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De-a lungul traseului, con
ducătorii de partid și de 
stat sînt întâmpinați 

căldură

tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Joi dimineața, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Em ii Bodnaraș, Gheorghe Rădulescu, Vasile Vîlcu, Iosif 
Banc, Ghqprghe Stoica, Vasile Patilineț au sosit în județul Constanța pentru a vizita obiective economice și 

rsocial-culturale și pentru a se sfătui cu activul de partid și de stat, cu oamenii muncii asupra activității desfă
șurate și a rezultatelor obținute pînă acum in îndeplinirea planului cincinal, a măsurilor privitoare la îmbună- 
tățirea.organizării administrativ-teritoriale a țării stabi lite de Conferința Națională a partidului, a programului 
de înflorire multilaterală a patriei, trasat de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Pe frontispiciul podului ce 
leagă malurile Dunării flutură, 
(n unduirea vîntului primă
văratec, tricolorul patriei și 
flamura roșie a partidului. 
Monumentală poartă de intrare 
în Dobrogea, podul de cale fe
rată construit cu trei sferturi 
de veac în urmă constituie și 
azi o strălucită expresie a in
geniozității și măiestriei teh- 
njte a unui fiu al Vrancei, in
ginerul Anghel Saligny.

In această dimineață, lingă 
arcadele marelui pod, vasele 
acostate în portul Cernavoda 
au înălțat marele pavoaz. Si
renele lor aduc oaspeților dragi 
salutul marinarilor, în vre
me ce trenul oficial trece în
cet peste bătrînul fluviu. De 
pe puntea unui vas se înalță 
o uriașă flamură pe care sînt 
scrise cuvintele ce fac să vi
breze astăzi inimile tuturor oa
menilor muncii de pe plaiurile 
dintre Dunăre și Mare : „Lo
cuitorii județului Constanța vă 
urează bun venit, dragi tova
răși !“

Ora 8,30. Trenul oficial so
sește în gara Cernavoda. Mii 
de oameni izbucnesc în urale 
și ovații nesfîrșite. Locuitorii 
orașului au pregătit cu nespusă 
dragoste momentul sosirii con
ducătorilor de partid și de stat 
în județul Constanța. Aces
te 
te 
al micii dar frumoasei gări, 
împodobită cu mari lozinci 
albe, cu flori de primăvară și 
multă verdeață, în nenumăra
tele ghirlande de stegulețe în
chipuind pavoazurile marină
rești, dar mai ales pe chipu
rile oamenilor, îmbujorate de 
emoție, de sinceră și caldă 
bucurie. Este bucuria întregu
lui nostru popor de a se ști 
strîns unit în jurul partidului, 
al cărui unic și înalt scop este 
slujirea intereselor națiunii 
noastre, ale cauzei socialismu
lui și păcii.

La coborîrea din tren, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt salutați cu căl
dură de reprezentanții organe
lor județene de partid și de 
stat. Tovarășul Petre Ionescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean provizoriu, adre
sează oaspeților, în numele tu
turor locuitorilor județului, un 
călduros salut. Răsună puter
nice urale. Se aud sunetele 
înalte ale trompetelor pionie
rești și acordurile unui cîntec 
îndrăgit de copii : „Azi e zi 
de sărbătoare*.  Gavrilă Urdaș, 
veteran al mișcării muncito
rești. se apropie de conducă
torii de partid și de stat ofe- 
rindu-le plinea și sarea care, 
pe lîngă datina întâmpinării 
oaspeților dragi, astăzi simbo
lizează și traiul îmbelșugat al 
locuitorilor unor ținuturi pe 
vremuri amarnic de sărace.

Scurtul popas din Gara 
Cernavoda se apropie de sfîr- 
șit. Conducătorii de partid și 
de stat își iau ramas bun de la 
inimoșii locuitori ai orașului. 
O tânără mamă se desprinde

sentimente sînt prezen- 
în aspectul sărbătoresc»

din mulțime, iar copilul pe 
care-1 poartă în brațe dăruiește 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o floare roșie. Un cor uriaș — 
sînt atât de mulți încît ai im
presia că toată populația ora
șului cîntă — intonează „Re
publică, măreață vatră*.  Este, 
într-adevar, măreață Româ
nia noastră, patria unui popor 
care iubește munca, care-și iu
bește conducătorii de partid și 
de stat

Succese și

Minunată prefață a vizitei 
în județul- Constanța, primirea 
conducătorilor de partid și de 
stat la porțile Dobrogei a con
stituit expresia hotăririi cetă
țenilor de aici de a-și consa
cra, și în viitor, toate puteri
le, toată priceperea înfăptui
rii politicii partidului, pentru 
înflorirea continuă a patriei 
noastre.

perspective

în activitatea tinerei

industrii dobrogene
...Trenul oficial își con tir. uA 

drumul, traversind ținutul din
tre Dunăre și Mare, poate cel 
mai cunoscut drum din țară, 
străbătut în miezul verii de 
sute de mii de oameni, de pe 
meleagurile Banatului și Su
cevei, Clujului și Craiovei, pe 
care îi cheamă valurile înspu
mate ale mării și strălucirea 
nisiDului dogoritor.

torii de partid și de stat sînt 
înconjurați cu dragoste de oa
menii muncii. Se aud urări de 
bun venit, tineri și tinere, 
grupuri de pionieri le oferă 
buchete de flori. Reprezentan
ții organelor orășenești 
partid și de stat exprimă 
rea bucurie a cetățenilor 
Medgidia de a se întâlni 
conducătorii de partid și de

de 
ma- 
din
cu

noștri de construcție șo- 
ciaîistâ Volumul produc
ției globale din unitățile 
economice ale Orașului a 
crescut an de an, ajungînd în 
anul 1967 la aproape un mi
liard de let Ascendența Med
gidiei va continua însă, în 
anii ce vin, cu și mai mare 
avint In anii actualului cin
cinal, în acest oraș se înves
tesc peste 71 milioane Iei pen
tru noi capacități de produc
ție, pentru noi construcții so- 
cial-cul turale.

La sosirea la întreprinderea 
mecanică de utilaje Medgidia, 
conducătorii de partid și de 
stat sînt întâmpinați de minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, Mihai Marinescu, de 
colectivul de conducere al în
treprinderii și de numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri. Pe o mare pancartă ridi
cată deasupra portalului între
prinderii era scrisă urarea „Să 
ne trăiți mulți ani. iubiți con
ducători*.

De la început, vizita în ju
dețul Constanța își vădește 
caracterul de lucru, de consul
tare și dezbatere asupra pro
blemelor actuale ale dezvoltă
rii mai rapide a obiectivelor 
industriale, a sporirii eficien
ței lor economice.

Directorul întreprinderii, Ni-

® Joi seara s-a înapoiat în
Capitală, venind de la Stock- 

• holm, președintele Consiliului
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheor- 

9 She Maurer, care însoțit de 
ministrul afacerilor externe, 

£ Corneliu Mănescu, a făcut o

vizită oficială în Suedia, la 
invitația guvernului suedez.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tovară
șii Ilie Verdeț, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
Alexandru Drăghici, Maxim 
Berghianu, Janos Fazekas, Mi-

hai Gere, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Gheorghe Gaston 
Marin, membri ai guvernului, 
alte persoane oficiale.

Cu același avion s-a înapo
iat și baron Cari Rappe, am
basadorul Suediei la Bucu
rești. **

(Agerpres)

în vizită la întreprinderea mecanică de utilaje Medgidia

remorcile pentru grupuri elec
trogene și remorcile tehnologi
ce — principalele produse ale 
întreprinderii — sînt remarca
te pentru calitatea și aspectul
lor. Ele au fost apreciate și pe a 
piața mondială. "

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a interesat de performanțele A 
acestor utilaje, în comparație ” 
cu produsele similare realizate 
în alte țări, recomandînd con- £ 
ducerii întreprinderii să acor- 
de mare atenție acestei proble
me, ca și reducerii consumului A 
de metaL „Dacă vrem să ex
portăm — a spus secretarul 
general al C.C. al partidului — £ 
trebuie să devenim competitivi 
pe piața mondială și printr-un 
preț de cost scăzut-, ț

Oaspeții vizitează apoi hala 
monobloc. Atrage atenția pro- 
cesul tehnologic mecanizat și 0 
în bună parte automatizat, or
ganizat în flux continuu, care 
asigură folosirea rațională a O 
spațiilor de producție, a utila
jelor și evitarea timpilor ne- — 
productivi. gy

Interesîndu-se de rezultatele 
organizării științifice a produc- 
ței, tovarășul Nicolae Ceaușescu “ 
este informat că, în urma am
plasării raționale a mașinilor, a 
coeficientul de folosire a su- " 
prefețelor de producție s-a îm
bunătățit simțitor în prezent, A 
obținir.du-se pe metru pătrat ” 
suprafață de producție 1180 
kg produse, față de 164 kg cit A 
s-a obținut in anul 1955. 
S-a dublat totodată efici
ența investițiilor, întreprinde
rea iucrind rentabil încă din 
anul 1960. In primul trimestru 
al acestui an, întreprinderea 
și-a depășit sarcinile planifica
te la producția marfă vândută 
și încasată cu 9 milioane lei.

Vorbind despre dezvoltarea 
în continuare a întreprinderii,

Hotărirea cu privire la majorarea alocației

de hrană pentru elevii și studenții bursieri

0 NOUA EXPRESIE
A GRIJII PARTIDULUI

Șl STATULUI FATĂ DE
TINERETUL STUDIOS

Acum, în aprilie, peisajul 
dobrogean apare surprinzător 
de nou, de proaspăt. Gîmpuri 
de un ’ ‘ " * *'
flori te, 
brazde 
plugul 
tare se 
gări impunătoare, și în jurul 
ei, asemeni unui imens buchet 
multicolor, oameni — nenumă- 
rați oameni.

Locuitorii Medgidiei, așezare 
întinsă pe coamă de deal, 
parcă au coborît cu toții spre 
calea ferată, în întâmpinarea 
oaspeților.

Pe peronul gării, eonducă-

verde intens, livezi în- 
ogoare nesfîrșite cu 
de curînd întoarse de 
tractoarelor. In depăr- 
zăresc zidurile unei

stat, de a le împărtăși gîndu- 
rile și preocupările lor.

Din gara .Medgidia, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Emil 
Bodnaraș iau loc într-o ma
șină deschisă și împreună 
cu ceilalți conducători de par
tid și de stat, precum și cu 
reprezentanții organelor de 
partid județene și orășenești 
se îndreaptă spre una din cele 
mai importante unități indus
triale din localitate — între
prinderea mecanică de utilaje. 
Aceasta ca și celelalte între
prinderi industriale ale orașu
lui — de materiale de con
strucții, de produse alimen
tare — sînt creații ale anilor

colae Filic, dă ample explicații 
asupra profilului întreprinderii 
și perspectivelor ei. Atelierele 
care efectuau reparații pentru 
utilaje grele și de transport 
s-au dezvoltat în decurs de 17 
ani, devenind o fabrică moder
nă, care produce utilaje com
plete pentru diferite ramuri 
ale economiei naționale —
gricultură, transporturi, con
strucții, chimie. Producția glo
bală a întreprinderii este în 
acest an de peste 2 ori mai 
mare decît în 1960.

Aliniate în fața halei prin
cipale, remorcile auto de 3 și 
5 tone, presele de balotat paie,

a-

Adresindu-se tinerilor și în- 
demnîndu-i sa învețe cu sete și 
pasiune, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 

} al partidului, președinte al Con
siliului de Stat, le-a adresat un 
călduros îndemn : „Să dăruiți 

r patriei tot ce aveți mai bun. 
toată puterea minții și brațelor 
voastre, ei să-i închinați elanul

în acest nobil sens, lumea 
noastră școlară — cei peste patru 

1 milioane de tineri care populea
ză sălile claselor și amfiteatrele 
facultăților — trăiește cu inten
sitate anii de învățătură consa- 
crați cu desăvîrșire formării pen
tru viață, pentru o activitate 
creatoare.

Actul învățăturii a căpătat Ia 
noi, astăzi, în anii socialismului, 
simbolul sentimentului patriotic 
care animă întreaga viață 
activitatea tinerei generații.

A fi elev, azi, înseamnă în e- 
sență a învăța. A fi student, azi, 
înseamnă același lucru, — Ia alte 
'dimensiuni, firește. Dar titlurile 
cuprind, dincolo de îndatorirea 
aceasta fundamentală, condiția e- 
sențială a îndeplinirii ei: genero
zitatea și solicitudinea partidului 
și statului nostru, ale întregului 
popor, care au înscris printre ma
rile binefaceri ale anilor socialis
mului dezvoltarea unui puternic 
climat de învățătură într-o școa-

. “ uiLicpiuxyeiu, voastre, ei sa-i închinați elanu
directorul arată că această uni- cj năzuințele voastre tinerești !’
tate va fi completată cu două 
hale noi pentru sculărie, tra
tament termic, mecanic-șef, £ 
care vor crea noi condiții pen
tru dezvoltarea producției.

In timpul vizitei, tovarășul 9 
Nicolae Ceaușescu, oprindu-se 
la mașinile unde lucrează lăcă- 
tușul Nicolae Maraloi, frezorul V 
Ion Rașivnov, strungarul Du
mitru Doncea, a discutat cu 
ei probleme privind reducerea 
procentului de rebuturi și fe
lul cum aceasta se reflectă în a 
ciștigul muncitorilor, despre " 
unele măsuri luate în fabrică 
pe linia creșterii productivită- a 
tii muncii și sporirea rentabi- " 
lității, subliniind importanța 
deosebită a aportului muncito- £ 
rilor la organizarea științifică " 
a producției și a muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut o serie de recomandări 
privind ridicarea în continua- 
re a eficienței economice în 9 , 
toate sectoarele de producție, ( ________________  _
folosirea pe scară mai largă a £ lă modernă, bine înzestrată, 
progresului tehnic și genera- elev înseamnă a începe
lizarea celor mai bune proce
dee de lucru.

In încheierea vizitei, condu
cătorii de partid și de stat au 
semnat în cartea de onoare a

(Continuare în pag. a II-a)
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A fi elev înseamnă a i.__
școala, în fiecare septembrie sub 

W auspiciile unor înnoiri și 
gățiri ale zestrei școlilor. 

£ înseamnă, totodată, poate 
presus de orice, repetarea 

A gest de mare grandoare : darul 
oferit în fiecare an prin cele a-

înibo- 
Mai 
mai 

unui

proape 27 milioane de manuale, 
în valoare de aproximativ 180 mi
lioane de Iei, tuturor elevilor de 
vîrstă școlară. Mai înseamnă opt 
ani de învățătură gratuită, și, 
în perspectiva apropiată, zece 
ani, prin prelungirea cu doi ani 
a școlii generale obligatorii; ca 
și posibilitatea de a aborda, po
trivit dorințelor, aptitudinilor și 
pregătirii fiecăruia, alte trepte ale 
învățămîntului: licee, licee de 
specialitate, școli profesionale.

A fi student înseamnă, dincolo 
de învățătură, sau mai degrabă, 
înainte de învățătură, condițiile . 
unui învățămînt gratuit pentru 
cei 150.000 de studenți în folo
sul cărora statul alocă importante 
fonduri bănești. Acestea se trans
formă în laboratoare modeme, 
burse pentru mai mult de jumă
tate din numărul studenților, lo
curi în căminele care au întregit 
arhitectura orașelor universitare, 
posibilități de odihnă gratuită,, 
pentru mulți studenți — în tot 
ceea ce înseamnă, în fapt, stu
denția.

Consemnăm fapte și cifre afla
te în continuă transformare și 
împlinire, care ne redau, statistic, 
măsura grijii mereu sporite a 
partidului și statului nostru pen
tru tânăra generație, ilustrînd 
dezvoltarea condițiilor materiale 
ale învățămîntului — dezvoltare 
care urmează în țara noastră o 
cale ascendentă și permanentă.

Nu mai departe ieri, presa a 
făcut cunoscute prevederile Ho

tărîrii adoptate de Comitetul 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România cu pri
vire la majorarea alocației de 
hrană a elevilor și studenților 
bursieri — hotărîre care se va 
aplica cu începere de la 1 mai 
a.c. Ea înseamnă, dc fapt, un 
plus considerabil adăugat Ia îm
bunătățirea condițiilor de viață 
pentru elevi și studenți, în;u- 
mînd, pentru întregul an școlar, 
circa 230 milioane lei.

Recenta hotărîre se înscrie, așa 
cum bine cunoaștem, în efortul 
permanent pe care partidul nos
tru îl face pentru perfecționarea 
pe toate planurile a învățămîntu
lui de toate gradele. Ampla dez
batere care se desfășoară de mai 
multe luni în coloanele presei, in 
colectivele școlilor și facultăților 
— cu participarea largă a profe
sorilor și specialiștilor — pe mar
ginea studiilor elaborate de foru
rile de învățămînt, la îndrumarea 
dată de partid, privind dezvol
tarea învățămîntului super or, li- 
ceeal, profesional și tehnic — 
urmărește găsirea celor mai po
trivite căi pentru a perfecționa, 
din punct de vedere științific și 
didactic, întregul pioces de în- 
vățămînt. Noua măsură se inte
grează acestei ample activități, 
binecunoscuta tuturor elevilor și 
studenților, apreciată de ei. Aceas
tă măsură, făcînri parte dintr-un 
amplu program de ridicare con
tinuă a școlii românești, stă la 
temelia unui învățămînt la nive
lul cerințelor economiei, științei 
și culturii, este destinată tineretu
lui, celor care învață, pentru a le

(Continuare în pag. a V-a)
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întreprinderii. „FSMcittol, mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
din întreprinderea mecanică 
de utilaj-Medgidia pentru 
rezultatele obținute în produc
ție. Ne exprimăm convingerea 
câ acest harnic colectiv, inten- 
sificîndunțl eforturile pentru 
organizarea mai bună a pro
ducției și ă muncii, va obține 
noi realizări în îndeplinirea 
sarcinilor de plan, în îmbună
tățirea calității produselor".

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și ta- 
miliilor lor sănătate și noi 
succese.

De la întreprinderea meca
nică de utilaje, înalții oaspeți 
străbat principala arteră a ora
șului îndreptîndu-se spre cen
tru. O vastă panoramă se des
chide în față. Pe străzi un 
mare număr de oameni ai 
muncii. Se aud urale pentru 
patria noastră socialistă, pen
tru Partidul Comunist Român 
și Comitetul său Central. To
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Emil Bodnaraș răspund ova
țiilor mulțimii.

Linia orizontului este trasa
tă de cornișele blocurilor noi. 
Au foșt construite peste 200 
de blocuri cu aproape 2 300 
apartamente, iar iH prezant 
sint în construcție alte 180 de 
apartamente din fondurile sta
tului și circa 1 150 locuințe 
proprietate personală. Este o 
imagine care sugerează direct 
profilul orașului, a cărui popu
lație a sporit în ultimii 20 de 
ani de peste 8 ori. creștere ce 
ilustrează simetric drumul 
dezvoltării industriale și so- 
cial-culturale a localității-

In centrul orașului are loc 
un mare miting ia care iau 
parte peste 15 000 de oameni *i  
r tuocii din Medgidia Și comu
nele învecinate: Tortoman, 
Siliștea, Mircea Vodă, Peștera, 
Ccv'bjrleni, Rasova.

Adresindu-se oaspeților, tov. 
Iftimie Ilisei, prim-seeretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Medgidia, președintele Consi
liului popular orășenesc pro
vizoriu, a arătat că locuitorii 
orașului Medgidia își exprimă 
sentimentele profunde de bu
curie și satisfacție pentru în- 
tilnirea eu conducătorii parii» 
dului și statului.

După ce a înfățișat pe larg 
dezvoltarea multilaterală a 
orașului, vorbitorul a spus: 
„locuitorii din Medgidia mul» 
țumesc din adîncul inimii par
tidului șj guvernului- pentru 
preocuparea ca acest oraș să 
cunoască, asemenea celorlalte 
localități din tară, binefacerile 
civilizației socialiste. Această 
grijă este pentru noi un înalt 
imbold in activitatea consacra
tă realizării programului ela
borat de partid. Apreciind în 
mod unanim măsurile adopta
te de Conferința Națională a 
partidului cu privire la îmbu
nătățirea conducerii și plani
ficării economiei și la reorga
nizarea administrativ-terito» 
rială a României, noi, oamenii 
muncii din Medgidia, vom lup
ta neabătut pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a 
întregii noastre activități, con
tribuind prin aportul nostru la 
dezvoltarea întregii economii 
raționale".

în continuare, vorbitorul a 
spus : „Vă încredințăm de de
osebita noastră prețuire și a- 
deziune pentru contribuția 
Partidului Comunist Român a 
Comitetului său Central, a 
dumneavoastră personal, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la întărirea continuă a unită, 
ții sistemului mondial socia
list. a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor progresiste, 
pentru triumful păcii, al de
mocrației și socialismului1*-

In numele colectivului Fa
bricii de ciment a luat 
cuvîntul directorul ’abricil. 
Constantin Savid.- El a sub
liniat că măsurile adoptate de 
Conferința Naționala a parti
dului sint menite să adân
cească continuu, pe țoate pla
nurile și sub toate aspectele, 
munca colectivă în conducerea 
industriei și a întreprinderilor 
economice, să apropie condu
cerea acestora de producție, 
creînd totodată posibilitatea 
folosirii mai judicioase a ex
perienței specialiștilor și mun
citorilor in dirijarea activită
ții economice, in obținerea u- 
nei înalte eficiența. Tn acest 
sens, recenta hotărire a Comi
tetului Executiv al Comitetului 
Central al p.C.R. și a Consi
liului de Miniștri cu privire la 
constituirea comitetelor de 
direcție ale întreprinderilor și 
organizațiilor economice de 
stat creează cadrul organizato
ric și legislativ necesar. In 
încheiere, vorbitorul a asigu
rat pe conducătorii de partid 
și de stat că muncitorii, tehni
cienii și inginerii Fabricii de 
ciment vor depune întreaga 
capacitate și putere de muncă 
pentru realizarea unor indica
tori superiori, atit în ce pri
vește calitatea produselor, cit 
și eficiența economică, folo
sind mai bine resursele inter
ne ale fabricii.

