Primele știri menționau 
retragerea tuturor forțelor aeriene 
franceze din R.F.G., dar o preci
zare ulterioară a Parisului arată 
că numai o parte din dispozitivul 
aerian francez va fi retras.

In orice caz, această retragere 
semnifică, potrivit părerii tuturor 
observatorilor, dorința Franței de 
a se degaja deplin de integrarea 
atlantică, știut fiind că integrarea 
este mai accentuată în cadrul for
țelor aeriene.

I

Pe scurf
® LA invitația Comitetului 

Central al Partidului Socialist 
Unit al Germaniei și a guver
nului Republicii Democrate 
Germane, luni a sosit la Ber
lin într-o vizită de prietenie 
o delegație de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Ungare, condusă de Ja- 
nos Kadar. prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar. Din delegație fac par
te Gyula Kallai, membru al 
Biroului Politic al C.C. al

P.M.U.P., președintele guver
nului revoluționar 
resc țărănesc ungar, 
Nyers, secretar 
P.M.S.U., și alte 
ficiale.

muncito-
Rezso 

al C.C. al 
persoane o-

președintelui• LA invitația
Finlandei, Urho Kekkonen, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., A. N. Kosî- 
ghin, a sosit luni la Helsinki în- 
tr-o vizită oficială in Finlanda.

La sosire, A. N. Kosîghin a 
fost întîmpinat de Urho Kekko
nen, președintele Finlandei, 
I. Virolainen, președintele par
lamentului, R. Paasio, primul 
ministru, și de alte persoane 
oficiale.

acțiuni antiguvernamentale 
ale budiștilor. în strădania de 
a-și restabili controlul asupra 
orașului, autoritățile de la 
Saigon au trimis luni, pe 
bordul avioanelor americane, 
noi întăriri polițienești, înar
mate cu gaze lacrimogene. De 
la aeroport, cei 120 de polițiști 
au fost transportați direct în 
oraș. După cum anunță din 
Hue corespondentul agenției 
Reuter, luni dimineața, în 
oraș s-au auzit noi schimburi 
de focuri. O mulțime de bu- 
diști au înconjurat un grup de 
40 soldați saigonezi și nu i-au 
eliberat decît atunci cînd pri
marul i-a amenințat că vor fi 
împrăștiați cu forța.

Camera Comunelor pentru a 
prezenta evoluția grevei din 
punct de vedere guvernamen
tal, efectele negative ale aces
teia asupra economiei naționa
le, cit și atitudinea de dezapro
bare oficială față de refuzul 
sindicatului marinarilor de a 
relua tratativele cu patronii 
pe baza raportului comisiei de 
anchetă.

în afară de problemele in
terne, în cadrul cărora actua
lele dificultăți economice și fi
nanciare vor deține un loc im
portant, se așteaptă dezbateri 
aprinse într-un șir de pro
bleme externe, printre care : 
poziția britanică față de pro
iectele spațiale vest-europene 
în cadrul organizației E.L.D.O., 
precum și politica „la Est 
Suez“.

de

o 
nouă prelungire a mandatului 
forțelor O.N.U. din Cipru, 
create în martie 1964.

în raportul său, U Thant 
declară că „situația actuală 
din Cipru nu permite o redu
cere a efectivelor forțelor 
O.N.U. (cifrată în prezent la 
4 861 militari), decît cu 350 
de oameni“ (reducere prevă
zută pentru luna următoare).

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. va vizita o 
serie de localități din Finlanda 
și va avea convorbiri cu pre
ședintele Finlandei, Urho Kek- 
konen, și cu al ți oameni de 
stat

• LA New York, în clă
direa Universității s-a des
chis duminică cel de-al 34-lea 
Congres al „Pen Clubului In
ternațional“, care grupează 
7 500 de striitori din 55 de 
țări. Aproximativ 600 de poeți, 
dramaturgi, eseiști, roman
cieri din 54 de țări vor lua 
în discuție tema „Scriitorul ca 
spirit independent“.

Din Republica Socialistă Ro-

SOFIA (Prin telefon de la 
trimisul nostru Eugeniu Obrea).