„Pentru mine — a spus lă
cătușul Mircea Diaeonescu de 
la întreprinderea mecanică de 
utilaje Medgidia — care ^u* 
crez de 16 ani in această în
treprindere, ca și pentru tova
rășii mei de muncă este o ma
re satisfacție că partidul, con
ducerea sa, se preocupă intens

de crearea unor condiții tot 
mai bune de muncă în fabri
cile și uzinele țării noastre. 
Inițierea de către partid a ac
țiunii de organizare științifică 
a producției și a muncii se 
resimte și în uzina noastră, 
unde organizarea și aprovizio
narea locului de muncă s-eu 
îmbunătățit continuu, iar tim
pul de lucru este folosit mai 
bine. Vă asigurăm că expe
riența dobindită pină in pre
zent o vom folosi mai bine pe 
viitor, valorifieind și mai in. 
tens rezervele existente in uzi
nă. Oricine privește această 
mulțime de oameni, entuzias
mul ee stăpinește orașul nos
tru, își poate da seama ce forță 
uriașă unește rindurlle noastre 
în jurul partidului și al dum
neavoastră, iubiți conducători, 
poate vedea hotărirea nestră
mutată a muncitorilor, țărani
lor și intelectualilor de a face 
totul ca prin munca și activi
tatea lor neobosită să contri
buie din plin -la prosperitatea 
și progresul țării". ■ •

Primit cu vii și puternice a- 
plauze a luat euvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu :

îngăduiți-mi sa vă adresez 
dumneavoastră și întregii 
populații a orașului Medgi
dia un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului, ■ a Consiliului de 
Stat și a guvernului Republi
cii Socialiste România.

Doresc să mulțumesc tuturor 
locuitorilor pentru primirea 
călduroasă, rft și tovarăși
lor care au vorbit, pentru 
cuvintele pe care ni le-au a- 
dresat. pentru angajamentele 
luate de a munci fără preget 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului și guvernului pa
triei noastre. în toate acestea, 
noi vțdem atașamentul ți pre
țuirea pe care dv., ca întregul 
nostru popor de altfel, o dați 
politicii partidului Și guvernu
lui.

A devenit — după cum știți 
— o practică a conducerii par
tidului- și statului nostru de a 
se intîlni cu oamenii muncii, 
cu cetățenii de pe toate melea
gurile patriei pentru a se 
sfătui cu ei și a stabili îm
preună cum să muneim mai 
bine, cum să acționăm pentru 
a ridica intr-un ritm mai rapid 
patria noastră pe treptele ci
vilizației umane, pentru a asi
gura creșterea bunăstării în
tregului popor.

întilnirile. discuțiile, consul
tarea maselor largi de cetățeni 
dau posibilitatea conducerii 
noastre de partid și de stat să 
elaboreze măsuri corespunză
toare cerințelor României, să 
găsească soluții cit mai bune 
atit problemelor generale cit 
și celor particulare privind via
ța dintr-o localitate sau alta a 
patriei. în acest fel. îmbinir.d 
experiența minunată a harni
cului nostru popor cu princi
piile înalte, marxist-leniniste. 
de care se călăuzește, partidui 
nostru elaborează soluții pen
tru politica internă și externă 
a patriei corespunzător intere
selor întregului popor.

Orașul dumneavoastră are o 
vechime de aproape 6 secole. 
S-a spus aici cum arăta cu 
trei decenii în urmă. Aici lo
cuiesc și muncesc laolaltă, ală
tur- de români, tătari, turci, 
alte naționalități, ei au creat 
împreună, in decursul veacuri
lor, bunurile materiale și spi
rituale de pe aceste meleaguri, 
iar după 23 August, cind 
poporul român și-a luat 
soarta în propriile mîini, 
împreună au dat viață la 
toț ceea ce s-a realizat in 
orașul dumneavoastră. De la 
orașul de 8 000 de locuitori pe 
care [„am cunoscut personal 
în 1946 la cel de astăzi de 
32 000 de locuitori este o mare 
diferență. Viața populației, 
condițiunile de muncă, posibi
litățile de învățăminț, activi
tatea culturală, sint Incompa
rabile cu cele de atunci. Rea
lizările din orașul dumnea
voastră, ca de altfel toate în
făptuirile României Socialiste, 
vorbesc cu elocvență de juste
țea politicii promovate de 
Partidul Comunist Român, în 
domeniul industrializării socia
liste a țării, cooperativizării 
agriculturii, dezvoltării cultu
rii, învățămintului, științei, 
artei, ridicării bunăstării în
tregului popor. Ele sint în a- 
celași timp o dovadă a forței 
creatoare a minunatului nos
tru popor.

Am vizitat astăzi una din 
întreprinderile orașului dum
neavoastră — creație a regi
mului nostru socialist. Rezul
tatele obținute sînt bune și a? 
dori să folosesc acest prilej 
pentru a felicita încă o dată 
în mod călduros colectivul U- 
zinei metalurgice din orașul 
Medgidia. Realizări frumoase 
au dobîndit și celelalte între
prinderi dar nu s-ar putea spu
ne că. nu este loc pen
tru mai mult, că nu sînt 
îneă mari rezerve de per
fecționare a activității lor. 
Mă refer atit la creșterea 
producției cit și la ridicarea 
productivității muncii, la re
ducerea prețului de cost, care 
constituie elemente fundamen
tale de care depinde dezvolta
rea rapidă a economiei noastre 
naționale, ridicarea bunăstării 
întregului popor. Iată de ce este 
necesar ca muncitorii, ingine
rii, conducerile întreprinderilor 
să acorde și mai multă atenție 
sarcinilor, orientării, date de 
Congresul al lX-lea și de Con
ferința Națională a partidului 
privind perfecționarea condu
cerii și organizării activității 
economice, ridicării calității 
produselor, sporirii eficienței 
economiei noastre. înfăptuind 

programul stabilit de Congres 
și Conferința Națională vom 
putea parcurge într-un termen 
m*i  scurt drumul desvîrșirii 
construcției socialiste, creînd 
condițiile pentru trecerea la 
construirea societății comunis
te în patria noastră.

După cum știți, în spiritul 
Hotăririlor Conferinței Națio
nale, Comitetul Executiv și gu
vernul șu luat recent hotărirea 
de a trece la organizarea comi
tetelor de direcție în întreprin
deri. Aceste organisme vor asi
gura dezbaterea aprofundată a 
deciziilor, elaborarea colectivă 
a hotăririlor în problemele de 
bază ale activității economice. 
Fără îndoială că, asigurindu-se 
participarea la munca de con
ducere a celor mai buni specia
liști, a reprezentanților oame
nilor muncii, dezbătîndu-se și 
judeclndu-se în colectiv pro
blemele dezvoltării producției, 
înfăptuirii sarcinilor tehnico- 
economice, activitatea între
prinderilor noastre se va îm
bunătăți. In acest fel se par
curge incă o etapă pe drumul 
lărgirii și intensificării parti
cipării maselor populare, a oa
menilor muncii, la conducerea 
activității econorfiice din țara 
noastră.

Fără îndoială, tovarăși — a 
spus in continuare tovarășul 
Ceaușescu — In munea noastră 
sînt încă neajunsuri, sînt lip
suri. Mai avem mult de făcut 
pentru a putea spune că am 
lichidat inapoierea pe care am 
moștenit-o. Trebuie să muncim 
însă astfel incit să asigurăm 
unirea eforturilor tuturor ce
tățenilor pentru învingerea 
oricăror greutăți. Să judecăm 
bine toate măsurile pe care le 
luăm și, în legătură cu aceasta, 
apelez la Comitetul orășenesc, 
la toate organizațiile de partid, 
la conducerii# Întreprinderilor, 
la Consiliul popular, să se sfă
tuiască in toate problemele de 
bază cu oamenii muncii, cu ca
drele de specialitate din do
meniile respective. Numai ast
fel se vor putea adopta mă
surile cele mai corespunzătoare 
pentru rezolvarea problemelor 
care stau in fața întreprinderi
lor dv.. pentru progresul mul
tilateral al orașului dumnea
voastră. Este necesar să se 
înțeleagă, tovarăși, că mer
sul mai rapid pe drumul 
industrializării, înfloririi a- 
griculturii. științei, culturii, 
bunăstării poporului depin
de de noi toți, de munci
torii, țăranii, intelectualii, ac
tiviștii de partid și de stat 
care trăiesc în această tară. 
Avem tot ce ne trebuie pentru 
a asigura progresul neîntre
rupt al patriei. Realizările din 
cei doi ani ai cincinalului sint 
o dovadă că directivele Con
gresului al IX-lea vor putea 
fi nu numai îndeplinite, ci și 
depășite. Sintem convinși că ș: 
dv.. locuitorii orașului Medgi
dia, vă veți aduce contribuția 
la realizarea programului ela
borat de Congresul al IX-lea-

Cunoașteți politica externă a 
țării noastre. în centrul ei stă 
prietenia cu toate țările so
cialiste, prietenia cu toa
te popoarele lumii, colabo
rarea și cooperarea inter
națională pe baza respectu
lui, independentei și suvera
nității naționale a fiecărei 
națiuni, a egalității în drepturi 
și avantajului reciproc. Sin
tem convinși că aceasta este 
politica ce poate contribui în 
modul cel mai eficient la asi
gurarea păcii în întreaga lume. 
Succesele pe care România so
cialistă le obține în construc
ția economică și culturală, in 
făurirea socialismului, consti
tuie un aport Însemnat la 
cauza generală a socialismului, 
la intărirea sistemului mondial 
socialist, ia sporirea influentei 
socialismului in iume, la lupta 
forțelor păcii și progresului de 
pretutindeni. Nu este un se
cret pentru nimeni că forța 
sistemului socialist se bazează 
pe forța și tăria fiecărei țări 
socialiste; cu cit fiecare țară 
socialistă este mai puternică 
pe plan economie, politic, 
științific și — ținînd seama de 
existența imperialismului — și 
din punct de vedere al capa
cității de apărare, cu atît este 
mai puternic sistemul mondial 
socialist, cu atit socialismul va 
putea triumfa mal iute in în
treaga lume.

Indeplinindu-și neabătut în
datoririle față de poporul ro
mân, partidul și guvernul vor 
milita în continuare, neabătut, 
pentru întărirea colaborării cu 
toate țările socialiste, cu toate 
popoarele lumii, pentru întă
rirea unității mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste. In 
felul acesta ne îndeplinim atit 
datoria noastră națională cit 
și cea internationalists, am
bele constituind un tot insepa
rabil.

în încheiere. tovarășul 
Ceaușescu a urat locuitorilor 
orașului Medgidia noi și mari 
succese în activitatea închina
tă înfăptuirii programului 
partidului, pentru ridicarea 
patriei pe culmile progresului 
și civilizației, pentru bună
starea poporului român.

Cuvlntarea secretarului ge
neral al C C. al P.C.R. a fost 
subliniată in repetate rindurl 
cu vii și însuflețite aplauze de 
masele de oameni al muncii 
prezenți la acest miting.

Mitingul ia sftrșit într-o at
mosferă de mare entuziasm. 
In piață se Încing hore in care 
se prind șj conducătorii de 
partid și de stat.

In aplauzele mulțimii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și 
de stat își iau rămas bun de 
la locuitori! Medgidiei, muițu- 
mindu-le pentru primirea căl
duroasă. Mii de oameni îi în
soțesc pe străzile orașului eu 
ovații și urale pină la ieșirea 
din localitate.

...Părăsind orașuj Medgidia 
conducătorii de partid și de 
stat se îndreaptă spre Constan
ța. Șoseaua străbate Întinsa 
vale Carasu, străjuită de o par
te și de alta de dealuri bătrine, 
tocite de vînturi și arșițe. Vea
curi de-a rindul, pămîntul do
brogean și-a ascuns dărnicia, 
rămînînd doar o stepă dogo
ritoare înecată de colb. Acestui 
pămînt, chemat la viață în zi
lele noastre, i se spune astăzi 
„Dobrogea. mîndră grădină 
Dealurile albicioase de calcar 
sînt acoperite acum de vaste 
plantații de vii și de pomi, iar 
satele din această parte a lo
cului — Castelu, Poarta Albă 
— cu case noi. garduri proas
păt vopsite, totul strălucind 
de curățenie, arată nu numai 
mina unor buni gospodari, ci și 
bunăstarea mereu în ascensiu
ne. Locuitorii acestor sate sa
lută cu bucurie pe conducătorii 
iubiți ai partidului și statului 
nostru.

Ne apropiem de o localitate 
care poartă un nume cunoscut 
în toată țara și încă mult peste 
hotarele ei : Murfatlar. Nume 
aureolat de cele 75 de medalii 
cîștigate la nenumărate con
cursuri internaționale de vi
nuri, nume de prestigiu româ
nesc ce se cere nu numai ad
mirat dar și sporit. Această 
misiune o are Stațiunea expe
rimentală ce poartă numele 
vestitei podgorii.

La stațiune, conducătorii de 
partid și de stat sipt înttmpi- 
nați de tov. Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, de cerce
tători. Din mijlocul lor se des
prinde un grup de fete îmbră
cate în costume dobrogene gi 
oferă oaspeților buchete de 
flori.

In holul noii clădiri a sta
țiunii. dr ing. Milu Ojlobeenu, 
directorul stațiunii, prezintă to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
celorlalți conducători de par
tid și de stat podgoriile înti
nerite de pe dealurile Murfat- 
larulul, crestele Niculițelului, 
Ostrovului, Babadagului și Na- 
zarcei, în suprafață totală de 
circa 30 000 ha. Oaspeții sint 
invitați apoi pe terasa clădirii 
stațiunii, de unde se deschide 
vederea panoramică a podgo
riei Murfatlar și a Văii Carasu. 
De aici, se urmărește efectua
rea lucrărilor în vii cu trac
toare în agregat cu diferite 
mașini ce urmează să intre în 
dotarea unităților viticole. 
Conducătorii de partid și de 
stat sint informați că viticul
torii din cooperativele agricole 
de producție și din stațiunile 
experimentale din bazinul vi» 
ticol Murfatlar au primit cu 
multă bucurie noua hotărire a 
Consiliului de Miniștri cu 
privire la prețurile de achi
ziții la struguri, care va consti
tui un puternic stimulent in 
producția de struguri șj vinuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de posibilitatea 
sporirii producției de struguri 
de masă și a vinurilor de ca
litate, astfel incit acestea să 
atingă calități superioare. 
Conducătorii de partid ș: de 
stat se interesează, de ase
menea. de randamentul ma
șinilor. de eficiența Și ca
litatea lucrărilor. de noile 
sisteme de plantare și mașini 
pentru lucrări viticole care să 
permită extinderea mecanizării 
in această ramură a agricul
turii și obținerea unor pro
ducții mai ridicate și de cali
tate superioară. Directorul sta
țiunii prezintă apoi un cimp 
experimental cu soiurile noi de 
vită de vie obținute de colecti
vul stațiunii și parcele de vie 
irigată pe care aspersoarele 
sint in plină funcționare. In 
anul 1970. întreaga suprafață a 
stațiunii va fi irigată. De bine
facerile apei vor beneficia 
multe alte unități din Dobro
gea. Aceasta, datorită sistemu
lui de irigații din Valea Ca
rasu, una din cele mai gran
dioase lucrări din agricultura 
tării noastre, aflată in plini 
desfășurare.

Apa din Dunăre, abătută din 
albia ei milenară, începe să-i 
ajute pe oameni să înfrunte 
arșițele și să mărească belșu
gul ogoarelor.

In fața unei machete condu
cătorii de partid și de stat 
sint informați de tov. Con
stantin Săram, directorul ge
neral al Trustului de construc
ții pentru îmbunătățiri fun
ciare Dobrogea, despre organi
zarea și desfășurarea lucrări
lor, soluțiile tehnice și utila
jele folosite, despre eficienta 
economică a irigațiilor la dife
rite culturi in Dobrogea.

Prin stații automatizate de 
pompare și repompare, a căror 
putere depășește de șase ori 
pe a Termocentralei Ovidiu II, 
apa va fi împinsă pe firul Văii 
Carasu pe o lungime de 38 km 
pină la Basarabi, de unde va 
fi îndreptată spre sud pe ca
nalul Negru Vodă. Debitul 
apei va depăși debitele medii 
cumulate ale Oltului și Jiului 
și va fi ridicată la 120 m înăl
țime pentru a trece pragul 
dealurilor Murfatlarului. O 
vastă rețea de canale de aduc- 
țiune și distribuție va depăși 
2 000 km, aducind apa pină in 
anul 1070, pe 120 000 ha. iar 
in perspectivă — 174 000 ha, 
sporindu-’.e rodnicia.

In apropiere de Murfatlar, 
oaspeții au făcut un popas pe 
terenurile stațiunii experimen
tale agricole — Dobrogea, unde 
se aflau cirezi de vite. Direc
torul stațiunii, ing. Petre To- 
moroagă și dr. Savu Timariu, 
șeful secției zootehnice le pre
zintă cîteva exemplare de oi 
din rasa merinos de Palas, 
create aici, de la care s-a ob
ținut în medie 10 kg lînă fină. 
Gazdele informează că stațiu
nea a livrat unităților agricole 
din Dobrogea peste 18 500 oi 
din această rasă. In prezent în 

cooperativele agricole de pro
ducție din județ există 10 fer
me specializate în creșterea oi
lor de Palas.

Tot aici oaspeții primesc ex
plicații în legătură cu rasa de 
vaci „Roșie dobrogeană" care 
dă producție medie anuală de 
4 500 litri lapte. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se intere
sează de sprijinul pe care sta
țiunea îl dă cooperativelor a- 
gricole pentru mărirea efecti
velor de animale și creșterea 
producției acestora.

Luîndu-și rămas bun de la 
colectivul stațiunii, conducăto
rii de partid și de stat le urea
ză noi succese în activitatea 
de cercetare științifică pentru 
a asigura un sprijin tot mai 
eficient dezvoltării agriculturii 
dobrogene.

Conducătorii de partid și 
de stat și-au continuat 
apoi călătoria spre municipiul 
Constanța.

La orizont se conturează si
lueta impunătoare a celui mai 
mare port al tării, Constanța, 
la temelia căruia se află stră
vechiul Tomis, datînd de peste 
2 500 de ani. Străbătind tim
pul, nenumărate mărturii evo
că istoria zbuciumată a mile
narei urbe, supranumită odi
nioară, „Strălucita metropolă 
a Pontului".

Bătrinul oraș, renăscut, cu 
ferestrele larg deschise prefa
cerilor socialiste, a îmbrăcat 
in această zi. aflată la cum
păna primăverii, straie alese. 
Flori, stegulețe, nesfirșite ghir
lande îi conferă un aer săr
bătoresc.

La intrarea în oraș, sub un 
original arc de triumf, simboli- 
zînd vechea și noua cetate ma
ritimă, s-au întîlnit navigatori, 
muncitori, elevi, studenți și 
aiți cetățeni ai orașului veniți 
să întîmpine cu mare bucurie 
pa conducătorii de partid și 
de stat.

In numele lor. Petre Nicolae, 
prim secretar al Comitetului 
Municipal Constanța al P.C.R, 
președintele Consiliului popu
lar municipal provizoriu, a- 
dreseazâ oaspeților cuvinte de 
bun sosit și înmînează cheia 
orașului, in semn de înaltă 
cinstire, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Mulțumind locuitorilor ora
șului pentru primirea caldă, 
pentru darul oferit, secretarul 
general al C.C. al P.C.R., a 
spus că va folosi această cheie 
pentru „a deschide noi posibi
lități de dezvoltare a orașului".

Marinarul Constantin Ghion- 
dea. împreună cu cei 4 copii ai 
săi. îi invită pe conducătorii 
de partid și de sțat să guste, 
după datina locului, din buca
te pescărești, iar un grup de 
tineri le oferă vin din frumoa
se vase de ceramică smălțuită. 
Un grup de pionieri înconjoară 
pe oaspeți cu brațele încărcate 
de fiori.

Constanța oferă o imagine 
întinerită ce dom'nă mîndră, 
nesfirșita împărăție a mării. 
Construcțiile noi. moderne se 
îmbină armonios cu vestigiile 
trecutului — ruinele portului 
antic, bazilica romano-catolică 
farul eenovez.

Străbătind străzile orașului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu șt 
ceilalți conducători de partid 
si de stat răspund eu căl
dură saluturilor, manifestări
lor snontane de dragoste ale 
constănțen’lor. Urale pentru 
partid, pentru patria socialistă, 
pentru unitatea întregului 
popor în jurul partidului și 
guvernului, răsună pretutin
deni eu putere.

De pe șoseaua Filimon Sir- 
bu. trecînd prin vechiul car
tier al marinarilor, conducă
torii de partid și de stat se 
îndreaptă spre partea de sud- 
vest a orașului, către unul din 
tinerele cartiere, tn față, pe 
fundalul de azur al cerului, se 
profilează într-o geometrie 
variată. coșuri fumegînde, 
hale și estacade, turnuri și 
schele — atributele noii zone 
industriale a municipiului 
Constanța.

Muncitorii, inginerii, tehnici
enii și funcționarii întreprin
derii integrată de lînă, impor
tant obiectiv industrial al ora
șului. fac oaspeților o entu
ziastă primire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de 
partid și de stat sint salutați 
de ministrul industriei ușoare. 
Alexandru Sencovici, de cadre 
de conducere din întreprinde
re. Tinere textiliste inminează 
oaspeților buchete de flori.

Sînt vizitate secțiile filatură, 
țesătorie, de finisaj, unde 
înalții oaspeți iau cunoștință 
de procesul complex de indus
trializare a linii. Directorul 
întreprinderii, ing. Vasile Paș
cani, ii informează că in între
prindere se realizează 15 sor
turi de stofă In peste 120 de 
modele și culori. Cercetînd 
noile modele, unele în curs de 
omologare, conducătorii de 
partid și de stat au apreciat 
strădania muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor pentru 
îmbunătățirea calității țesătu
rilor, pentru reducerea prețu
lui de cost, precum și preocu
parea creatorilor de modele 
pentru lărgirea gamei de sor
timente. Produsele tinerei în
treprinderi constănțene sînt 
solicitate și peste hotare.