în ultimele două zile, lucră
rile celei de-a Vil-a Adunări 
a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D. s-au desfășurat în ca
drul unor comisii. Reprezentan
ții organizațiilor de tineret și 
studenți din 94 de țări au dez
bătut probleme care preocupă 
tinăra generație a lumii și sar
cinile în această privință ale 
F.M.T.D. Duminică, atenția par- 
ticipanților a fost reținută în 
mod deosebit de lucrările co
misiei speciale consacrate Viet
namului. Zeci de oratori s-au 
succedat la tribună reafirmînd 
sprijinul lor deplin pentru 
cauza dreaptă a poporului și 
tineretului vietnamez. Tovară
șul Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C. a subliniat so
lidaritatea activă a generației 
tinere a României Socialiste cu 
lupta pe care Vietnamul o duce 
împotriva agresiunii imperia
liste. Reprezentanții tineretului 
din R. D. Vietnam în cuvinte 
pline de căldură au adresat 
mulțumiri tineretului și organi
zațiilor sale de pretutindeni 
care susțin poporul vietnamez, 
în aceste momente de aprigă 
luptă împotriva imperialiștilor. 
Cei prezenți au făcut o caldă 
manifestație de simpatie dele- 
gaților din nordul și sudul 
Vietnamului, fii ai unui popor 
eroic.

O largă participare s-a înre
gistrat la lucrările comisiei 
pentru elaborarea unui program 
de acțiune a F.M.T.D. în lupta 
contra politicii de agresiune a 
imperialiștilor, pentru menține
rea păcii, pentru eliberarea na
țională și independență, contra 
colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru democrație și 
întărirea solidarității interna
ționale.

în numele delegației U.T.C., 
tovarășul Aurel Ghibuțiu a 
prezentat o expunere în legă
tură cu problema educării tine
retului în spiritul înțelegerii și 
prieteniei între popoare. Expu
nerea care a subliniat comple
xitatea și actualitatea acestei 
probleme, a suscitat un viu in
teres. Comisia a ascultat inter
vențiile prezentate de numeroși 
delegați printre care cei din 
Irak, Sehegal, Germania occi
dentală, R. P. D. Coreeană, 
R. P. Chineză, Polonia, Ceho
slovacia și alții.

O comisie își 
crările problemei 
rarea drepturilor 
nere. Tema generală este : 
neretul muncitor și studențesc 
în lumea contemporană, apăra-

consacră lu- 
privind apă- 

generației ti- 
„Ti-

rea drepturilor, cuceririlor și 
revendicărilor sale; dezvolta
rea activităților F.M.T.D. în a- 
cest domeniu". Sfera de pro
bleme pe care vorbitorii au a- 
bordat-o este extrem de largă : 
se discută despre drepturile 
democratice ale tineretului, 
formarea profesională a celor 
tineri, asigurarea unoj salarii 
pe măsura cantității și calității 
muncii prestate, dreptul la 
muncă și garantarea lui, condi
țiile de învățătură ale elevilor 
și studenților etc. Dezbaterile 
au avut drept punct de pornire 
informările prezentate de dele
gații din mai multe țări: Su
dan, Australia, Polonia, Cuba, 
Uruguay, Ceylon, Cehoslova- 
cia. India. La discuții au luat 
parte numeroase delegații — 
Franța, Irak, Uniunea Sovieti
că, Canada, Indonezia, Bulga
ria, Venezuela, Spania, Repu
blica Dominicană etc. Din par
tea delegației române a luat 
cuvîntul tovarășul Neculai 
M'ancaș, reprezentant perma
nent al U.T.C. la F.M.T.D. care 
în intervenția sa a înfățișat 
drepturile largi de care se 
bucură tineretul României so
cialiste și a făcut propuneri 
privind activitatea viitoare a 
F.M.T.D. în direcția apărării 
drepturilor tineretului din lu
mea întreagă. In comisia care 
s-a ocupat de probleme sociale 
și economice care afectează ti
neretul zilelor noastre și în pri
mul rînd lupta împotriva foame
tei, analfabetismului și rasismu
lui, mulți delegați s-au referit 
la situația din țările lor, evo- 

cînd deseori, stări de lucruri zgu
duitoare. S-a amintit astfel, că 
în unele țări africane aproape 
90 la sută din populație este 
analfabetă, că din cei 260 000 000 
copii de vîrstă școlară din 85 
de țări din Africa, Asia și Ame
rica Latină, doar 110 000 000, a- 
dică mai puțin de jumătate, 
pășesc pragul școlilor primare.

Luni după-amiază și-a în
ceput lucrările comisia asupra 
activității F.M.T.D. în domeniul 
culturii și sportului. în cadrul 
dezbaterilor a vorbit tovarășul 
Nicolae Dragoș, membru al Bi
roului C.C. al U.T.C., redactor 
șef al ziarului „Scînteia 
retului".

Începînd de sîmbătă 
desfășurat lucrările celei 
II-a Adunări a CIMEA consa
crată activității organizațiilor 
de copii. Au vorbit reprezen
tanți ai delegațiilor din Norve
gia, Canada, Polonia, Bulgaria 
etc. Din partea delegației U.T.C. 
a luat cuvîntul tovarășa Geta 
Țidorescu, activistă a C.C. 
al U.T.C.

tine-

s-au 
de-a

mânia la Congres perticipă o 
delegație compusă din Zaha- 
ria Stancu, președintele Uni
unii Scriitorilor, Horia Lovi- 
nescu, vicepreședinte al „Pen 
Clubului“ din România, și 
prof. univ. Alex. Bălăci. Mai 
iau parte ca invitați Mihail 
Petroveanu și Romulus Vul- 
pescu.

și Geo Bogza, vicepreședinte al 
Comitetului, Nestor Ignat, membru, 
și Sanda Rangheț, secretar al 
C.N.A.P.

Luni dimineața, în palatul Wil- 
son din Geneva au început lucră
rile sesiunii Consiliului Mondial 
al Păcii. Participă delegați, obser
vatori și invitați din aproape 80 
<le țări. Delegația Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii din 
Republica Socialistă România este 
compusă din academicienii Horia 
Hulubei, conducătorul delegației,

• MINISTRUL afacerilor 
externe al Kuweitului, Sabah 
el Ahmed el Jaber, a fost pri
mit la 12 iunie de regele Ara- 
biei Saudite, Feisal. Potrivit 
postului de radio Cairo, mi
nistrul kuweitian s-a întreți
nut cu regele saudit în pro
blema Yemenului.

Pe scurf

EM. RUCÄR

ALEGERILENoi locuințe în Wola, u- 
nul din cartierele capita

lei R. P. Polone PENTRU SÜVIETUL

Americanii se atlă în 
fața a două evenimente 
importante. Primul dintre 
ele, în ordine cronologi
că, îl constituie alegerile 
din toamnă, pentru Con
gres. Cel de al doilea, va 
avea Joc în 1968: ale
gerile prezidențiale. Cu 
cit cele două încercări 
se apropie, cu atît în rin
durile Partidului republi
can sporesc neliniștile : 
cine să conducă partidul 
în apropiatele bătălii ? 
Unde este acel Kennedy 
republican, acel Wiîson 
sau Roosevelt republi
can ? Deocamdată, nu 
apare de nicăieri. Și ce 
nevoie ar avea republi
canii de unul ca ei...

Pentru „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE" ne
voia este „acută". Se 
cere găsit omul care „să 
facă ordine în rindurile 
dezorganizate ale parti
dului“, să înțeleagă pro
fund tendințele maselor 
de alegători și „uitînd de 
neînțelegerile frac[ionis- 
te, mărunte", să poată 
uni fn jurul său majori-

tatea republicanilor. O 
„punere pe linia de plu
tire" a Partidului repu
blican ar fi cu atit mai 
profitabilă, cu cit actua
la administrație demo
crată, ca urmare a răz
boiului din Vietnam, a 
înregistrat o sensibilă 
scădere de popularitate.

Dar, în loc să-și strln-

anumită direcție, iar aso
ciațiile pro-republicane 
și alianța americană a 
conservatorilor intr-o di
recție cu totul contrară. 
Unii republicani, cum 
sînt: John Lindsay, pri
marul New York-ului. 
George Romney, guver
natorul statului Michi- 
gan sau Edward Brook,

rînd — după cum scria 
NEWSWEEK — stările 
de spirit ale acestor 
mase de alegători“, Ford 
a votat împotriva măsu
rilor pentru ocrotirea să
nătății, iar Dirckson a 
insistat asupra adoptării 
unor legi care să facă 
imposibilă o schimbare 
hotărîtoare a legislației

se aim im im...
gă rindurile, republicanii 
continuă să fie „dezorga
nizați și dezbinați". Așa 
de pildă, liderul minori
tății republicane din Ca
mera Reprezentanților, 
Gerald Ford, declară, 
una. iar senatorul E. 
Dirckson spune cu totul 
altceva. Republicanii pro
gresiști acționează într-o