Directorul întreprinderii a- 
ratâ că la încheierea celei de a 
doua etape a construcției, care 
coincide cu sfîrșitul actualu
lui cincinal, această modernă 
unitate a industriei noastre 
textile va livra anual comer
țului circa 6 560 000 mp stofe.

La plecare, conducătorii de 
partid și de stat au semnat în 
cartea de onoare a întreprin
derii : „Apreciem activitatea 
rodnică pe care colectivul a- 
cestei tinere unități a indus
triei ușoare o desfășoară pen
tru folosirea cu înalt randa

ment a tehnicii moderne, pen
tru Obținerea de rezultate su
perioare în producție. Dorim 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor noi succese în 
îndeplinirea planului, în reali
zarea unei game tot mai varia
te de stofe și țesături de bună 
calitate".

Tovarășului Ceaușescu I se 
oferă în dar un frumos covor 
al cărui desen înfățișează ma
cheta întreprinderii.

tn continuarea vizitei în 
municipiul Constanța, condu
cătorilor de partid și de stat 
le-a fost prezentată platforma 
industrială Palas. Ea constituie 
o ilustrare fidelă a politicii 
partidului de industrializare 
susținută a patriei noastre, de 
dezvoltare multilaterală a for
țelor de producție, In soopul 
valorificării cit mai eficiente a 
resurselor naturale existente 
în fiecare dintre județele țării.

In fața unor machete și pa
nouri, Gh. Dumitrașcu, direc
torul D.S.A.P.C., înfățișea
ză stadiul actual și perspecti
vele acestei zone. Dincolo de 
liniile miniaturale ale mache
telor se prefigurează, la sca
ră reală, puternicele unități 
industriale ale orașului : Cen
trala electrică de termoficare, 
cu o putere instalată de 100 
MW, care va intra parțial în 
funcțiune anul viitor, între
prinderea de produse finite 
din lemn, care pregătește în a- 
ceste zile primele garnituri de 
mobilă, din cele 20 000 proiec
tate a fi realizate anual — 
garnituri ce poartă sugestiv nu
mele „Mugur", Combinatul de 
morărit și panificație Dobro
gea, ale cărui instalații reali
zează peste 100 de sortimente 
de produse de panificație. Toa
te aceste noi obiective măresc, 
substanțial, potențialul econo
mic al orașului Constanța, a 
cărei producție industrială a 
fost anul trecut de 2,9 ori mai 
mare decît în 1960.

Conducătorii de partid și de 
stat au primit apoi ample ex
plicații asupra proiectelor vii
toarelor fabrici de ulei și de 
bere, complexului de sere și 
altor obiective industriale care 
urmează să întregească noua 
zonă industrială a Constanței.

Intr-un cadru de puternic 
entuziasm, secretarul general 
al C.C. ăl P.C.R.. și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat își iau rămas bun de la 
gazde.

Străbătind zona industrială, 
coloana oficială se îndrervtă 
apoi spre port. De-a lungul 
falezei portului, în zona Gării 
și a noului complex de locu
ințe din acest cartier, o mare 
mulțime de locuitori întîmpi- 
nă pe conducătorii de partid 
și de stat cu flori, urale și 
ovații.

Intrarea în portul Constanța 
este dominată, sugestiv, de ma
carale portuare ale căror bra
țe sînt unite de o eșarfă pe 
c8re e scrisă urarea : ..Bine ați 
venit, iubiți conducători la 
poarta maritimă a țării". De 
o parte și de alta a străzii ce 
duce spre gara maritimă, ma
rinari. docheri. scafandri, 
muncitori portuari aclamă 
călduros pe oaspeți.

Aproape 40 de nave româ
nești si străine aflate în port 
au a-borat marele pavoaz și 
salută prin glasul sirenelor so
sirea oasnefilor. Aflînd de vi- 
zita conducătorilor de partid 
și de stat în portul lor drag, 
marinarii de ne numeroase al
te nave românești ce străbat 
mările și oceanele au transnrs 
emoționante radiograme de 
sa'ut. Ei tșj exnrimă nețărmu
rita lor dragoste față de pa
trie și se angajează solemn să 
facă totul pentru îndeplinirea 
misiunilor re le-au fost încre
dințate, să fie. prin munca lor. 
demni de prestigiul de care 
se bucură azi România în lu
me.

în fața gării maritime înalții 
oaspeți sînt întîmpinați de to
varășii Ion B.aicu, ministrul 
transporturilor auto, navale si 
aeriene. Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Nicolae Zeicu, di
rectorul portului Constanta. 
Dumitru Fujorea, directorul 
șantierului naval, de reprezen
tanți ai autorităților portuare 
și întreprinderii de construcții 
hidrotehnice, ai organizațiilor 
de partid și obștești din port.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează o expoziție ce 
înfățișează realizările dobândi
te de lucrătorii portului și șan
tierului naval Constanța și 
perspectivele de dezvoltare a 
celor două importante unități 
economice. In expoziție se 
află și steagul de întreprinde
re fruntașă pe ramură, confe
rit pentru a treia oară conse
cutiv portului Constanța.

Oaspeții primesc explicații 
asupra lucrărilor de dezvolta
re a portului și șantierului na
val. Pină în anul 1970 se vor 
executa lucrări hidrotehnice și 
de amenajare a noului port în 
valoare de peste 837 000 000 
lei. Paralel cu extinderea por
tului, va cunoaște o continuă 
dezvoltare și șantierul naval, 
a cărui capacitate de construc
ție și reparații navale va fi în 
viitorul cincinal de aproape 3 
ori mai mare decît cea actuală

Urmărind cu interes expli
cațiile ce le sint date, conducă
torii de partid și de stat au 
făcut recomandări pentru des
fășurarea unei activități efi
ciente în cele două unități e- 
conomice.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu și ceilalți conducători de 
partid și de stat semnează în 
Cartea de Onoare cuvintele : 
„Felicităm colectivul Direcției 
Navigației Maritime Constanța 
pentru rezultatele obținute în 
buna exploatare a navelor, ca
pacităților și instalațiilor por
tuare, pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea comerțului nos
tru exterior. Urăm marinarilor 
flotei noastre comerciale, do
cherilor și constructorilor nou
lui port, succese deosebite în 
munca lor pentru realizarea 
sarcinilor de plan".

Oaspeții se îndreaptă apoi 
spre cheiul portului.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, ceilalți oaspeți se îmbarcă 
pe nava „Lancea", pe catar
gul căreia ostași ai marinei 
noastre militare înalță drape
lul de stat și drapelul flotei 
militare. Se vizitează apoi 
lucrările de extindere a 
portului și docul cel mare 
eu o capacitate de ridica
re de 15 000 tone, oare a 
fost dat în folosință eu mai 
puțin de 1 an în urmă, Mun
citorii aflați pe șantier și pe 
doc, salute cu multe dragoste 
pe înalții oaspeți, care răspund 
cu căldură.

In timpul vizitei, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. se 
interesează de stadiul îndepli
nirii sarcinilor de plan, face 
recomandări pentru extinde
rea și modernizarea șantieru
lui naval.

Salutați îndelung de către 
muncitori, conducătorii de 
partid și de stat părăsesc șan
tierul.

Continuîndu-$i vizita spre 
nordul municipiului Constanța, 
oaspeții poposesc la amiază în 
stațiunea Mamaia. Ei sînt în
tîmpinați de tov. Nicolae 0oz-

Socialismul a sporit rodnicia 

pămintului, a adus bună

starea și progresul in satele

Dobrogei

șoseaua străbate mănoasa 
cîmpie dobrogeană, unde vii
toarele lanuri de grîne își e- 
talează verdele proaspăt alter- 
nînd, cît vezi cu ochii, cu tar
lalele recent semănate cu po
rumb și floarea soarelui.

In toate satele înșiruite de-a 
lungul șoselei — Cumpăna, 
Movilița. Topraisar, Amzacea 
— mii și mii de cooperatori, 
lucrători din fermele agricole 
de stat și S.M.T.-uri, tineri și 
vîrstnici, își exprimă entuzias
mul și aclamă puternic pe 
conducători. Sătenii și-au îm
podobit casele sărbătorește, 
cu steaguri și ghirlande verzi. 
Numeroase gospodine au scos 
în fața caselor mese încărcate 
cu piine proaspătă, miei fripți, 
prăjituri și ulcele cu vin, in- 
vitînd pe drumeți să guste din 
rodnicia muncii și belșugul 
pămintului.

La Topraisar, unde locuito
rii tind să dea comunei lor în
fățișarea unui orășel, au venit 
în întîmpinarea oaspeților și 
cooperatori, din Mereni, Biru
ința și alte sate învecinate. In 
mijlocul comunei, un grup de 
pionieri înmînează oaspeților 
buchete de gladiole și garoafe. 
Pe o estradă amenajată în fața 
liceului din localitate, grupuri 
de tineri prezintă demostrații 
de gimnastică. Corul tineretu
lui din comună intonează cîn- 
tece de slavă partidului și pa
triei noastre.

...La intrarea în comuna 
Comana, grupuri de călăreți 
deschid cadrul sărbătoresc si 
entuziast al vizitei. Mii de 
cooperatori veniți din Plopeni, 
Negru Vodă, Petroșani, Peci- 
neaga, Pelinu, Chirnogeni, Co- 
badin, Oltina și din alte co
mune și sate flutură stegulețe 
și eșarfe multicolore, scan
dează numele patriei și al par
tidului drag.

In fața cooperativei agricole, 
pe o pancardă sînt înscrise cu
vintele : „Bine ați venit, 
scumpii noștri conducători".

Tov. Vasile Vaida, membru 
în biroul permanent al 
U.N.C.A.P., și un grup de pre
ședinți de cooperative agrico
le de producție din Județul 
Constanța întîmpină cu căl
dură pe înalții oaspeți. Bătrî- 
nul cooperator Badea Florea 
oferă . tradiționala pîine cu 
sare, iar tinere fete înmînează 
buchete de garoafe roșii.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu și ceilalți conducători de 
partid și de stat vizitează ex
poziția realizărilor agricultu
rii cooperatiste a județului, 
care ilustrează sporirea recol
telor la hectar, dezvoltarea zo
otehniei, creșterea gradului de 
mecanizare și chimizare, mă
rirea avuției obștești și a ve
niturilor cooperatorilor.

Realizările obținute de cele 
157 cooperative agricole de 
producție ale județului sînt în

dog, președintele Colegiului 
O.N.T., de reprezentanți ăi O- 
ficiului Național de Turism de 
pe litoral.

La hotelul Internațional, 
prin hărți, panouri și machete, 
sînt înfățișate modernele sta
țiuni oare vor putea găzdui în 
apropiatul sezon aproximativ 
300 000 turiști, și proiectele de 
dezvoltare a stațiunilor de pe 
litoral ce vor fi materializate 
în elegante și confortabile 
construcții. La Mamaia, 9 ho
teluri, deservite de 4 restau
rante noi, vor mări în vara a- 
ceasta oapacitatea de găzduire 
a „perlei" litoralului românesc 
eu încă 2 700 de locuri. Spre 
cealaltă extremitate a litoralu
lui. prin eforturile unite ale 
arhitecților și constructorilor, 
tn fața mării se ridică o nouă 
stațiune — Mangalia, care va 
dispune de aproape 30 000 de 
locuri. De asemenea, se vor 
extinde stațiunile Eforie, Te- 
chirghiol, Costinețti.

Pe planșetele proiectanților, 
care conturează în linii arhi
tecturale inspirate litoralul de 
mîine, apar noi nume de sta
țiuni : Midia, Agigea, Tuzla, 
23 August,. 2 Mai, Vama Ve
che. Peste 10—12 ani, litora
lul românesc, întins pe cea. 
70 km, va dispune de aproxi
mativ 200 000 locuri, asigu- 
rînd găzduirea pe sezon a pes
te 1000 000 de turiști.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu se interesează îndeaproape 
de amplasarea noilor vile, ho
teluri, restaurante și campin
guri, de posibilitățile de de
servire și gradul de confort, 
de eficiența investițiilor.

De la Mamaia, străbătind 
noul cartier al Constanței, 
Tomis III, îmbrăcat sărbăto
rește, conducătorii de partid și 
de stat s-au îndreptat spre 
comuna Comana.

fățișate printr-o suită de pa
nouri sugestive. Față de anul 
1957 — anul încheierii coope
rativizării agriculturii dobro
gene — recoltele sînt astăzi 
duble sau chiar triple, ele de
pășind în medie 2 800 kg grîu si 
3 500 kg porumb la hectar. 
aceeași perioadă, efectivele de 
taurine, proprietate obștească, 
au crescut de 5,2 ori, ceie de 
porcine de 7.4 ori, iar ia ovine 
de 2,6 ori. S-au mărit, an de 
an, vinzările de produse ve
getale și animale pe bază de 
contract cu statul.

O imagine grăitoare a preo
cupării partidului și guvernu
lui nostru pentru creșterea ba
zei tchnico-materiale a agri
culturii este înfățișată de ex
poziția de tractoare și mașini 
agricole — toate produse de in
dustria noastră socialistă. Pe 
aceste meleaguri, unde în tre
cut pămîntul era zgîriat cu 
plugul tras de vite constelive, 
în prezent revine un tractor la 
80 de hectare, iar o combină de 
cereale la 60 de hectare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de par
tid și de stat se opresc apoi in 
fața panourilor care înfățișează 
realizările unora din cooperati
vele agricole fruntașe ale ju
dețului. La loc de cinste sînt 
așezate distincțiile primite de 
cooperativele din Cobadin, 
Anadalchioi și Techirghiol care 
au obținut premiul 1 pe țară 
la concursurile organizate de 
Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție, 
pentru cele mai mari produc
ții de grîu, lapte și ouă. In 
aceeași galerie de panouri ale 
unităților distinse cu ordine și 
medalii, cu premii și steaguri 
de fruntaș este prezentată coo
perativa agricolă din Negru 
Vodă care a realizat, anul tre
cut, 5 222 kg porumb la ha, în 
medie, de pe 830 hectare ne
irigate, precum și cooperativa 
agricolă Limanu care a obți
nut' cite 5,4 kg lînă pe fiecare 
oaie de la 2 857 ovine.

Vizitînd standurile cu ani
male și păsări ale expoziției, 
conducătorii de partid și de 
stat subliniază necesitatea de a 
dezvolta mai rapid sectorul 
zootehnic ta cooperativele a- 
gricole, de a mări numărul de 
cirezi de vite și turme de ol 
de mare producție

In încheierea vizitei are Ioc 
un entuziast miting. Urind un 
călduros bun sosit înalților 
oaspeți, tovarășul Nicolae 
Hudițeanu, Erou al Muncii So
cialiste, președintele coopera
tivei din Comana a spus intre 
altele : „Deosebita cinste de a 
fi gazde ai fiilor și conducă
torilor iubiți ai poporului nos
tru, în frunte cu tovarășul Ni
colae Ceaușescu, ne umple 
inimile de bucurie. Realizările

(Continuare în pag. a IlI-a)
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dobîndite de cooperatori se 
datoresc sprijinului puternic și 
permanent pe care îl acordă 
partidul și statul nostru pentru 
dezvoltarea agriculturii. Bună
starea noastră, despre care 
vorbesc cele 17 000 000 lei cit 
cuprinde avuția obștească pe 
care am creat-o, arată că dru
mul transformării socialiste a 
satului, pe care ne călăuzește 
cu înțelepciune încercatul nos
tru partid este drumul ferici
rii întregii țărănimi coopera
tista din patria noastră. Noi, 
cooperatorii din Comana, sîn- 
tem convinși că mai avem 
multe de făcut pentru a rea
liza producții și venituri tot 
mai mari, pentru a ridica pe 
culmi și mai înalte coopera
tiva agricolă". în încheiere, vor
bitorul a exprimat hotărîrea 
cooperatorilor de a participa 
cu o sporită dăruire, neprecu- 
poțind nici un efort, la înde
plinirea sarcinilor mărețe tra
sate prin documentele celui 
de-al IX-lea Congres și ale 
Conferinței Naționale a parti
dului.

în cuvinte înflăcărate, coo- 
peratoarea Teodora Teșa din 
Negureni a spus : „Locurile 
acestea, unde sîntem mîndri și 
bucuroși că ați venit, ne sînt 
dragi ca lumina ochilor. Ele 
au fost sfințite cu truda stră
moșilor și părinților noștri, iar 
noi le creștem rodnicia. Noi. ță
ranii cooperatori de pe aceste 
meleaguri sîntem toți alături 
de partidul și guvernul țării, 
cu inima, cu gîndul și cu fapta. 
Vă puteți bizui cu toată încre
derea pe noi, și vă poftim cu 
toata dragostea și căldura să 
mai veniți pe la noi și altă
dată".

în numele cooperatorilor din 
Cobadin, tov. Sabri Emurla, 
președintele acestei unități, a 
spus: „Este greu de exprimat 
întreaga emoție și bucurie 
care ne stăpînește cu ocazia 
vizitei dumneavoastră. Dar, 
ceea ce nu vom reuși să spu
nem prin cuvinte, să știți înalți 
și dragi oaspeți că se află în 
inimile noastre care bat pen
tru dumneavoastră. Vă spu
nem cu bucurie că avem, în 
prezent, o avere obștească în 
valoare de peste 20 000 000 lei 
— putere economică înzecită 
într-un singur deceniu. Smul- 
gînd pămîntului, altădată 
sterp, recolte tot mai îmbelșu
gate, dezvoltînd inteftsiv și 
muMTateral producția agricolă 
am yeușit ca anul trecut să 
realizăm venituri de aproape 
18 000 000 lei, din oare mai 
mult de jumătate au revenit 
cooperatorilor pentru zilele 
muncă efectuate. La noi, apa
ratul de radio nu lipsește din 
nici o casă, iar 500 de familii 
au televizoare și alte bunuri 
de folosință îndelungată* 4.

Primit au vii și îndelungi 
aplauze, a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care 
a spus: „Dragi tovarăși co
operatori din Comana și 
din celelalte cooperative pre- 
zenți Ja această adunare. 
Aș dori să încep prin a 
vă mulțumi, în numele tu- 
turor tovarășilor care au venit 
să /Viziteze aceste meleaguri, 
pentru primirea călduroasă pe 
care ne-ați fâcut-o și în care 
vedem prețuirea politicii parti
dului și guvernului, încrederea 
nestrămutată a cooperatorilor 
de pe aceste meleaguri, ca, de 
altfel, a tuturor cooperatorilor 
patriei noastre, în politica 
marxist-leninistă a Partidului 
Comunist Român. Dați-mi voie 
să vă transmit dumnevoastră, 
tuturor cooperatorilor din Do- 
brogea, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de 
Stat și guvernului Republicii 
noastre Socialiste.

Dobrogea era cunoscută în 
trecut ca una din regiunile cu 
o agricultură înapoiată, cu re
colte slabe. îmi amintesc de 
anul 1946, cînd recoltele pe 
care le obțineau țăranii pe 
aceste meleaguri erau de re
gulă sub 1 000 kg la ha. E de 
înțeles că nici viața țăranilor 
nu putea fi mai bună. Au tre
cut douăzeci de ani de cînd 
partidul a trasat linia unirii 
țărănimii în cooperative pen
tru ca, înfrățiți, folosind mij
loacele mecanizate, aplicînd 
cunoștințele științei, să poată 
smulge, pămîntului recolte tot 
mai bogate. In acești 20 de ani, 
întreaga viață a țărănimii din 
România s-a schimbat profund, 
iar unul din exemplele cele 
mai semnificative în această 
privință îl oferă agricultura și 
viața de pe meleagurile Do- 
brogei. S-a vorbit aici despre 
recoltele obținute azi de coo
perativele dobrogene. Coope
rativa din Cobadin a fost anul 
trecut prima pe țară la grîu, 
iar la porumb a obținut circa 
5 000 kg la hectar. Recolte 
mari au obținut și Comana și 
alte cooperative din județul 
Constanța. Aceste rezultate 
vorbesc de la sine despre jus
tețea politicii partidului nostru, 
sînt o dovadă grăitoare că nu
mai pe calea cooperativizării, 
pe calea agriculturii socialiste, 
țărănimea își poate asigura 
bunăstarea, belșugul și feri
cirea. Se adeveresc în viață 
cuvintele lui Lenin, spuse cu 
aproape 50 de ani în urmă, 
că nu calea agriculturii parti
culare, ci calea agriculturii 
cooperatiste poate scăpa țără
nimea de sărăcie și lipsuri, o 
poate apropia de progres și 
prosperitate, că socialismul 
trebuie construit și la orașe 
și la sate și că numai pe a- 
ceastă bază se poate asigura 
victoria noii orînduiri.

Dumneavoastră, locuitorii a- 
cestor meleaguri, ați fost prin
tre primii care ați pășit pe 
calea cooperativizării, Dobro
gea fiind prima regiune coo- 
perativizată a țării, încă din 
1957. Ați făcut un lucru bun, 
tovarăși. Faptul că ați pășit 
cu hotărîre pe acest drum a 

constituit un imbold și pentru 
țăranii din alte regiuni și pu
teți fi mîndri că drumul pe 
care ați pășit printre primii a 
fost urmat de întreaga noastră 
țărănime. întreaga țărănime, 
întregul popor știu că acesta 
este drumul ce duce la ridi
carea agriculturii noastre la 
nivelul agriculturii țărilor a- 
vansate. Am obținut rezultate 
bune în dezvoltarea produc
ției agricole; am asigurat 
creșterea însemnată a gradu
lui de mecanizare a lucrărilor 
agricole, folosirea unor semin
țe de soi, am obținut ca în 
cooperativele noastre să lucre
ze specialiști cu studii superi
oare și medii. în fața agricul
turii noastre se deschid largi 
perspective de progres, de mo
dernizare. Agricultura coope
ratistă are încă mari rezerve 
și posibilități ce trebuie bine 
valorificate. Sîntem convinși 
că și ogoarele dobrogene pot 
da recolte mai mari, că țără
nimea cooperatistă de pe a- 
ceste meleaguri prin munca sa 
harnică, cu ajutorul științei a- 
gricole, poate smulge pămîn
tului recolte și mai bogate. 
Pentru aceasta se cer desigur 
și mijloacele necesare. Printre 
altele se cer semințe mai bune 
și trebuie ca organele noastre 
de specialitate, oamenii de ști
ință să se ocupe mai îndea
proape de asigurarea agricul-» 
turii cu semințe superioare 
care pot da recolte mari, pre
cum și cu rase tot mai bune 
de animale în vederea crește
rii producției animaliere.