procurorul general al sta
tului Masachussets, ur
măresc adoptarea unui 
program mai realist, fi
nind seama de revendică
rile sindicatelor, ale 
populafiei de culoare și, 
în general, de nevoile 
populafiei crescinde a o- 
rașelor și suburbiilor, în 
același timp insă „igno-

muncii sau o repartiza
re mai echitabilă a veni
turilor. tn nord, unii re
publicani încearcă din 
nou să obfină voturile 
negrilor pierdute în 1964, 
în timp ce în sud repu
blicanii continuă să ră- 
mînă in rindurile segre- 
gationiștilor și reacționa
rilor.

O asemenea duplicita
te pune Partidul repu
blican într-o situație ex
trem de dificilă. Tocmai 
de aceea se caută cu in
sistență liderul salvator. 
Cine ar putea juca acest 
rol ? S-a vorbit de Rom
ney și Nixon. Dar, fa(ă 
de ultimul „atitudinea nu 
este prea entuziastă" iar 
primul „nu stirnește nici 
el o mare căldură". In 
ceea ce-1 privește pe 
Lindsay, deocamdată el 
„n-a obținut teren ierm 
la New York".

Deci, căutarea conti
nuă. Nu se știe dacă se 
va găsi persoana ideală 
(„Kennedy sau Roosevelt 
republican“) dar, în ori
ce caz, majoritatea repu
blicanilor sînt de acord 
că trebuie evitată cu ori
ce preț repetarea tristei 
experiențe cu Goldwater, 
de pe urma căreia repu
blicani încă nu și-au pu
tut reveni.

ION CODRU

Noi elemente politice în stìnga franceză
Cuvîntarea rostită de François 

Mitterrand, liderul Federației stin
gi! democrate și socialiste și fost 
candidat al tortelor de stingă la- 
alegerile prezidențiale, conține ele
mente noi, mai ales in domeniul 
politicii externe, în măsură să fa
vorizeze — după părerea tuturor 
comentatorilor — o apropiere mai 
accentuată intre partidele de stin
gă. Intr-adevăr, tocmai in dome
niul politicii externe se mențineau 
divergente serioase între Federa
ție (care grupează, după cum se 
știe, partidul socialist, partidul ra-

dical-socialist și o serie de forma
ții politice de stingă mai mici) și 
partidul comunist. Iată însă că de
clarația de duminică a lui Mitter
rand, întărită de cuvîntarea ros
tită in aceeași zi de secretarul ge
neral al partidului socialist, Guy 
Mollet, schimbă in mod substan
tial situația. ,,Pentru majoritatea 
observatorilor, scrie agenția France 
Presse, aceste două discursuri re
prezintă o cotitură hotărîtoare a 
opoziției stîngii necomunisle fran
ceze, atlt în domeniul politicii ex
terne, cit și al politicii interne".

Indepărtîndu-se de „atlantismul" 
pe care 11 profesa pînă nu de 
mult, Federația formulează critici 
destul de severe la adresa 
N.A.T.O., se pronunță pentru lăr
girea contactelor intre țările cu 
sisteme sociale diferite, pentru o 
soluționare pașnică a conflictului 
din Vietnam și pentru măsuri me
nite să ducă la destinderea încor
dării și statornicirea unei păci 
trainice. Conducătorii federației a- 
dresează actualei politici externe a 
Franței critici asemănătoare celor 
formulate de partidul comunist.

MOSCOVA 13 (Agerpres).— 
Potrivit datelor preliminare 
oficiale anunțate de agenția 
TASS, la alegerile de depu
tati în Sovietul Suprem, care 
au avut loc duminică, au par
ticipat 142 450 862 persoane, 
adică 99,94 la sută din totalul 
celor înscriși pe listele elec
torale. Alegerile au avut loc 
în toate circumscripțiile elec
torale. în circumscripțiile e- 
lectorale pentru alegerea de 
deputați în Sovietul Uniunii, 
în favoarea candidaților s-au 
pronunțat 99,75 la sută din a- 
legători, iar în circumscrip
țiile electorale pentru alegerea 
deputaților în Sovietul Națio
nalităților în favoarea candi- 
daților au votat 99,67 la sută 
din numărul alegătorilor.

Comisia centrală electorală 
va publica rezultatele defini
tive ale alegerilor la 15 iunie.
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