Am vizitat astăzi Palasul — 
stațiune veche, unde există oi 
care dau circa 9 kg de lînâ. 
Pe județ însă recolta medie 
pe cap de oaie este de numai 
2,5 kg. Este, evident, o diferen
ță foarte mare. Numai dubla
rea cantității de lină obținută 
de la o oaie, adică ridicarea 
medie la 5 kg, ar permite ob
ținerea unei mari cantități su
plimentare de lînă, care ar 
contribui la dezvoltarea indus
triei noastre ușoare, la spori
rea producției de îmbrăcă
minte pentru populație. Aceas
ta ar determina, fără îndoială, 
și creșterea veniturilor coope
rativelor. Stă în puterea dv., 
tovarăși, să realizați această 
sarcină și trebuie să depuneți 
eforturi în direcția aceasta.

Se desfășoară în județul 
dv. o largă acțiune pentru iri
garea a circa 170 000 hectare, 
de teren agricol. încă anul 
viitor peste 30 000 ha din a- 
ceastă suprafață vor intra în 
producție. Irigațiile ne vor 
permite să obținem nu 5 000 
kg porumb, ci 9—10 000 kg la 
hectar și chiar mai mult. 
Trebuie să luăm toate măsu
rile ca planul de dare în folo
sință a suprafețelor irigate să 

'fie-în întregime și la timp rea
lizat și, dacă e posibil, chiar 
mai devreme. Așa cum ați 
reușit să faceți cooperativiza
rea înaintea altora, depuneți 
eforturi ca și sarcina de iri
gare să fie realizată mai de
vreme — aceasta este în folo
sul agriculturii de pe aceste 
meleaguri, în folosul dv., al 
cooperatorilor. Desigur aceasta 
cere eforturi, dar ați dovedit 
că știți să învingeți greută
țile.

Poporul român a parcurs un 
drum minunat, a obținut re
zultate mărețe în construcția 
socialistă. Avem toate condi
țiile ca și în agricultură, ca și 
în industrie, să îndeplinim și 
să depășim sarcinile prevă
zute de Congresul al IX-lea și 
de Conferința Națională a 
partidului. Ne exprimăm con
vingerea că cooperatorii din 
Comana și din celelalte co
mune, din întregul județ Con
stanța, vor face totul pentru 
a-și realiza îndatoririle ce le 
revin, pentru a obține recolte 
tot mai mari, asigutînd creș
terea bunăstării fiecărei fami
lii de pe aceste meleaguri și 
contribuind astfel la bunăsta
rea generală a întregului po
por.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție bunei gospodă
riri a pămîntului. De pe fie
care metru patrat de pămînt, 
dacă e bine gospodărit și lu
crat, se poate obține o canti
tate mai mare de cereale sau 
alte produse agricole. De a- 
ceea trebuie pus capăt cu 
desăvîrșire oricărei risipe a 
pămîntului, trebuie făcut totul 
pentru a nu se mai sustrage 
producției agricole nici o pal
mă de pămînt. Dimpotrivă, să 
luăm măsuri pentru a reda a- 
griculturii noi suprafețe de 

; pămînt. Avem această înda
torire față de poporul nostru, 
față de viitorul patriei noas
tre. Iată de ce Comitetul Exe
cutiv și guvernul au elaborat 
proiectul legii, supus recent 
dezbaterii oamenilor muncii 
de la sate, pentru apărarea 
proprietății agricole, pentru 
îmbunătățirea continuă a fon
dului funciar, pentru găsirea 
mijloacelor de a reda agricul
turii noi suprafețe. Considerăm 
că această lege corespunde pe 
deplin intereselor țărănimii 
cooperatiste, intereselor de as
tăzi și de mîine ale națiunii 
noastre socialiste.

Am ascultat aici cuvinte fru
moase. Am ascultat și cîteva 
versuri spuse de o cooperatis
tă. Mă gîndeam la un moment 
dat că poate scriitorii care sînt 
cu noi au compus aceste ver
suri. în realitate nu este așa, 
dar poate, după ce se vor în
toarce la București, scriitorii 
și artiștii vor scrie ver
suri sau vor compune mu
zică pentru țărani, sau vor pic
ta. Poate vă vor trimite și dv. 
din producția lor literar-artis- 
tică pentru a vă ajuta la îm
bogățirea și pe această cale a 
vieții din ce în ce mai fericite 
pe care o duceți.

în continuare, tovarășul 

Ceaușescu a spus î Rezultatele 
pe care poporul român le ob
ține în construcția socialistă 
sînt minunate. Alături de in
dustrie și agricultură, paralel 
cu creșterea vertiginoasă a în
tregii economii, se dezvoltă 
știința, cultura, învățămîntul. 
Toate acestea constituie, înmă
nuncheate, sinteza societății 
noi pe care o înfăptuim și care 
presupune oameni stăpîni pe 
soarta lor, oameni care parti
cipă activ la întreaga viață po
litică a țârii. Este grăitor fap
tul că în forul cel mai înalt de 
conducere al statului nostru se 
găsește astăzi președintele co
operativei din Comana, tovară
șul Hudițeanu. Iată ce înseam
nă democrația noastră socialis
tă ! Toate problemele care pri
vesc dezvoltarea viitoare a 
țării noastre sînt soluționate 
prin consultarea largă a între
gului popor — muncitorii, ță
ranii, intelectualii, indifierent 
de naționalitate, își spun pă
rerea. arată ce trebuie făcut 
pentru ca țara noastră să pă
șească și mai rapid pe calea 
progresului și civilizației. In 
care țară capitalistă se poate 
întîmpla ca în conducerea su
premă a țării să fie un țăran ? 
O asemenea situație nu poate 
exista, pentru că acolo guver
nează fabricanții, moșierii, a- 
ceia care sînt interesați în a- 
suprirea și subjugarea oame
nilor muncii. Numai socialis
mul creează condiții ca po
porul însuși, stăpîn pe soarta 
sa, să participe activ la ela
borarea politicii de dezvoltare 
a patriei.

Victoriile pe care le obținem 
duc la dezvoltarea și întărirea 
națiunii noastre socialiste. Dar, 
îndeplinindu-ne îndatorirea su
premă față de poporul român, 
față de națiunea noastră socia
listă, ne achităm, în același 
timp, și de o importantă obli
gație intemaționalistă. Cu rit

Constanța - înfloritor centru 
economic și social al 
României Socialiste

La sosirea în Constanța, în 
Piața Independenței, unde do
mină statuia lui Ovidiu, are loc 
un mare miting al oamenilor 
muncii din Constanța.

în cuvîntul său, tov. Petre 
Nicolae, prim-secretar al Co
mitetului municipal Constanța 
al P.C.R., a spus între altele :

Vizita dumneavoastră în 
Constanța v-a dat prilejul să 
cunoașteți nemijlocit hotărîrea 
cu care oamenii muncii din 
bătrîna cetate Tomis luptă 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin, pentru continua 
înflorire a orașului nostru, a 
patriei noastre socialiste.

Municipiul Constanța a cu
noscut în anii construcției so
cialiste o puternică și multi
laterală dezvoltare. Au apărut 
în peisajul său industrial o 
serie de obiective modeme 
printre care Uzina de super- 
fosfați și acid sulfuric de la 
Năvodari, Fabrica de celuloză 
și hîrtie. întreprinderea inte
grată de lînă, întreprinderea 
de produse finite din lemn, 
întreprinderea de morărit și 
panificație, iar altele — ca 
Șantierul naval, Uzina de re
parații Năvodari, întreprinde
rea industrială „Munca44 — au 
fost extinse, modernizate și în
zestrate cu noi capacități de 
producție. Numai în anul 1967 
s-au alocat din bugetul de stat 
pentru dezvoltarea economică 
și social-culturală a munici
piului nostru 1 670 milioane 
lei, de 3,7 ori mai mult decît 
în 1960. Ca urmare a acestor 
măsuri luate de partid și de 
stat, industria orașului Cons
tanța a realizat în 1967 o pro
ducție globală de 2,9 ori mai 
mare decît în 1960.

Ne folosim de pre
zența dumneavoastră în mij
locul nostru, iubite tovarășe 
Ceaușescu și stimați conducă
tori — a subliniat vorbitorul 
— spre a vă mulțumi pentru 
grija pe care partidul și gu
vernul o acordă în permanență 
ridicării economice, sociale și 
culturale a acestei străvechi 
porți maritime a țării. Vă a- 
sigurăm că nu vom precupeți 
nici un efort spre a fi, prin 
strădania și prin faptele noas
tre, la înălțimea sprijinului a- 
cordat. Aprecierile făcute, în
drumările pe care ni le-ați 
dat constituie pentru noi toți, 
activiști de partid și de stat, 
conducători de întreprinderi și 
instituții, un prețios îndreptar 
în întreaga noastră activitate.

Directivele Congresului al 
IX-lea al Partidului și ale 
Conferinței Naționale privind 
dezvoltarea pe mai departe, 
într-un ritm susținut a tuturor 
orașelor și satelor patriei, 
ridică în fața noastră sarcini 
de mare răspundere.

în încheiere, vorbitorul a 
arătat că oamenii muncii din 
Constanța prețuiesc în mod 
deosebit grija partidului și a 
guvernului pentru destinul 
poporului și al patriei noas
tre, pentru cauza păcii și co
laborării între popoare. Ei își 
exprimă întregul sprijin față 
de politica internă promovată 
de partid pentru înflorirea Ro
mâniei Socialiste, față de poli
tica și acțiunile sale internațio
nale, pătrunse de spiritul răs
punderii pentru unitatea țări
lor socialiste și a mișcării co
muniste, pentru înfăptuirea 
securității în Europa și în lume, 
pentru statornicirea între state 
a unor relații de deplină egali
tate și încredere reciprocă.

A luat apoi cuvîntul tov. Ni
colae Grădinaru, directorul 

țara noastră, fiecare țară so
cialistă, feste mai puternică, cu 
atît sistemul socialist mondial, 
forțele păcii, forțele antiimpe- 
rialiste, sînt) mai puternice și 
pot asigura pacea și progresul 
întregii omeniri. îndeplinin- 
du-ne îndatorirea sfîntă ce ne 
revine față de poporul român, 
ne manifestăm solidaritatea in
ternațională cu toate popoare
le, cu toți oamenii care luptă 
împotriva războiului, împo
triva imperialismului, pentru 
eliberare națională și socială. 
Consecvenți politicii elaborate 
de Congresul al IX-lea și de 
Conferința Națională a parti
dului, vom milita neabătut și 
în viitor pentru dezvoltarea 
colaborării cu toate țările so
cialiste, cu toate popoarele lu
mii, pentru unitatea tuturor 
forțelor mișcării comuniste și 
antiimperialiste, fiind convinși 
că aceste forțe sînt în stare tă-i 
oprească pe imperialiști în ac
țiunea de subjugare a altor 
popoare, sînt în stare să asi
gure pacea.

In încheiere, tovarășul 
Ceaușescu a urat tuturor 
țăranilor din județul Constan
ța noi și noi succese în dez
voltarea cooperativelor, în ob
ținerea de recolte tot mai mari, 
sănătate și fericire tuturor.

Cuvîntarea tovarășului Ni
colae Ceaușescu a fost subli
niată, în repetate rînduri, de 
aplauze, urale și ovații entu
ziaste din partea întregii a- 
sisțențe.

Miile de țărani cooperatori 
fac o caldă manifestație de 
dragoste și atașament conducă
torilor * de partid și de stat, 
conducîndu-i, cu puternice a- 
clamații, pînă la ieșirea din 
comună.

Drumul spre Constanța trece 
din nou prin sate îmbelșugate. 
Grupuri numeroase de locui
tori salută cu entuziasm pe 
conducătorii de partid și de 
stat.

Uzinei de superfosfați și acid 
sulfuric din Năvodari.

Călăuziți de politica justă a 
partidului, chimiștii de la Nă
vodari au depus an de an o ac
tivitate creatoare, au realizat și 
depășit în mod sistematic sar
cinile planului de stat, consi- 
derînd că munca lor în această 
tînără ramură a industriei chi
mice a României este o sarcină 
de mare răspundere în edifica
rea socialistă a țării — a sub
liniat vorbitorul. în anul 1967, 
colectivul nostru a realizat o 
depășire cu aproximativ 15 mi
lioane lei a producției marfă 
vîndută și încasată, iar în tri
mestrul I al acestui an planul 
a fost îndeplinit în proporție 
de 104,5 la sută.

Muncitorii noștri — a con
tinuat vorbitorul — au luat cu
noștință cu multă însuflețire de 
prevederile recentei hotărîri 
privind înființarea comitetelor 
de direcție ca organe de con
ducere colectivă a întreprinde
rilor, considerînd că prin 
aceasta se creează și mai mari 
posibilități de participare a 
maselor de muncitori la con
ducerea efectivă a producției. 
Sîntem siguri că și această mă
sură va avea o înrîurire pozi
tivă asupra activității noastre, 
va dezvolta inițiativa și spiritul 
de răspundere colectivă în pro
ducție.

Vă asigurăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe dum
neavoastră personal, conduce
rea de partid și de stat că în
tregul colectiv al uzinei noas
tre va lupta cu elan sporit 
pentru- dublarea producției 
globale, prin folosirea cu com
petență a noilor instalații pen
tru producerea acidului sulfu
ric și a îngrășămintelor fos- 
fatice cu care va fi dotată în
treprinderea noastră pînă în 
anul 1972.

în numele intelectualilor 
constănțeni a vorbit tov. Pavel 
Borcea, rectorul Institutului 
pedagogic din Constanța.

In stațiunile de cercetări 
profilate pe importantele ra
muri de producție din județul 
nostru, în laboratoarele și ate
lierele de concepție ale mari
lor întreprinderi — a subli
niat vorbitorul — în așeză- 
mintele de cultură și sănătate 
înființate în acești ani de rod
nica edificare socialistă, lu
crează cu spor și entuziasm 
numeroși oameni de știință, 
ingineri, agronomi, zootehni- 
cieni, medici, profesori, care 
și-au făcut o profesiune de 
credință și o mîndrie patrioti
că din realizarea sarcinilor 
trasate de partid.

După ce a arătat că la ma
rile realizări obținute în in
dustrie, agricultură și în do
meniul social-cultural un a- 
port de seamă l-a adus și in
telectualitatea, care activează 
în unitățile economice, agri
cole și instituțiile din această 
parte a țării, vorbitorul a spus: 
Știința, cultura în general, a 
devenit o unealtă de produc
ție pusă în slujba omului, a 
făuririi bunurilor materiale și 
spirituale. în numeroasele 
școli noi sau renovate în acești 
ani în orașele și satele jude
țului Constanța învață peste 
140 000 tineri care se vor înca
dra și ei la rîndul lor în contin
gentul de mîine al muncitori
lor, țăranilor și specialiștilor, 
iar perspectivele deschise de 
recentele măsuri elaborate de 
partid privind extinderea în- 
vățămîntului de cultură gene

rală la 10 ani, pun într-o 
nouă lumină orizontul intelec
tual al generațiilor care vor 
desăvîrși în continuare con
strucția socialismului în pa
tria noastră. O modestă con
tribuție la această vastă operă 
își aduc și cele 4 promoții de 
absolvenți ai Institutului pe
dagogic din Constanța, cadre 
didactice'bine pregătite și cu 
dragoste de muncă, care își 
fao din ce în ce mai simțită 
prezența în școlile din satele 
acestui colț de țară.

Ca reprezentant al unei ge
nerații mai vechi — a încheiat 
vorbitorul — căruia înțeleaptă 
politică a partidului de folo
sire a tuturor potențelor inte
lectuale i-a dat posibilitatea 
de afirmare și de slujire a in
tereselor poporului, permi- 
teți-mi tovarășe Nicolae

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAOȘESCU IA MITINGUL DIN CONSTANȚA
Dragi tovarăși,

Dați-mi voie să vă adresez 
dv., locuitorilor municipiului 
Constanța, tuturor locuitorilor 
județului Constanța, un salut 
călduros din partea Comitetu
lui Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și guvernu
lui patriei noastre socialiste. 
(Aplauze).

De astăzi dimineața, ne-am 
întîlnit prin satele și orașele a- 
cestei părți a Dobrogei, cu mii 
și zeci de mii de cetățeni, 
muncitori, țărani, intelectuali, 
care, peste tot, ne-au întîm- 
pinat cu calde manifestări de 
simpatie, cu entuziasm. In toa
te acestea am recunoscut ex
presia sentimentelor de încre
dere și devotament față de 
partidul nostru comunist — 
conducătorul încercat al po
porului pe calea făuririi so
cialismului în România (aplau
ze), expresia hotărîrii oameni
lor muncii de a înfăptui ne
abătut programul elaborat de 
Congresul al IX-lea de desă
vîrșire a construcției socialis
te, de ridicare a bunăstării în
tregului nostru popor. (Aplau
ze).

Ne aflăm în al treilea an al 
cincinalului; în primii doi ani, 
programul elaborat de Con
gres a fost realizat și depășit, 
iar în primele trei luni ale a- 
cestui an, planul producției in
dustriale a înregistrat o de
pășire importantă. Este o do
vadă că directivele Congresu
lui al IX-lea privind dezvol
tarea industriei, agriculturii, 
culturii, științei, învățămîntu- 
lui, ridicarea bunăstării între
gului popor, sînt realiste, sînt 
pe măsura puterii poporului 
nostru. în 1970, țara noastră va 
fi mai bogată, poporul nostru 
va duce o viață mai îmbelșu
gată. România se va număra 
printre națiunile socialiste pu
ternice, înfloritoare (Aplauze).

La realizarea marilor sar
cini trasate de Congresul al 
IX-lea, o contribuție însemna
tă ați adus și dv., muncitorii, 
intelectualii, toți locuitorii o- 
rașului și județului Constanța, 
întreprinderile dv. și-au rea
lizat și și-au depășit sarcinile 
de creștere a producției indus
triale. în anii socialismului. 
Constanța a cunoscut o dez
voltare impetuoasă. Compara
tiv cu situația dinainte de răz
boi, cu situația de după război, 
din 1946, cînd am cunoscut 
orașul, Constanța a devenit o 
localitate nouă și înfloritoare, 
unul din centrele industriale 
și economice puternice ale pa
triei noastre socialiste, (aplau
ze). înnoirea pe care a cunos
cut-o orașul dv. e o mărturie 
pentru toți cei ce trec prin 
acest port, care intră pe aceas
tă cale ca turiști în țara noas
tră, despre înnoirile pe care 
le-a cunoscut întreaga Româ
nie postbelică. Ele vorbesc de 
justețea politicii marxist- 
leniniste a patriei noastre, de
monstrează că ea corespunde 
pe deplin intereselor întregului 
popor (urale, aplauze).

Orașul Constanța a devenit 
și un important centru de cer
cetare științifică. Aici func
ționează un institut de învățâ- 
mînt superior și numai elevii 
școlilor reprezintă aproape o 
dată și jumătate numărul lo
cuitorilor orașului Constanța 
dinainte de război. Iată ce 
avînt a luat învățămîntul, 
știința, cultura în orașul dv. 
ca în întreaga noastră patrie !

Noi pornim de la premiza 
principală că edificarea socia
lismului nu este posibilă fără 
ridicarea nivelului de cunoș
tințe al întregului popor, fără 
un învățămînt modern, fără 
situarea cercetării științifice 
la un nivel superior, fără dez
voltarea culturii și artei, a tu
turor domeniilor de activitate 
de care depinde creșterea bu
năstării materiale și spirituale 
a întregului popor (urale, a- 
plauze).

Ceea ce am realizat pînă 
acum, în anii construcției so
cialismului, constituie o mîn
drie pentru întregul nostru po
por, reprezintă o dovadă a for
ței creatoare a poporului ro
mân care, eliberat de asuprire, 
stăpîn pe destinele sale, își 
făurește prin muncă încordată, 
sub conducerea partidului, vii
torul fericit, viitorul de aur al 
națiunii socialiste (urale, a- 
plauze). Știm că pentru aceas
ta a trebuit să învingem multe 
greutăți, să acceptăm multe 
privațiuni, concentrînd efortu
rile spre dezvoltarea bazei ma
teriale și culturale a societății 
noastre socialiste. Am avut de 
învins greutăți, au fost și o se
rie de lipsuri în activitatea 
noastră. Merită subliniat însă 
că partidul nostru a dovedit 

Ceaușescu să vă asigur că și 
în viitor, noi, continuatorii pe 
pămîntul Dobrogei ai slăviți- 
lor dascăli ai școlii naționale, 
vom depune toate eforturile și 
toată preocuparea noastră, 
pentru a păstra și spori patri
moniul cultural pe care ei ni 
l-au încredințat pentru gloria 
culturii românești.

Tov. Vasile Baba, docher în 
portul Constanța, care a luat 
apoi cuvîntul, a vorbit în nu
mele navigatorilor și docheri
lor constănțeni.

Ați vizitat astăzi, stimați 
conducători, pontul nostru, 
așa cum arată el după ani și 
ani de rodnice prefaceri. V-au 
bucurat ca și pe noi pădurea 
de macarale, furnicarul de 
mașini care încarcă mărfuri 
românești în vase românești 
cu destinația „Lumea întrea

că dispune de forța, de tăria 
necesară pentru a învinge 
greutățile, pentru a lichida lip
surile care s-au ivit în decursul 
anilor, pentru a asigura per
fecționarea continuă a activi
tății economice și sociale, avîn- 
tul tot mai puternic al societă
ții socialiste (urale, aplauze). 
Desigur, mai avem încă un 
drum lung de parcurs pentru 
a ajunge la nivelul de dezvol
tare al țărilor avansate, și 
mai cu seamă, pentru a reali
za acele condiții materiale și 
spirituale care să ne permită 
înfăptuirea idealurilor societă
ții comuniste. Pentru asta tre
buie să muncim, din toate pu
terile, cu abnegație și price
pere. Ceea ce am realizat pînă 
acum este o dovadă că dispu
nem de ce este necesar să rea
lizăm aceste sarcini cu succes 
(urale).

In activitatea sa, partidul 
nostru pornește de la necesi
tatea ca cele mai importante 
hotărîri și măsuri ale politicii 
interne și externe să fie dez
bătute cu oamenii muncii din 
întreaga țară. Tocmai în aceas
tă direcție, în ultimii ani, a 
cunoscut o largă dezvoltare 
democrația noastră socialistă. 
Nu există o hotărîre mai im
portantă adoptată după Con
gresul al IX-lea care să nu fi 
fost supusă dezbaterii maselor 
largi, în legătură cu care parti
dul și statul să nu se fi con- 
sfătuit cu cetățenii, cu specia
liștii, cu oamenii de știință, cu 
muncitorii, cu țăranii, cu vîrst- 
nici și cu tineri cu bărbați și 
femei, cu toți cei interesați de 
felul cum conducem destinele 
poporului român. Trebuie să 
spunem tovarăși că această li
nie pe care a imprimat-o con
ducerea partidului nostru în 
activitatea de construcție so
cialistă s-a dovedit justă, că 
consultarea largă a maselor 
populare ne-a ajutat să găsim 
cele mai bune soluții pentru 
șirul de probleme pe care 
le-am rezolvat în ultimii ani. 
să căpătăm încrederea că ceea 
ce facem este în interesul în
tregului nostru popor.

Tn activitatea viitoare a or
ganelor de partid și de stat 
trebuie să străbată ca un fir 
roșu orientarea dată de con
ducerea partidului și statului 
de a se consulta cu cetățenii 
în toate problemele privind 
dezvoltarea patriei, a orașelor, 
a județelor. împreună cu ei să 
găsească răspuns la probleme
le pe care le ridică viața, so
luțiile cele mai bune pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul partidului și de 
Conferința Națională. Proce- 
dînd astfel, vom asigura pro
gresul și mai rapid al patriei 
noastre, ridicarea mai accen
tuată a nivelului de viață al 
întregului popor. (Aplauze).

în consultarea largă a po
porului, în legăturile nemijlo
cite ale conducerii partidului 
cu masele, în unitatea de 
nezdruncinat dintre popor și 
partid și Comitetul Central, 
în unitatea dintre popor și stat 
constă tăria și forța de neîn
vins a patriei noastre socia
liste. (Urale, aplauze).

Preocupîndu-ne necontenit 
de rezolvarea problemelor con
strucției socialiste în țara 
noastră nu uităm nici un mo
ment că România trebuie să-și 
aducă contribuția activă la în
treaga viață internațională, la 
dezvoltarea colaborării și coo
perării cu țările frățești, so
cialiste — pornind de la fap
tul că de unitatea și colabo
rarea țărilor socialiste depinde 
succesul luptei pentru asigu
rarea păcii în lume. (Aplauze). 
Sînt probleme unde părerile se 
deosebesc. Dar partidul nostru 
și guvernul nostru consideră 
că mai presus de aceste deo
sebiri de păreri se află inte
resul asigurării păcii, interesul 
promovării progresului social 
în lume și aceasta impune gă
sirea căilor pentru întărirea 
solidarității tuturor țărilor so
cialiste, a tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești. (A- 
plauze).

Noi ne pronunțăm și milităm 
activ pentru dezvoltarea coo
perării și colaborării cu toate 
statele lumii, indiferent de o- 
rînduirea socială, pornind de la 
ideea că interesele tuturor 
popoarelor cer să se acționeze 
împreună pentru împiedicarea 
unui nou război mondial, 
pentru bararea agresiunii im
perialiste. Noi pornim de la 
faptul că, dezvoltînd colabo
rarea cu toate statele, aducem 
o contribuție activă la cauza 
păcii în Europa și în întreaga 
lume.

Desigur .tovarăși, în lume 
există încă forțe reacționare. 
Imperialismul încă mai ame
nință pacea, în diferite locuri 
ale globului el pustiește orașe 

gă". Aceste macarale, aceste 
mașini moderne au luat pe u- 
merii lor partea cea mai grea 
a muncii noastre, povara care 
ne apăsa altădată atît de cum
plit grumazul. Pentru noi, ele 
constituie cea mai vie dovadă 
a grijii pe care partidul o 
poartă omului, sănătății și fe
ricirii lui.

Vă raportăm, iubiți condu
cători, că cea mai adîncă mul
țumire a noastră, stă în însăși 
faptele noastre. Dacă mașinile 
și utilajele moderne cu care a 
fost înzestrat portul Constanța 
prin grija partidului și a gu
vernului, ne-au eliberat de 
povara unei munci istovitoare, 
noi răspundem învățînd să 
mînuim aceste mașini, să ob
ținem de la ele ritmuri înalte 
de lucru. De pe cheiurile pe 
care lucrăm se văd peste un 

și sate. Asta nu înseamnă 
însă că imperialismul • mai 
puternic decît forțele anti
imperialiste. Dimpotrivă, as
tăzi forțele antiimperialiste 
sînt mai puternice decît for
țele agresive ale imperialis
mului. Victoria depinde de 
capacitatea forțelor antiimpe
rialiste de a acționa unite 
pentru a putea impune pacea, 
pentru a respinge agresiunea 
imperialiștilor. Sîntem con
vinși că forțele antiimperia
liste, popoarele care doresc 
pacea vor ști să găsească calea 
pentru a-și uni eforturile, 
pentru a asigura pacea. In 
această luptă, comuniștii au 
un rol important. Dar numai 
comuniștii nu pot să rezolve 
singuri problemele majore ale 
dezvoltării sociale, ale luptei 
antiimperialiste. Ei își vor 
îndeplini datoria numai în 
măsura în care vor ști să 
găsească calea pentru unirea 
tuturor forțelor antiimperia
liste, pentru unirea tuturor 
popoarelor dornice de pace. 
Comuniștii își vor dovedi ca
pacitatea, își vor face datoria, 
în măsura în care se vor situa 
în fruntea forțelor antiimpe
rialiste, fiind cei mai activi 
luptători pentru asigurarea 
păcii în lume. Partidul nostru 
e hotărît să aducă și în viitor 
o contribuție activă la lupta 
pentru unirea tuturor forțelor 
antiimperialiste. (Aplauze).

România a avut de două ori 
de suferit de pe urma războ
iului provocat de imperialiștii 
germani și de aceea ea este 
vital interesată în asigurarea 
securității europene. Noi con
siderăm că sînt create condiții, 
favorabile pentru ca în Europa 
să se ajungă la soluții 
acceptabile pentru asigurarea 
securității tuturor popoare
lor, pe baza respectului 
independenței și suveranității 
naționale a fiecărui stat, a fie
cărei națiuni. Sîntem hotărîți 
șă milităm neobosiți pentru a 
contribui la înfăptuirea secu
rității europene, deoarece 
aceasta răspunde intereselor 
vitale ale poporului nostru, 
intereselor tuturor popoarelor 
europene, cauzei păcii în în
treaga lume. (Aplauze).

Sînt desigur în Europa forțe 
militariste și revanșarde, forțe 
reacționare care ar dori să im
prime un alt curs dezvoltării 
politice pe continentul nostru. 
Trebuie însă să pornim de la 
constatarea că forțele câre se 
pronunță pentru securitate în 
Europa, pentru respectul inde
pendenței și suveranității state
lor sînt mult mai puternice, pu
țind să împiedice activitatea 
forțelor militariste și reacțio
nare din orice parte a continen
tului. Est*'  necesar să găsim 
calea și să milităm pentru uni
rea tuturor forțelor care se 
pronunță pentru securitate în 
Europa. Nu este suficient, să 
vorbim împotriva militariștilor, 
este necesar să unim pe toți cei 
care doresc relații noi în Eu
ropa. care doresc asigurarea in
dependenței tuturor statelor, 
care doresc pacea pe continent. 
România militează neabătut 
pentru a-și aduce contribuția la 
această cauză cu convingerea 
că această luptă va fi încunu
nată de succes. (Aplauze).

Poporul nostru a acordat și 
acordă sprijin material, politic, 
diplomatic eroicului popor 
vietnamez care luptă pentru 
a-și apăra independența și su
veranitatea împotriva agresi
unii imperialismului american. 
Noi am salutat și sprijinit de
clarația făcută recent de guver
nul Republicii Democrate Viet
nam cu privire la luarea con
tactelor cu reprezentanții Sta
telor Unite ale Americii în 
scopul de a se ajunge la înce
tarea definitivă a bombarda
mentelor și a oricăror acte de 
război împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, și de a se 
netezi astfel calea spre trata
tive. Rezolvarea definitivă a 
războiului din această parte a 
lumii cere ca Statele Unite să 
părăsească Vietnamul și să 
lase poporul vietnamez să-și 
hotărască singur soarta, fără 
nici un amestec din afară. 
Considerăm că este de datoria 
Statelor Unite ale Americii să 
oprească definitiv și necondi
ționat bombardamentele îm
potriva R.D. Vietnam, toate 
actele de război, să-și retragă 
trupele din Vietnamul de sud. 
Numai astfel se poate dovedi 
că între cuvintele și faptele 
conducătorilor americani exis
tă concordanță. Numai pe a- 
ceastă cale, Statele Unite vor 
putea să scape de răspunderea 
pe care și-au asumat-o, dez
lănțuind și continuînd agre
siunea în Vietnam. Sîntem 
convinși că poporul vietnamez 
va obține victoria, că el va 
putea să-și făurească în liber

întins ochi de mare noile linii 
ale portului Constanța de 
mîine. Desigur, marea extin
dere pe care o va cunoaște în 
viitor portul Constanța, cere 
de la noi mai multă Iscu
sință, mal multe cunoștințe 
profesionale. Șl cum nu e 
bine să lași pe mîine, ceea 
ce poți face astăzi, ne stră
duim să ne perfecționăm, 
să ne adaptăm viitoarelor rit
muri și sarcini sporite. Vă ru
găm, tovarăși conducători, să 
contați pe cuvîntul nostru de 
muncitori, că vom ști să pre
țuim la adevărata lor valoare 
toate eforturile îndreptate spre 
îmbunătățirea condițiilir noas
tre de muncă și viață și le 
vom răspunde prin fapte.

Primit cu puternice aplauze 
și îndelungi ovații a luat cu
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

tate soarta pe care șl-o doreș
te. îi urăm succes deplin în 
această luptă eroică, victorie 
deplină. (Aplauze).

Așa cum am arătat, paralel 
cu preocuparea pentru proble
mele multiple ale dezvoltării 
patriei noastre, partidul și gu
vernul nostru se preocupă și 
militează activ pentru rezol
varea problemelor internațio
nale în spiritul colaborării în
tre popoare?? al asigurării pă
cii. Considerăm că în acest fel 
ne îndeplinim atît datoria na
țională față de poporul român, 
datoria de a-i asigura progre
sul economic și spiritual, de 
a-1 crea condiții de pace șl de 
colaborare prietenească cu ce
lelalte popoare, cît și o înda
torire internațională de seamă 
— întărirea solidarității cu 
țările socialiste, cu comuniștii 
din toată lumea, cu forțele 
antiimperialiste, cu toți cei 
care se pronunță pentru pace, 
pentru progres social. în felul 
acesta ne manifestăm ca un 
detașament activ în marele 
front al forțelor progresului și 
păcii din întreaga lume. (A- 
plauze).

Și în întîlnirile pe care le-am 
avut astăzi cu oamenii muncii, 
cu cetățenii județului Constan
ța, ai municipiului Constanța, 
am putut constata cu satisfac
ție sprijinul unanim de care se 
bucură în popor politica inter
nă și externă a partidului 
nostru. Aceasta ne dă încre
dere ne convinge că trebuie 
să mergem neabătut pe linia 
trasată de Congresul al IX-lea 
și de Conferința Națională. Im- 
binînd în mod armonios sar
cinile politicii, mterne cu cele 
internaționale, noi asigurăm 
mersul tot mai hotărît înainte 
al patriei noastre, dezvoltarea 
impetuoasă a forțelor de pro
ducție, ridicarea bunăstării în
tregului nostru popor, înflo
rirea continuă a națiunii noas
tre socialiste. (Aplauze).

Vă rog să-mi permiteți, în 
încheiere, să vă urez dv. mun
citorilor, intelectualilor, tutu
ror cetățenilor, succese depline 
în activitatea dv. închinată în
făptuirii sarcinilor elaborate 
de partid și guvern. Vă do
resc multă sănătate și fericire, 
tuturor. (Aplauze prelungite, 
urale).

Cuvîntarea tovarășului Nico
lae Ceaușescu a fost sublinia
tă în repetate rînduri cu urale 
și ovații puternice. Mitingul 
oamenilor muncii din Constan
ța s-â transformat într-o pu
ternică și entuziastă manifes
tare de dragoste și devotament 
pentru Partidul Comunist Ro
mân și Comitetul său Central, 
pentru patria noastră iubită 
Republica Socialistă România 
pe care întregul nostru popor 
o dorește puternică, liberă și 
îmbelșugată.

Aclamațiile locuitorilor ora
șului însoțesc pe conducătorii 
de partid și de stat pînă la 
clădirea teatrului din locali
tate. în cinstea oaspeților, ac
tori ai Teatrului din Constan
ța și numeroși artiști amatori 
au prezentat un frumos spec
tacol. Sînt reînviate pe scenă 
pagini din frămîntata istorie 
a Dobrogei, figuri de seamă ale 
luptei îndelungate și eroice 
pentru neatîrnare, unitate na
țională și eliberare socială. 
Programul se încheie cu o lu
minoasă imagine a vieții noi 
statornicite pe aceste pitorești 
ținuturi.

Conducătorii de partid și de 
stat au oferit interpretior un 
cos cu flori.

Seara a avut loc o intîlnire 
a conducătorilor de partid și 
de stat cu activul Comitetului 
județean de partid Constanța.

(Relatarea întîlnirii cu acti
vul de partid va fi publicată 
în numărul de mîine al ziaru
lui nostru).

...Deși tîrziu, era aproape de 
miezul nopții, populația Con
stanței continua să salute en
tuziast pe conducătorii de 
partid și de stat, la sfîrșitul 
acestei zile de rodnică vizita 
pe meleagurile lor. Străzile 
orașului s-au luminat puternic 
sub văpaia torțelor, sub jer
bele multicolore ale artificii
lor. Navele aflate în port și în 
largul mării au arborat marele 
pavoaz luminos. Sînt emoțio
nante manifestări ale senti
mentelor de dragoste și ata
șament față de partidul comu
nist și conducătorii săi, față 
de patria noastră socialistă.

NICOLAE DRAGOȘ, 
STELIAN CONSTANTINES- 
CU, CONSTANTIN BORDE- 
IANU, MIRCEA S. IONESCU, 
NICOLAE SIMION.



Programul de activitate al 
Comisiei culturale a Comitetului 
județean Argeș al U.T.C. este în
tocmit. Ce și-au propus organi
za', orii și cum au conceput a- 
ccsle activități ? Răspunsul l-am 
primit din partea tovarășului 
Marian Popescu, șeful comisiei, 
culturale.

— Reușita unor activități cu
prinzătoare organizate în anul 
trecut, apreciate de tinerii par- 
ticipanți, ne-a determinat să le 
continuăm, evident cu îmbunătă
țirile la care experiența acumu
lată ne obligă. In expediția „Pe 
urmele istoriei*  vom evoca figu
rile unor personalități de seamă 
din istoria patriei legate de a- 
ceste locuri. Vlad Țepeș, Negru 
Vodă, Mircea cel Bătrîn, Bălces- 
cu, boierii Golești vor apare 
încă o dată în amintirea tineri
lor din județul Argeș cu prilejul 
unor excursii și serbări cîmpe- 
nești la locul unde timpul mai 
păstrează mărturii trainice lega
te de aceștia. „Răscoala*  lui Li- 
viu Rebreanu va fi pentru noi 
un prețios sprijin în recrearea at
mosferei zguduitoarei răzmerițe 
țărănești din 1907, cînd vom 
cinsti memoria celor căzuți. Pen
tru aceasta tinerii din județ se 
vor întîlni la Baharoaga, unul 
din centrele răsculaților. Tot un 
ciclu comemorativ va cuprinde 
activități ce vor omagia scrii
tori care s-au născut și au creat 
pe meleagurile argeșene. O sea
ră de poezie la Casa tineretului 
din Pitești va fi în întregime de
dicată „Romanțelor pentru mai 
tlrziu*  ale lui Minulescu. Un 
simpozion literar-arțistic va pur
ta tineretul cîmpulungean pe ur
mele scriitorului Mihai Tican- 
Romano. Iar casa memorială de 
la Nămești va găzdui un meda-

lion literar-muzical-coregrafic To- 
pîrceanu.. i t \ *

— O‘ gamă variată de activi
tăți sînt menite să contribuie la 
educația artistică a tinerilor. Pe 
care le socotiți mai importante 
din acest punct de vedere ?

— Amintesc ciclul „Maeștri ai 
penelului*.  Drept pentru care 
am ales tablourile lui Grigores- 
cu, Luchian, Aman.

zicale, care va fi urmat de un 
concurs „Melodii din filme*.  Da 
ce am ales acest gen de filme ? 
Am constatat că el se bucură de 
o largă popularitate.

Pe parcurs vom extinde ac
țiunea și asupra altor teme (isto
rie, geografie, documentare). Vom 
încerca să înființăm și o cine
matecă a tineretului la Pitești.

— Asta presupune însă exis-

IUI CULTURAL AL COAII

Oameni de specialitate vor 
prezenta aceste valori artistice. 
Va fi și un prilej de a organiza 
in localitățile unde se țin astfel 
de medalioane și expoziții ale ti
nerelor talente de pe raza loca
lității respective. In colocviile cu 
tinerii s-au ridicat multe proble
me privind filmele pentru tine
ret. Ne-am propus printre altele 
să inițiem, incepînd cu luna a- 
prltie, un festival de filme mu?

tența unei baze materiale atît de 
des invocată.

— In acest sens există o posi
bilitate excelentă in orașul Pi
tești. Clubul „PetroluV, care de 
fapt nu se adresează tinerilor, 
este limitat la un singur sector, 
e prost plasat și se reduce la ac
tivitatea unui singur om. Trecut 
sub egida Comitetului municipal 
al U.T.C. drept club al tineretu
lui, așa cum au propus în nenu-

EXPERIENJA EȘECURILOR
în atenția opiniei publice, după 

festivalul de la Brașov, s-a im
pus cu hotărîre acest atît de 
viu discutat subiect: Muzica U- 
șoară. De data asta cu seriozi
tatea cu care problema ar fi tre
buit să fie discutată întotdeauna.

Mi-aș permite să aștern în scris 
unele observații, păreri și con
vingeri în ce privește creația de 
gen.

Consider că niciodată, de la 
apariția muzicii ușoare în țara 
noastră și pînă acum, nu s-au 
căutat cu atîta dăruire, cu atîta 
înfrigurare noi mijloace de ex
presie, niciodată nu cred să se 
fi inventat 
prinzătoare ale frumosului, ca 
în ultimele 
contestabile 
pofida insuficiențelor din do
meniul difuzării, datorate evolu
ției mai lente a tehnicizării pe a- 
ceastă linie, s-au impus și au cir
culat, au fost fredonate cu dra
goste de ascultătorii noștri.

Avem creatori de muzică u- 
șoară, lucrul este știut de multă 
vreme, bunii noștri cpmpozitori 
s-iau impus și au fost judecați 
cu dragoste și fără patimă de 
către cei în drept : ascultătorii. 
Dar de foarte multe ori, prea- 
răbdătorul ascultător a fost pus 
în grea cumpănă și a trebuit să 
respingă, cu aceeași hotărîre cu 
oare a aplaudat lucrul bine făcut, 
cîntecele făcute pe jumătate, re
pede, fără convingere și de multe 
ori, din nefericire, lipsite de ști
ință de carte. Poate nu toti crea
torii știu că publicul, fără să 
aibă cunoștințe de specialitate, 
respinge un cîntec prost dintr-un 
bun simț dezvoltat tocmai de 
aceia care le-au oferit rezulta
tele unor strădanii îndelungate.

Acum însă, după acest festival 
Ia care prezența românească a 
fost mai mult decorativă sub 
toate aspectele, se nasc probleme 
noi. Competiția internaționala se 
măsoară cu alte cîntare. Nu am 
să pun în discuție părțile „po*  
zitive“ sau „negative" ale Bra
șovului. Am să încerc să subli
niez numai învățămintele care 
trebuie trase.

Știm de multă vreme că se im
pune lărgirea ariei tematice în 
muzica ușoară. Discutăm acest 
lucru de multă vreme. Am făcut 
și multe încercări, o parte dintre 
ele chiar reușite. Comisiile noas
tre ne-au privit uneori cu sus-

Radu Șerban
piciune încercările, poate și pe 
bună dreptate. Acum e cazul să 
ne adunăm puterile și să facem 
treburile în mod serios. Poate, în 
sfârșit, o să se urnească și Uniu
nea Scriitorilor, o să pună în 
discuție problema versului 
pentru muzica ușoară. Greșit 
ar fi să luăm ca etalon cîn-

atîtea variante sur-

două decenii. In- 
reușite care, în

întrebări în .

ATELIERUL MUZICII

UȘOARE

tecul francez. In țara de ohîrșie, 
originalul gen de fine secționări 
sufletești, binefăcător influențat 
de marii poeți, a cucerit repede 
publicul. Tradiția noastră este 
însă alta. Trebuie să ne aplecăm 
ou grijă asupra ei, să o învățăm 
bine și, pe puterile noastre, să o 
ducem mai departe. Nici genul 
exploziv-dramatic cu uverturi 
triumfale al cîntecului italian de 
azi nu este al nostru. Dacă avem 
o atît de frumoasă tradiție, dacă 
și astăzi se cîntă melodiile ani
lor 1930—1940, de ce să nu mer
gem și să ducem mai departe, 
îmbogățind-o, această flacără ?

Pentru realizarea tuturor acestor

bune intenții, trebuie mobilizați 
toți oamenii de bună intenție 
care răspund de soarta muzicii 
în diferite sectoare. Conservato
rul are datoria sa sprijine, nu 
să îndepărteze și să stigmatizeze 
pe tinerii talentați care se ocupă 
cu pasiune de muzica ușoară.

Trebuie găsite forme de in
struire pe linie de stat în specia
litate mai ales în ce privește or
chestrația. 1

Uniunea Compozitorilor are 
datoria să-și deschidă porțile în 
fața tinerelor talente și, pe de© 
altă parte să revizuiască lista oa- 
menilor care de foarte multă 
vreme nu mai fac nici o treabă. 
Cred că este momentul.

Și, în sfârșit, cea mai impor
tantă problemă : comisiile de a- 
probare a muzicilor care intră 
in circulație.

Experiența eșecurilor a de
monstrat că nu mai putini spe
cialiști pot cu un vast bagaj de 
cultură generală și de cunoștințe 
de specialitate, să aprecieze la 
justa valoare lucrările care sînt 
oferite circulației publice. Din ne
fericire, acești specialiști sînt îm- 
părțiți în diverse instituții. Este . 
momentul să fie organizați într-o 
comisie unică, să diriguiască cu 
îngrijire destinele acestui gen atît 
de drag tuturor, să-l apere de 
epigoni și de rea credință.

Realizările de pînă acum nu 
ne permit noi insuccese. Dimpo
trivă, ele ne obligă la noi efor
turi. Semnătura fiecărui compo
zitor trebuie să fie o garanție 
și un model, un sfat și o mînă 
oaldă întinsă tinerilor talente.

mărate rînduri tinerii din oraș, 
am putea organiza aici o gamă 
variată de activități. Ne-am gîndit 
deja la o reorganizare a acestui 
lăcaș de cultură.

— Adică ?
— Pînă la 1 mai am putea 

pune la dispoziția tinerilor un 
club-bar. In afară de magnetofon 
și jocurile obișnuite de sală (bi
liard, șubah, remi, șahuri, tenis) 
cor putea fi programate orches
trele existente in oraș. Pe •lingă 
cercul de foto, cineclubul (aici 
există aparatură completă de fil
mat) ar putea imortaliza pe peli
culă aspecte din activitatea atît 
de bogată a tineretului din jude
țul nostru. In vederea realizării 
acestui obiectiv, dt și pentru 
a stimula apariția cercurilor foto 
în mediul rural, am lansat un 
album-ștafetă care 
imagini fotografice 
racteristice aspecte 
le respective.

★
Ne-a sosit la redacție o infor

mație a unui corespondent din 
Cîmpulung Muscel prin care ne 
face cunoscute două acțiuni cul
turale de amploare desfășurate 
în rîndul elevilor din acest oraș. 
Activități asemănătoare au avut 
loc și în orașele Pitești și Curtea 
de Argeș. Ele sînt reflexul unor 
puncte cuprinse în planul de 
activități al Comitetului județean 
Argeș al U.T.C.

Pentru stimularea activității de 
masă in școli se organizează 
concursuri — spectacole. Primii 
clasați se vor întrece in faza de 
județ, câștigătorii urmînd a fi 
indicați pentru „Debuturile*  or
ganizate de televiziune. Forma
țiile fruntașe din școlile orașelor 
Pitești, Curtea de Argeș, Cîmpu
lung vor prezenta spectacole de 
gală în localitățile respective și 

•vor face schimburi de experiență. 
In licee se vor constitui orches
tre de muzică ușoară ale elevi- 

Alor.
In cadrul diverselor carnava

luri ale tineretului (carnavalul 
^primăverii, al florilor etc) talen- 

tele care s-au relevat în con
cursurile amintite vor prezenta 

^programe artistice. Preocupările 
literare ale elevilor vor fi stimu
late, în afara revistelor școlare, 

Qprin strîngerea celor mai reușite 
poezii într-o culegere intitulată 

^„Spirale*.  Placheta „Scântei*  
^înmănunchia creații literare 

tinerilor din întreprinderile, 
•stituțiile și satele județului.

Ca o activitate culturală 
amploare, amintim și festivalurile 

• cultural artistice și sportive al ti
nerilor de la sate.

să strîngă în 
cele mai ca- 
din localități-

va 
ale 
in-

da

V. BAVESCU

„Acțiunea
primăvara

pri- 
șan- 

„Pri- 
în- 

elevi
pre- 

zori*

Corespondentul nostru ALE
XANDRU DEȘLIU din Buzău 
identifică primăvara cu 
mele acțiuni masive pe 
tierele muncii patriotice, 
măvara*  — scrie el — 
seamnă la noi satele de 
din școlile orașului Buzău 
zenți la „Cring*  pentru „a
anotimpul iubit și natura să in
tre mai repede în drepturile ei*.

Cinci sute de elevi ai liceu
lui nr. 1 din Buzău au participat 
la „Acțiunea primăvara*,  iar alte 
cîteva sute de mîini harnice au 
amenajat pistele de atletism ale 
stadionului din localitate, execu- 
tînd totodată alte importante lu
crări pe terenurile de joq.

Elevii Grupului școlar agricol, 
împreună cu cei de la școlile ge
nerale 1 și 2 au înscris în fișa 
de pontaj a primelor activități 
de muncă patriotică ale acestei 
primăveri, 30 000 puieți scoși din 
pepiniera din Simineasca și tri
miși pe adresa șantierelor primă
verii și entuziasmului.

„Cu totul — încheie cores
pondentul nostru — peste 1000 
elevi din orașul Buzău și-au adus 
contribuția Ia înfrumusețarea o 
rasului natal, pentru a crea cale 
liberă oaspetelui mult așteptat: 
primăvara* .

Aceleași sentimente le-am des
lușit și în scrisoarea lui V1MEU 
VALER, secretar al comitetului 
comunal U.T.C. Lazna din jude
țul Sălaj.

Considerînd și ei că în ciuda 
capriciilor termometrului cel

Ciclu de activități
BACĂU (de la coresponden

tul nostru). Dezideratul formu
lat cu atîtea prilejuri de a se 
organiza și desfășura acțiuni ce
rute de tineri, deci care vin în 
întîmpinarea necesităților lor de 
cultură și distracție, este trans
format în realitate în tot mai 
multe organizații U.T.C. Recent, 
după o amplă consultare a tine
rilor din Combinatul chimic 
Borzești, Combinatul de cauciuc 
sintetic precum și din alte în
treprinderi, comitetul municipal

CINEMATOGRAFE
EDDIE CHAPMAN. AGENT SE
CRET

rulează la Patria orele 12 ; 15 ; 
18 ; 21 ; Luceafărul orele 9,15 ; 
12 ; 15,15 ; 18 : 20.45.

TOPKAPY
rulează la cinematograful Re
publica orele 9 11,30; 13,45;
16.15 ; 18,45 ; 21,15 : București
orele 9; 11,15; 13,45: 16,15;
18,45 : 21.

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI 
rulează la Capitol orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, Fe
roviar orele 8 ; 10,30 ; 13 ;
15,30 : 18,15 ; 21.

INTOARCE-TE !
rulează la Festival orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

NOUL LOCATAR
rulează la Victoria orele

11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
TREI GRĂSUNI

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

TOM ȘI JERRY 
rulează la Doina orele
10.30 : 12 ; 13,30 ;
20.30.

POST SEZON 
rulează la Union 
18 : 20.30

ÎN EGIPTUL NOU. 
SCRISORI, FLORI f 
GUSTAV MODIFIC. 
RUL

rulează la Timpuri noi orele 
9—21 (în continuare).

EROII DE LA TELEMARK 
rulează la Giulești orele 15.30; 
18 ; 20,30 ; Arta orele

11,45 ; 14,15 ; 17.15 ; 20.

9;
16 ; 18.15 ;

orele 15,30 ;
ULTIMELE 

ȘI INSECTE. 
:a. jucato-

Foto: R. LUCIANGheorghieni este noul cartier al Clujului, care atrage prin peisajul său modem

iw IE

mai sigur indicator „meteo*  al 
primăverii este activitatea intensă 
pe șantierele muncii patriotice, 
tinerii din Lazna și-au oferit sin
guri daruri de preț. Iată cîteva 
din ele : amenajarea parcului din 
centrul comunei și predarea a 
825 kg. fier vechi. Plantarea de 
puieți pe o suprafață de un hec
tar ; repararea drumurilor și podu
rilor ; amenajarea bazelor spor
tive. După cum se vede, primă
vara din comuna Lezna este un 
anotimp al roadelor bogate, de 
unde și nevoia de a modifica 
zicala că „toamna se numără bo
bocii*.  La omul harnic, bobocii 
se numără în fiecare anotimp și 
în fiecare lună!

★
O scrisoare din Babadag sem

nată de PENEA ILIE se încheie 
cu următorul bilanț al primelor 
acțiuni de muncii patriotici • ta- 
luzarea malurilor și plantarea po
milor la intrarea în oraș, zeci de 
metri de pămînt disclocat, peste 
300 gropi săpate, 150 pomi plan
tați.

Dacă veți trece de asemenea 
vreodată pe șoseaua Alexandria- 
Gziirgiu, cînd ajungeți în dreptul 
comunei Cerneri si știți că po
mii aceia ornamentali ce că in
cintă privirea sînt opera tinerilor 
de aici. Ei au amenajat în pri
mele zile ale primăverii o bază 
sportivă, un teren de fotbal, două 
terenuri de handbal, un teren de 
volei, o pistă pentru alergări.

N. M.

cerute de tineri
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
U.T.C. în Colaborare cu casa 
cultură a organizat un ciclu 
activități pe tema 
lungul veacurilor". Pînă acum 
au fast închinate cîteva seri re
nașterii italiene și renașterii 
germane. Lecțiile au fo«t susți
nute cu un bogat ma*eri21  bi
bliografic și documentar. S-au 
bucurat totodată de o bună par
ticipare a tinerilor, numărul lor 
fiind în permanentă creștere.

al 
de 
de 

,Cultura de-a 
Fină

• •••••

LEUL AFRICAN
rulează la înfrățirea orele 10;
16 ; 18 ; 20.15 Moșilor
15.30 ; 18 ; 20.30.

hocus-pocus
rulează la Excelsior
9.15 ; 11.30 ; 13.45 ; 16:

orele

orele
18,15 ;

20,30. Modern orele 9.30 ; 11.45;
14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20.45.

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Dacia orele 8,30 ; 
16 ; 18,45 ; 21. Popular orele 
15.30 ; 18 ; 20.30

DOCTORUL AUMADOARE 
rulează la Buzești orele 15,30 ; 
18 ; 20.30.

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Crîngași orele 15,30; 
18 : 20.30 : de la 11 anrilie

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
orele 11.30-15.30 : 18 : 20.30.

PENTRU CÎȚIVA DOLARI 
PLUS

rulează la Grivita orele 9 :
15 ; 18 ; 20,45. Gloria orele 
11.45 ; 14,30 ; 18 ; 20.45.

ÎN

12:
9 i

TELEVIZIUNE
12 aprilie 1958

• 17.30 — Pentru copii : —
Țara mea; — Filmul de desene 
animate „Aventurile lui Joe*.
• 18.H — Stadion — emisiune 

de actualitate sportivă.
• 18.30 — Buletinul circulației 

rutiere.
• 18,30 — Curs de limba rusă 

(lecția a 11-a).
• 19,00 — Antologie școlară : 

— Cronicarii munteni : „Anoni
mul brincovenesc"

• 19,30 — Telejurnalul de
seară.
• 20.00 Studioul muzical.

MIHAI STOIAN 

Reabilitarea unui haiduc

UN HAIDUC IN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT :

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmii ruralii, de polițiști și agenți secret! veniți tocmai de la 
București. Fără succes. Paralei cu toti aceștia — însă evident cu 
alt scop —- își continuă cercetările și reporterul pe care „Dimi
neața" l-a trimis pe urmele haiducului ; N. D. Cocea. Firește, 
prezența acestuia îi incomodează pe „autențicii“,.. detectivi, căci 
— așa cum reiese din textul publicat în „Dimineața" 13—14 aug. 
1911 — Pantelimon fusese forțat de împrejurări să ia calea co
drului.

Atunci învăța cu rîvnă, nu-și găsea toată ziua astîmpăr și 
muncea cît zece. Cum i se părea însă că i s-a făcut o nedrepta- 
tate, își ieșea din fire. Atunci nici sfaturile prietenilor, nici dra
gostea mă-si, nu erau în stare ‘•■“-1 facă să-și calce pe inimă. Se

29

răzbuna ușor și pentru o asemenea răzbunare, în urma unei 
certe cu un flăcău de prin vecini, a fost condamnat la închisoare 
pentru întîiași dată21). Cînd s-a întors din închisoare, Panteli
mon era un altul. Posomorit și tăcut, își vedea de muncă cu 
tristețe, parcă în fundul sufletului lui ar fi avut conștiința 
tulbure că viața îi era de-acum zdrobită. Numai arareori zîmbea 
cu bunătate mă-sii și o căina că muncește prea din greu și prea 
mult. învățase strungăria și sculptura în lemn și cîștiga binișor. 
Făcea fusuri încrestate frumos cu fierul roș, rame sculptate cu 
îngrijire, scaune, mese, dulapuri pentru tot satul. Am văzut 
cîteva din lucrurile făcute de dînsul. In fiecare obiect atins de 
mîinile lui se simte grija migăloasă a meșteșugarului îndrăgostit 
de meserie. Un amănunt, o floare aruncată într-un colț, o ghir
landă sculptată de pe margini pe. care cel ce-i comandase lucrul 
nu i-o plătea pe deasupra, dar pe care Pantelimon o făcea numai 
de dragul lui, arată un dar obscur de artist strivit de împreju
rările vieții, în sufletul acestui om osîndit întîia oară la temniță, 
pentru o greșeală a tinereții și printr-aceasta osîndit a doua 
oară la o viață perpetuă de revoltă și de bandit.

Pantelimon nu era nici rău, nici crud. Maică-sa n-a putut 
să-și amintească un singur fapt care să arate o răutate ascunsă 
și murdară. Mînia îi trecea tot așa de repede cum li venea. Nu
mai cînd vecinii, sau oamenii din sat, la o glumă, la un pahar 
cu vin sau la o ceartă, îi aduceau aminte că fusese pușcăriaș, 
Panieiimon își încrunta sprîncenele, strîngea pumnii și cîteva 
zile umbla ca lunateo. Atunci se punea pe băutură, pierdea în 
citeau zile ce cîștigase luni de-a rîndul, cînd nu mai avea un 
ban Ia dînsul se trîntea la pămînt, în odaie sau în ogradă, cu 
fața în sus, cu mîinile căpătâi, cu ochii pierduți în gol. Mă-sa 
care-i cunoștea firea și păcatul, nu îndrăznea să-1 întrebe un cu- 
vînt Umbla cu el cum umbli cu un bolnav. în dragostea ei ab
surdă și admirabilă de mamă, înțelegea și plîngea sufletul sfî- 
șiat al copilului.

Apoi, într-o bună dimineață, cu noaptea mai în cap ca de obi
cei, își arunca ceva pe dînsul, își umplea traista cu merinde, să
ruta fruntea mă-si și pleca în lume.

De multe ori nu mai auzea ani întregi nimic de el. Unii îi 
spuneau că l-au întîlnit o dată la fabrică sau la o răscruce de 
drum. Alții că a trecut granița ungurească. Dar veștile astea 
nesigure veneau tot mai rar, pînă ce într-o noapte se trezea cu 
dînsul, plin de noroi, flămînd, aproape gol. Nu stătea însă mult 
pe-acasă și dispărea iarăși.

Așa a ajuns bătrîna Catinca pînă în primăvara asta, cînd a
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aflat din gura oamenilor și din cercetările jandarmilor că fecio- 
ru-său se făcuse hoț de codru.

Cei mari și fericiți nu vor înțelege că o țărancă bătrînă și 
incultă, făcută să muncească, să fie suduită și bătută de jan-

In căutarea lui faîitelimon
Jandarmi! lai Offenbach

de N. O. COCEA

darmi, poate să simtă, că i se rupe ceva din suflet cînd află că 
fiul său e bandit de drumul mare. D., căpitan de jandarmi22), cu 
care vorbeam mai zilele trecute, îmi spunea cu un zîmbet dis
prețuitor că mama Catinca e o țărancă șireată, hoață și minci
noasă, ca toate tărăncile de pe aici.

Și cu toate astea, țăranca asta mizerabilă, mama unui bandit, 
plîngea încet și-și acoperi fața cu mîinile învinețite de bătăi, 
cînd mi-a povestit ultima ei întîlnire cu fecioru-său.

— Eram în noaptea lui Sf. Ilie. Mă dusesem la o vecină și cînd 
m-am întors acasă, am văzut nrin geam lumină în odaie. Am
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De mult caut tonul adec
vat pentru a scrie măsurat, 
sobru și rece că în D.I. 
Suchianu televiziunea gă
sește cel mai îneîntăt-or, cel 
mai telegenic animator de 
idei — de la Ion Marin Sa- 
doveanu încoace. După emi
siunea de miercurea itrecută
— cînd ne-a prezentat un 
film neașteptat de bun și de 
rezistent la trecerea timpu
lui „Intermezzo*  — mă gîn- 
desc însă că a discuta des
pre D. I. Suchianu cu sobrie
tate și răceală, cum șade bine 
oricărui cronicar serios, e o 
impudoare, un mod de a te 
feri elegant de suflul unei 
expresii puternice; e urît ca 
în fața unui om viu să aduci 
judecăți moarte, prejudecăți 
de zaț și muc. D. I. Suchianu 
nu e nici sobru, nici rece, nici 
măsurat (vai, nici concis 1) — 

Fermecăto
rul profesor 
de cinema
de Radu Cocațu

f. de ce ar fi ? Decanul cri
ticii noastre Cinematografice, 
omul de ia care — mărturisit 
sau nu — mai toți am învățat 
(chiar dacă de atîtea ori l-am 
contrazis câ un film pleacă 
de la un miez acest miez 
poate fi judecat, grâhindu-ne 
mai încet cu „inefabilul*  și 
„vraja imposibil de a fi ex
primată in cuvinte*  — omul 
acesta iubește prea mult arta 
sa pentru a mai fi și sobru, 
și rece, ji prudent, și lucid 
șa.m.d. Eugen lonescu în 
jurnalul său de liccean — re
cent dat la ireală — are per
fectă dreptate ji nu ar trebui 
udat: ^luciditatea este a- 
desea lumina încăperilor să
race*...  D. I. Suchianu e un 
castel frumos, un om bogat, 
un finer arut. adică un veș
nic adolescent care se înflă- 
ccreazâ din clips cînd lumina 
te stinge in «ala și pe ecran 
apar imagini care mișcă. Nu 
e cea mai convingătoare po
ziție pentru un critic, firește
— dar moral, ca „lecție de 
viața*  în aceste timpuri cu 
adolescenți blazați care vor 
să lie mai reci ca Antonioni 
și mai cruzi ca Buntiel, ati
tudinea lui Suchianu e bine
făcătoare. In fond, ca să fim 
drepți, prezentările sale la te- 
lecinematecâ au caracterul 
unor mărturii ideale la un

ideal „dub al tinereții*.  Per
sonal, de cînd mă uit pe 
stradă și la televizor, nu am 
văzut oameni tineri vorbind 
cu patima, cu elanul sufle
tesc al acestui superb septua
genar.

Extraordinare sînt la dinsul 
arta comunicării; capacitatea 
de a-și transmite entuzias
mul, flacăra interioară; spon
taneitatea cuvântului și mai 
ales a gestului; lipsa de so
lemnitate discursiva, volupta
tea oralității și a tonului an- 
tioratoric; plăcerea de a bate 
expresia pe idee, idei venite 
în cascadă, în galop, strunite 
de cite o maximă sau un afo
rism moral; în sfîrșit na
turalețea, degajarea în fața 
aparatului, ca și cum ar fi 
vorbit la televiziune de cînd 
lumea. Și mai sînt ochii aceea, 
cu clipitul repede al genelor,

CRONICA

cu sprintenele ridicate într-o 
perpetuă candoare — joc fi
zionomie îndelung care te 
face să gîndești că nu buf
nița, ci veverița ar fi trebuit 
să simbolizeze naiv inteli
gența și viața ei. Suchianu e 
captivant, fermecător și adînc. 
Înșiri nd aceste constatări la 
îndemîna oricărui om care știe 
sau încearcă să privească de
stins lumea și semenii săi — 
n-am vrut să spun, firește, 
decît că profesorul nostru de 
cinema e un mare actor de 
televiziune. Toți sîntePi (mai 
mult sau mai puțin conștient) 
actori in filme pe care le 
producem după propriile 
noastre, scenarii; aceasta nu e 
grav, nici umilitor. Problema 
este ce roluri ne încredințăm. 
D. I. Suchianu „joacă*  un rol 
de care toți avem nevoie în 
„marele teatru al vieții*':  ro
lul intelectualului veșnic tî- 
năr, veșnic entuziast, cu emo
ția neuzată, indiferent doar 
față de plictis și urît. Să fim 
drepți — e un rol oare cere 
prea mult rafinament și forță 
de joc pentru a nu intimida 
și destui sînt dceia care se 
feresc dt el pentru că nu-i 
țin puterile sau pur și
nu au talent pentru așa cev^ 
Să nu-i hulim dar mai ales să 
lăudăm imaginile de miercuri 
seară ale profesorului Suchia
nu.

SFÎNTl’L LA PÎNDA
rulează ia .Eucegi orele 9;
11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.15 ; 20.30.
Volga orele 9.30 ; 11.45 ; 14 ;

18.15 ; 18.30 ; 20.45.
RFÎNTOAKCEREA LLT SUR- 
COUF

rulează la Unirea orele 15,30;
18 : 20.30.

R ĂPIRE A FECIOARELOR
rulează la Tomis orele 9 ; 11.15:
13 30 : 16 : 18.15 : 20.30. Aurora 
orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,45 ;
18 ; 20,30. Flamu’a orele 9 ;
11.15 . 13.30 ; 16 : 18.15 : 20.30. 

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Flacăra orele 14.30;
10.30 ; 18.30 ; Rahova orele
15.30 ; 18 ; 20.30

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE
rulează la Vitan orele 15,30 ; 
18 : 29.30. Munca orele 14 ; 16 ;
18.15 : 20.30

NOAPTEA NUNȚII ÎN PLOAIE 
rulează la Miorița orele 9.30 
12 : 15,30 ; 18 : 20,30, Floreasca 
orele 18; 20,30.

ÎNNOITOARE TRECĂTOARE 
rulează .la Cosmos...15,30; L8 -; 
20.30:. de la' 41 aprifte'.

CA UT AȚI IDOLUL
orele 14.39 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Viitorul orele 15 ;
18 ; 21 ; (de la 11 aprilie)

ESCROC FARA VOIE
orele 15.30 ; 18 ; 20.30.

CU TOATA .VITEZA. ÎNAINTE! 
ruled/ă la Melodia orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 20,45.

SINDBAD MARINARUL 
rulează la Progresul orele 
15.30 ; 13 ; 20.30

DOUA RILETE LA MATINEU 
rulează la Lira orele 15,30 î 
18 ; 20,30.

CAPCANA
rulează la Drumul Sării orele 
15 ; 17,30 ; 20.

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Ferentari orele 
15.30 ; 13 ; 20.30 ; de la 11 apri
lie ÎMPUȘCATURI PE POR
TATIV, orele 15,30 ; 18 ; 20,30.

Caltnra muzicală de-a lungul 
timpulni. Clasicismul vienez (I)

• 20.30 — Ecran literar.
• 21,15 — Film artistic : „Su- 

risul Giecondeî"
• 22.50 — Telejurnalul de 

noapte.
• 2300 — închiderea emi

siunii.

TEATRE
12 aprilie 1968

Opera Română „Aida" 
o-a 19 ; Opereta „Contesa 
Maritza" ora 19,30 ; Teatrul 
Național sala Comedia 
„Heidelbergul de altădată", 
ora 19.30 ; Sala Studio „O

femeie cu bani" Ora 19.30 ; 
Teatrul de Comedie „Opinia 
publică" ora 20 ; Teatrul 
Lucia Sturdza Bulandra — 
sala Schitu Măgureanu 
„Livada cu vișini" ora 20 ; 
Sala Studio »,Comedie pe 
întuneric" ora 20 ; Teatrul 
Mic Tango" ora £0 ; Tea
trul Ciulești (in sala Tea
trului Evreiesc de stat) 
„Neîncredere în foișor" 
ora 19,30: Teatrul „C. I. No- 
ttara sala Magheru ,’Cînd 
luna e albastră" ora 19,30 ; 
Sala Studio „Absența unui 
violoncel" ora 19.30 : Tea
trul Barbu Delavrancea 
„Hora domnițelor" ora 
19,30.

crezut că sînt tot jandarmii. Am deschis ușa cu teamă si am 
dat cu ochii de Toader. Stătea ghemuit acolo, lingă cuptor, cu 
pușca lingă dînsul. Am închis repede ușa, m-am gîndit c-or să 
dea peste el și 1-âm întrebat :

— Ce cauți aici Toadere ?
El mi-a răspur»,s așa ;

— Lasă-mă, mamă, în plata lui D-zeu și dă-mi mai bine să 
mănînc ceva. De două zile n-am pus în gură decît frunză de fag.

Nu l-am mai întrebat nimic. Am ieșit grăbită pe ușă, am 
încuiat poarta și-am ales din cotet puiul cel mai gras de găină. 
Pină să-1 frig, i-am adus un boț de mămăligă, să-și potolească 
foamea. M-am uitat la el cum înghițea pe nemestecate și m-a 
podidit plînsul.

El mi-a spus :
— Lasă, mamă, nu mai plinge. O să mă bocești destul după ce 

m-or împușca jandarmii,
Și n-am mai putut să scot un cuvînt din gura lui. A plecat pe 

întuneric, cum venise. De-atunci. nu l-am mai văzut. Dar pe 
mine, uite, așa neputiincioasă și bătrînă, cum mă vezi, m-au legat 
și m-au bătut jandarmii pentru că am dat fiului meu, cînd era 
flămînd, un pul de găină și-un boț de mămăligă.

Așa a vorbit mama banditului. S-o osînde.ască. de jan
darmi, cine n-a avut copii și cine nu cunoaște dragostea mamei.

UN REPORTER INCOMOD

Dar iscoditorul „detectiv particular" Cocea începe să-i cam 
incomodeze pe profesioniști, mai ales după ce acesta își publi
case un articol care începe cu cuvintele : „Vă mei aduceți aminte 
de jandarmii lui Offenbach'*  ? Ei aveau spiritul să sosească tot
deauna cu cinci minute prea tîrziu. Admirabilii noștri jandarmi, 
mai spirituali decît cei din operetă, sosesc punctuali cu două trei 
zile pe urmele lui Pantelimon. Și exact la o lună.

21) Să fie vorba de condamnarea executată în penitenciarul din 
Mărgineni ? în 1911—1913, Pantelimon avea 40—42 ani. Deci în 
1901 avusese aproximativ 30 ani. Puțin probabil căci mama Ca
tinca pare să se refere la o perioadă de primă tinerețe...

22) Sandu Chiriac (vezi fotografia alăturată), comandantul com
paniei de jandarmi din județul Neamț.

(Continuare în numărul de MARȚI)
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I I C A R Ii PE PÂM I N T
(Urmare din pag. I) 

lărgi accesul la comorile științei 
și culturii, posibilitățile de pre
gătire și a le crea condiții mereu 
mai bune de studii și de viață.

Ecourile care ne-au sosit la re
dacție încă in ziua publicării în 
presă a informației despre adop
tarea Hotărîrii eu privire ia ma
jorarea alocației de hrană pentru 
elevii și sțudenții bursieri, ne 
mărturisesc bucuria și recunoștin
ța celor care învață pentru tot 
ceea ce se face în folosul lor, 
ușurindu-li-se drumul spre afir
marea și realizarea viitoare pe 
șantierul muncii constructive.

Este de la sine înțeles că noua 
hotărire adoptată de partid soli
cita, pe multiple planuri, orga
nele administrative din școli și 
facultăți, conducerile acestora. 
Lor le revine sarcina ca, împre
ună cu reprezentanții studenților 
și elevilor, să chibzuiască cu 
maximum de grija ca fiecare leu 
alocat de stat să fie folosit în 
scopul pentru care a fost destinat.

O dată cu trecerea la aplicare 
a acestor măsuri, Comitetele mu
nicipale, județene, precum și co
mitetele U.T.C. din școli vor tre
bui să-și aducă contribuția la 
buna organizare a activității gos
podărești astfel încit îmbunătăți
rile aduse să fie resimțite imediat 
de către elevi. Organele și orga
nizațiile U.T.C. vor trebui să cu
noască îndeaproape modul în 
care se aplică măsurile stabilite, să 
contribuie la efectuarea controlu
lui privind folosirea fondurilor 
alocate hranei, să sesizeze orice 
neajunsuri conducerilor șco’ilor, 
să dovedească receptivitate la pă
rerile, observațiile și propunerile 
elevilor ; să-i activizeze pe elevii 
de serviciu pentru a contribui ei 
înșiși la folosirea integrală a tutu
ror posibilităților materiale ce li 
se oferă pentru asigurarea unor 
condiții bune de hrană și locuit 
în internate sau cămine și can
tine.

La Galați, in construcție un grup școlar

SI STATULUI
>
Cu deosebire organizațiile 

U.T.C. și asociațiile studenților 
din facultăți au posibilități largi 
de a contribui la valorificarea 
mijloacelor materiale destinate 
studenților pentru asigurarea hra
nei în condițiile mult îmbunătă
țite, ca urmare a sumelor alo
cate prin recenta Hotărire.

Potrivit drepturilor și rolului pe 
care îl au asociațiile studenților 
ca organizații obștești, acestea 
vor trebui să constituie un fac
tor activ în buna organizare a 
activității social-gospodărești în 
cămine și cantine. în mod prac
tic, aceasta înseamnă ca asocia
țiile studenților să contribuie ac
tiv la adoptarea măsurilor con
crete de îmbunătățire a mesei 
care se servește la cantină încă 
de la începutul perioadei în care 
se vor aplica prevederile Hotă
rîrii. Participarea reprezentanților 
U.T.C. și ai asociațiilor studenți
lor Ia stabilirea măsurilor con
crete, în fiecare cantină, trebuie 
să aibă în vedere opiniile studen
ților, pe care trebuie să le cu
noască în amănunțime și a căror 
aplicate va contribui, cu sigu
ranță, Ia folosirea integrală a 
noilor resurse materiale, potrivit 
cerințelor și condițiilor existente 
în fiecare localitate. Este necesar 
să se îmbunătățească substanțial 
controlul obștesc efectuat de 
asociații în cantinele și căminele 
studențești. Va trebui să se ur
mărească eu deosebire modul 
cum se materializează în nivelul 
de trai al studentului surplusul 
alocat, reflectat în meniul zilnte 
al calinelor, să cunoască condi- 
ți’le în care se desfășoară pre
gătirea mesei, deservirea acesteia, 
să vegheze Ia respectarea măsu
rilor igenico-sanitare, astfel în- 
cît activitatea lor să fie eficientă, 
să r»oată fi sesizate la timn nere
gulile, lipsa spiritului gospodă
resc, solicitînjdu-se totodată re
zolvarea operativă a deficiențelor 
semnalate. Evident, un rol im
portant trebuie să-1 aibă comite

i
tele de cantină studențești și stu
denții de serviciu, care vor tre
bui să-și exercite într-adevăr obli
gațiile ce le revin prin participa
rea efectivă la întreg procesul de 
pregătire a mesei, precum și la 
deservire, veghind la asigurarea 
unei atmosfere corespunzătoare 
în timpul servirii mesei, stimu- 
lînd în rîndid studenților o ati
tudine civilizată față de perso
nalul de serviciu, ca și fața de 
colegi.

Pentru organizațiile U.T.C. și 
Consiliile asociațiilor studențești, 
Hotărîrea constituie totodată un 
prilej propice pentru a îmbună
tăți și mai mult activitatea în do
meniul social-gospodăresc. urmă
rind, si mai cu seamă contribuind, 
la aplicarea tuturor măsurilor 
care se preconizează, dovedind 
operativitate în sesizarea neajun
surilor și în găsirea celor mai 
bune soluții pe care să In pro
pună conducerilor instituțiilor de 
învățămînt superior și care, în fi
nal, să contribuie la valorifica
rea în condiții optime a posibi
lităților pe caro partidul și statul 
nostru le pune permanent la în- 
demîna Hnerei generații pentru a 
foleri din nlin și cu rezultate 
maxime anii petrecuți în școală 
și facultate.
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Festivalul artei studențești

și inteligența

lucrurile mi se 
interesul pe

Printre studenți. Thalia 
are numeroși prieteni.

In ultima vreme — in 
facultăți sau la cluburile 
studențești — am avut pri
lejul sft vedem spectacole 
de o certă valoare. Teatrul 
studențesc a început să fie 
teatrul laborator în care 
preocuparea de a găsi mij
loace de expresie teatrală 
cit mai noi și mai deosebite, 
se împletește cu folosirea 
unor texte de un indiscuta
bil prestigiu literar. Acest 
teatru e slujit de studenții

Relatăm într-un reportaj anterior cîteva aspecte de muncă și 
concepție din aria mai largă a preocupărilor pentru electrificarea 
căii ferate Brașov-București, prima de acest fel în țară. Povesteam 
acolo despre efortul deosebit al colectivului de constructori, în
deobște tineri, care au însoțit, pas cu pas, cu inima și palmele lor 
drumul uriașei panglici aeriene, pregătind pentru călătorie neîntre
ruptă fluxul miraculos al electronilor. Ultima adresă a acestor mi
nunați tineri, care au inaugurat implicit, prin actul lor, o nouă 
specialitate, montîndu-i strălucirea pe brățara de aur a meseriei: 
constructor electromotor — am aflat-o in vastul triaj bucureștean,
unde înlesnesc, printr-un efort final, apropierea orei cînd bolidul 
electric EA-001 va poposi la porțile Cetății lui Bucur.

Decupăm în cele ce urmează două secvențe din filmul deve
nirii meseriei de mecanic pe locomotiva viitorului.locomotiva viitorului.

„Apa" din tenderul 
locomotivei

Discut cu Vaslle Anghel și 
Alexandru Petre, tineri meca
nici de locomotivă; primul pe 
„abur", celălalt pe Diesel. La un 
loc au 23 de ani vechime pe 
puntea de comandă a călătorii
lor. Ii rog să-mi povestească 
care a fost momentul fuziunii 
intime, afective cu mașina, im- 
”.lt cu meseria, cînd au sim- 

că s-au contopit cu locomo-I plicit
țit că 
tiva.

— Eram 
cu „50.389' 
shel, Se

— Eram pe linia Tîrgoviște 
_ „ZZZZ3“ — începe Vasile An
ghel. Se lăsa greu la drum și 
trăgeam de ea să nu pățesc 
vreun bucluc. La un moment 
dat simt că pierd presiune. Ca
pul de emisie, mă gîndesc eu, 

Idar nu era vreme, și nici posi
bil, de reparat. Trage colo, în-

actori care în repetate rîn- 
duri Incintă spectatorii cu 
o spontaneitate dindărătul 
căreia se întrevede finețea 
interpretării 
scenică.

Așa stînd 
pare firesc 
care l-a trezit întrecerea — 
în cadrul festivalului artei 
studențești — a celor mai 
bune colective dramatice. 
Critici de teatru, regizori, 
actori ziariști, cadre uni
versitare au sosit la Cluj 
din toată țara dornici să a- 

vîrte dincoace, nimic. încearcă 
alte cîteva manevre, tot nu 
vrea. Mi-era ciudă și-mi venea 
să plîng. M-am apucat atunci 
să-i vorbesc, de parcă mi-aș fi 
alintat o prietenă. Intre timp 
mîinile lucrau, ochii mai lune
cau pe fereastră, la semafoare. 
Cînd deodată o simt cum o ia 
cuminte din loc și se așterne 
lin pe drum întins. M-am reze
mat obosit de fereastră. Mi se 
părea că trecuseră ore în șir. 
Mi-am privit ceasul. Totul du
rase 7 minute. încleștarea a- 
ceea, însă, m-a unit definitiv 
cu mașina.

— La noi, la dieseliști, lucru
rile par ceva mai ușoare, reia 
firul vorbei Alexandru Petre. 
Stai ca-n farmacie și suprave
ghez! butoane ; un cer întreg 
de stele colorat, cînd verde, 
cînd albastru, cînd galben. Și o 
manetă cu care disciplinezi di- 

siste la examenul în fața 
căruia teatrul studențesc se 
prezintă de data aceasta 
bine pregătit. Semnificativ 
e faptul că formația Insti
tutului de Arhitectură din 
București, cîștigătoare în 
urmă cu doi ani a tuturor 
premiilor importante, se 
găsește acum în situația de 
a face față asaltului unor 
colective teatrale studen
țești din Craiova, Timișoara, 
Iași — care au venit 
festival cu convingerea 
vor cîștiga premiul 
mare. întrecerea se anunță 
pasionantă. Tot astăzi se 
deschide la Cluj și compe
tiția celor mai bune for
mații studențești de cor, 
muzică clasică și recitatori. 

ADRIAN VASILESCU

tamai namila de oțel. Alei e, 
însă, totul. In această aparentă 
simplă supraveghere. Pentru că 
atunci cînd se aprinde un anu
me beo și se stinge altul, în 
mintea mea se declanșează un 
proces de ipoteze, urmînd întoc
mai întortocheatele manevre pe 
care motorul le execută auto
mat. Și dacă nir-mi iese și mie 
„socoteala" cu cea a mașinii, 
musai că mă iau de gînduri. 
Pentru că, îți dai seama și 
dumneata, 19,5 tone pe osie, 100 
km la oră, asta nu e glumă. Așa 
că și noi, dieseliștii, trebuie să 
fi băut neapărat „apă“ din ten
derul locomotivei, cum spune 
zicala. Altfel...

La sfîrșitul discuției arunc, 
în treacăt, o vorbă despre loco
motiva electrică.

— Ehei, altă poveste... spun, 
nostalgic, amîndoi în același 
timp.

De cinci ori Brațov 
Suedia ți retur

Pe Ion Gorun, tînăr pentru 
noutatea meseriei, mecanicul 
primei locomotive electrice din 
tară, nu l-am putut afla decît 
la telefon. Trecuse cu mult pes
te ora de program. Depoul 
C.F.R. Brașov, insa, a răspuns 
prompt apelului telefonic.

— Da, Gorun în persoană, cu 
ce vă pot fi de folos ?

— Cu multe...

'5 15#
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In stațiunea balneo-climaterică Olănești, modernul complex de deservire, se încadrează, atît prin 
utilitate, cît și prin aspectul viu modem necesarului.

Șl convorbirea începe, pre- 
simțindu-se îndelungată. începe 
mai întîi cu un ocol prin toam
na lui '65, cînd pădurea păstra 
încă prospețimea clorofilei. Ion 
Gorun și Ștefan Irofte se pre
găteau de drum lung. Se pre
găteau mai ales la „capitolul 
pricepere", cum îmi spunea 
Gorun la telefon. în Suedia, lo
cul de unde am importat pri
mele locomotive. Au urmat, a- 
colo, în țara fiordurilor, zile de 
trudă și studiu, de însoțire, la 
drum, a coloșilor de oțel pe 
magistralele electrice. La în
toarcerea în țară cu prima lo
comotivă electrică — E.A.—001 
— anotimpul pusese chiciură 
albă pe mustățile brazilor. în 
ianuarie și februarie (1966) a- 
mîndoi au lucrat pe această lo
comotivă. Fiecare cursă a avut 
emoțiile ei. învățaseră ei des
tule de la colegii de breaslă 
suedezi, dar emoția rămînea 
emoție. Pentru că oricum, nu-i 
ușor să strunești 6580 de cai 
putere, toți cu poftă de 120 km 
pe oră.

Au plecat, apoi, din nou în 
Suedia. în total cinci călătorii. 
Și de fiecare dată noi surori 
s-au alăturat celei dintîi, în de
poul de la Brașov. Performan
ta de viteză a ajuns la 160 km 
pe oră. Ultima locomotivă adu
să 
pe
Irofte are un grad superior de 

r

din Suedia — E.B.-001 —
care o „pilotează*  Ștefan

• Joi dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre San
tiago de Chile, tovarășul Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al

automatizare șl comandă elec
tronică. între timp, alte aseme
nea locomotive au fost livrate 
și de Uzinele „Electroputere" 
Craiova (la sfîrșitul anului, par
cul de exploatare al depoului 
Brașov va număra 25 de ma
șini), totalul kilometrilor par
curși de acestea între Brașov și 
Ploiești, numai în anul 1967, 
fiind de 1.660.072. Un număr de 
46 de mecanici asigură coman
da acestor adevărate nave ale 
uscatului. încă 15—20 de noi 
mecanici urmează a se specia
liza în lunile următoare. Și toți 
la „școala" Iui Ion Gorun, care 
a trebuit un timp să lase ma
neta din mînă și să devină 
„profesor".

★

Nu peste mult timp, în fața 
peroanelor stației București- 
Nord va fi tăiată panglica inau
gurală, cînd Ion Gorun sau altul 
din învățăceii lui mai tineri vor 
frîna — a popas șl punct de 
plecare — complexa uzină pe 
roți, locomotiva EA-001. Emoția 
va fi unanimă, difuzoarele gării 
vor trăi un moment de adîncă 
solemnitate. Ziarele vor con
semna, desigur, evenimentul ca 
pe încă o victorie, și poate — 
de ce nu ? — va fi un nou prilej 
și pentru subsemnatul de a re
veni într-un viitor reportaj asu
pra vieții și muncii acestor tineri,

ION ANDREIȚA

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru). In municipiul Ga
lați a început construcția unui 
modern Grup școlar aparținînd 
Ministerului Energiei Electrice. 
Noua ^|itate din rețeaua învăță- 
mîntuln profesional și tehnic se 
va compune dintr-un local cu 
16 săli de studii, laboratoare, un 
cămin cu 300 locuri, cF cantină 
pentru 600 persoane, spații pen
tru bibliotecă și club. Grupul

INFORMAȚII îț
• Joi seara s-a înapoiat în Ca

pitală, venind de la Paris, dele
gația C.C. al U.T.C. condusă de 
ION POPESCU, secretar al C.C. 
al U.T.C., care a participat la 
Congmil Mișcării Tineretului 
Consist Francez.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. al U.T.C.

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE
O produefie a studiourilor suedeze

scenariul și regia: 
INGMAR BERGMAN

cu: VICTOR SJOSTROM, INGRID THULIN, BIBI 
ANDERSSON, GUNNAR BJORNSTRAND 

film distins cu :
— MARELE PREMIU — BERLIN 1958
— MARELE PREMIU AL ASOCIAȚIEI CRITICII BRITA

NICE 1958
— MARELE PREMIU— MAR DEL PLATA 1959

școlar energetic va mai fi pre
văzut cu o centrală termică pro
prie, ateliere-școală dotate cu 
aparataje de măsură și control,^ 
utilaj și material didactic. A- 
nual aici vor fi pregătiți circa [. 
900—1000 de energeticieni pen-^ j 
tru stațiile P.R.A.M. și linii elec- ' 
trice, termiști, turbiniști și ca
dre tehnice cu pregătire medie1 
în aceste specialități.

Ih Ascensiunea și decăderea
domnului BOX

U.T.C. care va participa la lu
crările Congresului al XIX-lea al 
Uniunii Tineretului Socialist din 
Chile.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. al U.T.C.

• Joi seara a sosit în Capitală 
o delegație a Uniunii Naționale a 
Studenților din Maroc (UN.E.M.), 
condusă de Touhami El Khyri, 
membru al C.E. al U.N.E.M.. 
care va face o vizită în țara
noastră la invitația U.A.S.R.

De ce 
la fel?

Multe se pot schimba în 
bine pe lumea asta, dar, pe 
semne, dintre toate lucrurile 
cunoscute, cel mai greu se 
schimbă numele unei echipe 
sau al unui club sportiv !

S-a vorbit și s-a scris obo
sitor de mult despre monoto
nia titulaturilor «lin fotbalul 
nostru. După îndelungate ezi
tări, au apărut cîteva noutăți 
salutare : F.C. Aigeș, Steaua, 
Universitatea — și cam atît 
Impresionați sau sleiți de pu
teri, cei în drept și-au luat 
seama și au sistat efortul de 
imaginație. Așa se face că în- 
tîlnim încă omonimii supără
toare : două Dinamo și două 
Universitatea în prima divizie, 
trei Politehnica și două Chi
mia în seria I B, trei C.F.R. 
în seria a Il-a — între care 
Aradul posedă un senzațional 
C.F.R.-I.R.T. (încercați să 
scandați, de vreo trei — pa
tru ori cu voce tare 1) — apoi, 
în divizia C, nenumărate Me
talul, Minerul, Progresul, Me
dicina — de ți se strepezesc 
dinții repetîndu-le... O fi oare, 
absolut imposibil să năruim 
această inerție inexplicabilă ? 
De pildă, tovarășii care se o- 
cupă de fotbalul timișorean, 
n-ar putea convinge conduce
rea clubului C.F.R. să preia 
frumosul nume, cu atît de bo
gate rezonanțe, al fostei Ri- 
pensia ? De ce nu s-ar chema 
o echipă F.C. Transilvania, 
sau Tomis, sau Val Vîrtej, 
sau... în loc de Vagonul Arad, 
am prefera Gloria sau AMEFA 
după cum credem că măcar 
o Politehnică ar putea deveni 
Sportul Studențesc. Ar fi lo
gic, de asemenea, ca Dinamo 
Obor să-și zică Unirea Trico
lor, iar Metalul Hunedoara să 
revină la titulatura Corvinul.

în onomastica istorică, geo
grafică, mitologică se găsesc 
suficiente sugestii pentru de
numiri mai potrivite ale echi
pelor noastre de fotbal.

D. D.

I. Stoianovici, L. Romano, D. Panaitescu, Ș. Neacșu, N. Gîju, Gh. Chivăr.

CE DECIDE „JURIUL"
Am investit pe participanții la 

masa noastră rotundă cu drep
turile unui juriu la o gală de 
box. Ce a decis acest juriu în 
urma dezbaterilor încheiate :

• Intrarea gratuită a copiilor, 
pînă la vîrsta de 12 ani, la reu
niunile pugilistice (amenajarea 
în colțul unei tribune, a unui 
spațiu rezervat micilor specta
tori).

• Marile cluburi sportive să 
fie obligate să organizeze, tri
mestrial, cel puțin 4 gale ami
cale de cartier cu capete de afiș. 
Programul poate să cuprindă 
minimum 8 meciuri între tinerii 
boxeri aflați la începutul carie
rei și două meciuri „cap de 
afiș".

• Inițierea unor competiții 
speciale pentru tineret : „Cupa 
Speranțelor" și „Mănușa de ar
gint a tineretului", la care să

Despre rolul zborului fără 
motor în educarea și pregă
tirea multilaterală a tinere
tului ar fi multe de spus. în 
aviație, mai mult poate decît 
în alte ramuri de activitate e 
nevoie de o sumedenie de 
calități printre care : sănătate 
perfectă, temeinice cunoștințe 
teoretice din cele mai variate 
domenii și ceea ce se numește 
talent. Această din urmă cali
tate a făcut să se spună că 
în aviație sînt mulți chemați 
dar puțini aleși. De aceea cu 
mulți ani în urmă frecventau 
cursurile de planorism sute 
de tineri, dintre care apoi, 
cei cu reale aptitudini au de
venit fie profesioniști în a- 
viația civilă, fie aviatori mili
tari, fie sportivi fruntași cu 
frumoase rezultate. Dar acest 
lucru se întîmpla demult, 
fiindcă de vreo 10 ani ma
joritatea școlilor de planorism 
au fost închise, dotarea teh
nică tot mai sărăcăcioasă și 
tot mai mulți tineri nu mai 
aveau acces la zbor. Astfel 
în cele șapte aerocluburi exis
tente la ora actuală pot prac
tica zborul fără motor aproxi
mativ 150 de tineri din în
treaga țară. Tineri, e un fel 
de a spune, căci marea lor 
majoritate au în jur de 15— 
20 de ani vechime în acest 
sport.

Care a fost rațiunea desfiin
țării școlilor de pilotaj ?, a anu
lării comenzilor de planoare 

participe boxeri pînă la virata 
de 20 de ani. (N.N. Ziarul nostru 
se oferă să patroneze asemenea 
competiții).
• Reprogramarea turneelor pe 

categorii de greutate, a Turneu
lui celor 4 și a „Cupei orașului 
București", competiții care să 
fie organizate sub auspiciile u- 
nor ziare, a unor mari fabrici, 
cluburi etc.

• In sălile Giulești, Metalul, 
Dinamo să se organizeze în fie
care săptămînă reuniuni pugilis
tice, care să devină o tradiție.

• Pentru o mai bună propa
gandă a boxului în rîndurile 
elevilor e necesar ca organiza
țiile U.T.C., cu sprijinul orga
nelor sportive, al asociațiilor, 
cluburilor să organizeze demon
strații la care să participe frun
tași ai boxului nostru.

• Organizarea unor competiții 

care urmau să se execute sub 
conducerea inginerului losif 
Șilimon ? iată întrebări la care 
am dori să ne răspundă F.R.A. 
Spunem aceasta pentru că fe
derația noastră în toți acești ani 
parcă n-a urmărit altceva decît 
să reducă cît mai mult cu 
putință activitatea sportivă de 
aviație. Ajunsesem la un mo
ment dat aproape de nivelul 
zero. Dar spre sfîrșitul sezo

Planorismul
în pană de „motor“
nului de zbor 1967 amenințați 
de autodesființare F.R.A. a în
cercat să îmbunătățească 
parcul de planoare prin im
port și astfel s-a mai redresat 
puțin situația. Despre felul 
cum au fost repartizate aceste 
planoare aerocluburilor din 
țară s-ar putea spune multe 
și nu prea îmbucurătoare 
lucruri.

Se știe că Polonia este una 
din țările cu o foarte frumoasă 
activitate aviatică, de aceea 
probabil F.R.A. a trimis în 

care să devină tradiționale. 
Dacă se organizează „Cupa Du
nării" la haltere, de ce nu s-ar 
organiza o astfel de competiție 
pentru echipele de box (tineret), 
cu participarea reprez aitative- 
lor de tineret ale Bulgariei, 
Iugoslaviei, Ungariei, Ceho
slovaciei, Austriei, R. F. a Ger
maniei, României etc. urmînd ca 
reuniunile să se desfășoare în 
principalele centre pugilistice 
din țară ?

• Inițierea unor întîlniri in- 
ter-orașe care să devină tradi
ționale : Brăila — Galați, Con
stanța — Brăila, Constanța — 
Galați, (Cupa Dobrogei), Reși
ța — Timișoara, Oradea — Arad, 
Cluj — Sibiu etc.

• Programarea unei reuniuni 
purtînd titulatura : „Gala re
vanșelor" ! (la cîtva timp după 
terminarea campionatelor indi
viduale ale țării, în provincie, 

vara lui 1967 un salariat al 
aeroclubului București în 
schimb de experiență pe o 
lună de zile în această țară. 
Dar ce „experiență" a căpătat 
acel tovarăș în Polonia nu știe 
nimeni, iar părerile personale 
pe care și le exprimă sînt 
descurajatoare pentru viitorul 
planorismului românesc. Și a- 
tunci ? Tot în vara anului 1967 
în plin sezon federația a în

tocmit un program de zbor 
de-a dreptul ridicol plano- 
riștii antrenîndu-se numai în 
timpul săptămînii cînd de fapt 
erau ocupați sportivii. Deși 
sportivii au fost nemulțu
miți se aude că și acum 
în viitorul sezon de zbor 
va fi la fel sau aproape 
la fel. Aceasta dovedește lim
pede că nu s-a tras nici o 
învățătură din greșelile trecu
tului că persistă aceeași como
ditate dăunătoare, nu există 
un indiciu care să ne facă să 

să se reediteze o serie de me
ciuri din finala campionatului, 
în care campionii să-și pună 
titlul în joc).

• înaintea Jocurilor Olimpice 
de la Ciudad de Mexico să se 
organizeze gale de selecție în 
orașe ca Brașov, Oradea, Con
stanța, Cîmpia Turzii, Cluj, 
Cîmpulung-Muscel sau Galați 
(se pot desfășura două, trei me
ciuri importante în cadrul veri
ficării membrilor lotului olimpic 

care vor fi completate cu me
ciurile dintre tinerii pugiliști din 
localitate.

• Clubul sportiv „Steaua" să 
pună la dispoziție sala fostului 
manej care poate adăposti peste 
2 000 de spectatori. Este păcat 
ca această sală să nu aibă o în
trebuințare (și nu numai pugi- 
listică !) ce ar putea aduce, fără 
îndoială, mari beneficii clubului.

• Să se studieze posibilitatea 
ca I.E.B.S.-ul să nu mai „taxe
ze" cu 40 la sută încasările de 
la reuniunile de box din sala 
Floreasca, ci să stabilească o 
cotă fixă din încasări. In acest 
fel ar ajuta organizatorii să fie 
mai întreprinzători.

• îmbogățirea bazei materiale 
cu articole de cea mai bună ca
litate, amenajarea prin mijloace 
și cu resurse locale, prin activi
tatea patriotică a tineretului, a 
unor arene sau ringuri unde să 
se practice boxul de către cît 
mai mulți tineri.

Masă rotundă consemnată de 
VASILE CABULEA și 

TEODOR POGOCEANU

credem că lucrurile merg spre 
mai bine. Unii salariați ai 
aeroclubului din București și 
poate și ai altor aerocluburi 
din țară au concepții învechite, 
conservatoare despre activita
tea aviației sportive. Dacă în 
alte sporturi, după cite știu, 
funcția de antrenor necesită 
studii superioare de speciali
tate, în aviație mai sînt încă 
instructori de zbor, deci an-

trenori sportivi, care nu au 
nici măcar liceul. Ba unii sînt 
și promovați în funcții de răs
pundere. La aceasta se adau
gă, ca o consecință faptul că 
F.R.A. nu se preocupă de îm
prospătarea cadrelor salariate 
cu tineri avînd un orizont mai 
larg, capabili să-și însușească 
mult mai repede și mai te
meinic cunoștințe de specia
litate. Am putea spune chiar 
că majoritatea elementelor va
loroase au fost nevoite să pă
răsească aviația sportivă în

MERIDIAN 
SPORTIV

• In runda a 7-a a turneului 
Internațional de șah de la Monte 
Carlo, marele maestru român 
Florin Gheorghiu, l-a întîlnit pe 
maghiarul Forintos pe care l-a 
învins la mutarea 28-a. Botvin
nik a cîști&at la Portisch, Pîdev- 
ski la Uhlmann și Byrne la 
Jean-Claude Letzelter. Larsen 
l-a învins pe Zinser. Partida 
Mort — Benko s-a încheiat re
miză. Smîslov a întrerupt eu 
Damianoviei.

In clasament conduc Botvin
nik (U.R.S.S.) și Larsen (Dane
marca) cu cîte 5 puncte, urmați 
de Florin Gheorghiu (România), 
Byrne (S.U.A.) 4,5 puncte, Smîs- 
Iqv (U.R.S.S.) 4 puncte (1), Hort 
(Cehoslovacia) 4 puncte, Portisch 
(Ungaria), Uhlmann (R.D. Ger
mană) 3,5 puncte, etc.

• La Weymouth (Anglia) au 
luat sfirșit întrecerile olim
piadei de șah a nevăzătorilor. 
Pe primul loc s-a clasat echipa 
U.R.S.S., care a totalizat 35 de 
puncte, iar pe locul doi Iugosla
via cu 33 puncte.

Echipa României a avut o 
comportare bună, ocupînd în fi
nal locul trei cu 31,5 puncte. în 
continuare s-au clasat : R.D. 
Germană — 28,5 puncte, Ceho
slovacia — 28 puncte. Austria 
— 25,5 puncte, Ungaria, R.F. a 
Germaniei — 23,5 puncte etc.
• Pentru semifinalele „Cupei 

campionilor Americii de Sud" la 
fotbal s-au calificat următoarele 
echipe : Racing Buenos Aires 
(calificată din oficiu), Fenarol 
(Uruguay), Estudiantes (Argen
tina) și Palmeiras (Brazilia).

• Duminică pe baza hipică 
din Calea Plevnei va avea loc un 
concurs inter-bucureștean de 
călărie cu participarea unor 
sportivi fruntași de la Steaua, 
Dinamo și central de călărie al 
Capitalei. Concursul începe la 
ora 9.

(Agerpres)

ultimii ani, probabil nefiind 
de acord cu practicile și me
todele federației noastre care 
se repercutau nefavorabil asu
pra activității propriu-zise. Noi. 
sportivii aviatori, avem pă
rerile noastre în aceas
tă privință, păreri care de
rivă din experiența și do
rința ca aviația sportivă să-și 
recîștige locul pe care-l me
rită în ansamblul mișcării spor
tive din țara noastră. Dar pînă 
acum forurile competente nu 
ne-au dat de înțeles că am 
putea avea și noi vreo opinie. 
Mi se pare cel puțin anormal 
ca aviatorii sportivi să nu-ș( 
poată spune cuvîntul în acesl 
sens, să nu se țină cont de 
sugestiile lor. Cred că anali
zarea cu spirit de răspundere 
a factorilor ce trenează această 
activitate, dezvoltarea ei con
form directivelor partidului, se 
va împlini așa cum trebuie să 
se înțîmple și dacă, repet, se 
va ține cont de sugestiile și 
părerile tuturor zburătorilor 
din aviația sportivă, dacă 
F.R.A. va înceta să mai fiin
țeze în forma și cu metodele 
care s-au dovedit departe de 
interesele reale ale acestui 
sport, devenind ceea ce tre
buie să fie : adică un for care 
să coordoneze cu simț de răs
pundere activitatea aviației 
sportive din țara noastră.

mihaița nicolae 
maestru al sportului 

la planorism
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Marian Spychaîski ales în sprijinul

luptei poporului
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STOCKHOLM 11. De la tri
mișii speciali Ținu Dumitru și 
Chișu Vasile : Joi după-amiază, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a pă
răsit Stockholmul, îndreptîndu-se 
spre patrie, după o vizită oficială 
de patru zile, făcută la invitația 
guvernului suedez.

La aeroportul Aarlanda, unde 
erau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări, personalită
țile oficiale române au fost con
duse de Tage Erlander, primul 
ministru al Suediei, de Torsten 
Nilsson, ministrul afacerilor ex
terne, Olof Palme, ministrul edu
cației și Cultelor, Carl Johan 
Melcher Rappe, ambasadorul 
Suediei Ia București și de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Eduard Me- 
zincescu, ambasadorul României 
la Stockholm, și membrii amba
sadei române.

Au venit, de asemenea, să-i 
salute pe oaspeții români nu
meroase personalități ale vie
ții politice, economice și cultu
rale suedeze. Șeful guvernului 
român strînge călduros mîinile 
persoanelor venite pe aeroport.

STOCKHOLM 11 — De la tri
mișii speciali Ținu Dumitru și 
Chișu Vasile : în ultima zi a vi
zitei oficiale în Suedia, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Come
liu Mănescu, au fost oaspeții ora
șului Uppsala, situat pe malurile 
rîului Fyris, la circa 70 kilometri 
nord de Stockholm. împreună cu 
oaspeții călătoresc ministrul e- 
ducației și cultelor, Olof Palma 
și alte personalități suedeze.

Din depărtare apare, deasupra 
cenușiului autostrăzii, conturul a- 
cestei străvechi așeiări, cunoscută 
încă din vremuri de legendă. 
Fosta capitală și principala așe
zare religioasă a Suediei, Uppsala 
este azi un important centru cul
tural, economic și administrativ, 
cu 80 000 de locuitori, fiind al 
cincilea oraș ca mărime al țării

Domul — catedrală ridicată în 
a doua jumătate a secolului al 
XlII-Iea — mărturie a unei stră
vechi culturi pe aceste meleaguri, 
se impune călătorului care intră 
în Uppsala. Turnurile sale ma
iestuoase, cu înălțimea lor impre
sionantă de circa 120 metri, se 
văd din orice parte a orașului. în 
imediata apropiere a catedralei, 
în stînga șoselei pe caie trece 
coloana de mașini, se află univer
sitatea, care și-a deschis porțile 
în anul 1447, fiind prima în Sue-

Couve de Murville despre
relațiile inter-europene

KSSTfS WfW’ 
IMH WÎM18HI

Ziarul „LE MONDE" a publicat un interviu acordat unui co
respondent al televiziunii sovietice de către Couve de Murville, mi
nistrul afacerilor externe al Franței, în care acesta s-a ocupat în 
special de relațiile între statele

„Timp de o generație, a spus 
ministrul, rolul internațional al 
Europei a fost diminuat din cau
za greșelilor înseși ale europeni
lor, adică din cauza disen
siunilor și a războaielor din
tre ei. Toate acestea au luat 
sfîrșit, a adăugat el, și sper că 
pentru totdeauna". Refeiindu-se 
la perspectivele păcii în Europa, 
Couve de Murville a subliniat că 
o asemenea pace „va fi instaura
tă în mod definitiv cînd țările e- 
uropene vor reuși să ajungă la 
un acord cu privire la reglemen
tarea marilor probleme pe care le 
au de rezolvat la ora actuală și 
printre care pe primul loc se 
află în mod firesc problema ger
mană, problema securității euro
pene. Drumul pe care ne-am an
gajat, a spus el în continuare, a- 
dică drumul destinderii și în cele 
din urmă al înțelegerii, ar trebui 
să ne îngăduie să vedem posibili
tatea găsirii acestei soluții, adică 
să ne ofere mijloacele de a în
cepe discuțiile, tratativele care 
sînt indispensabile pentru apropi
erea pozițiilor și ajungerea în 
cele din urmă Ia un acord. Sub

Westmoreland
și Sharp
înlocuiți

Președintele Johnson a anun
țat miercuri numirea generalului 
Creighton Abrams în postul 
de comandant suprem al forțelor 
americane din Vietnamul de sud, 
în locul generalului William 
Westmoreland. El a comunicat 
totodată numirea amiralului John 
McCain în postul de comandant 
suprem al forțelor americane din 
Pacific, în locul amiralului Ulys
ses Grant Sharp. 

dia și una dintre cele mai vechi 
din lume. Aici se află încă din 
secolul XVII, renumitul amfitea
tru anatomic Gustavianum, cum 
se numea clădirea centrală a uni
versității, care a atras studenți din 
întreaga lume. Un mare număr s-a 
grupat mai ales în jurul marelui 
savant botanist Cari von Linne, 
creator al nemuritoarei „Sistema 
Naturae". Aceste strălucite tradi
ții sînt continuate și azi. In Upp
sala învață 20 000 studenți, iar 
orașul studențesc are o întindere 
considerabilă. Aici se pregătesc 
cele mai valoroase cadre ale in
telectualității suedeze.

Primul popas al oaspeților ro
mâni, l-a constituit biblioteci 
universității, cunoscută sub nu
mele de „Carolina Rediviva**,  și 
care împreună cu catedrala și 
universitatea alcătuiesc un nucleu 
al vechilor ctitorii din Uppsala 
Biblioteca dispune de cea mai 
mare colecție de cărți din Suedia 
— peste un milion de volume și 
aproximativ 30 000 de manuscrise, 
între care importante monumen
te de literatură veche.

In cadrul Conferinței Na
țiunilor Unite pentru codifi
carea dreptului tratatelor a 
început dezbaterea asupra 
dreptului statelor de a formu
la rezerve atunci cînd devin 
părți la tratatele multilaterale. 
Joi, delegatul român, Alexan
dru Bolintineanu, a subliniat 
că dreptul de a formula re
zerve decurge din principiul 
suveranității și egalității în 
drepturi a statelor. Pronunțîn- 
du-se pentru promovarea prin
cipiilor universalității și asi
gurării dreptului egal al sta
telor de a formula rezerve 
de a lua poziții față de rezer
vele făcute de alte state, re
prezentantul român a subli
niat inadmisibilitatea propu
nerilor de instituire a unui 
mecanism de control care, în 
locul statelor părți, să apre
cieze dacă rezervele sînt sau

E. B.

La intrarea în clădirea biblio
tecii, oaspeții români au fost sa
lutați de G. Hormvall, directorul 
acestei instituții.

Șeful guvernului român, însoțit 
de ministrul de externe, a vizitat 
apoi sălile renumitei biblioteci, 
oprindu-se Ia rafturile cu volume 
și manuscrise de valoare, în fața 
marii hărți a Nordului, tipărită de 
Olaus Magnus, în 1539 la Vene
ția. O deosebită atenție se acordă 
uneia dintre cele mai valoroase 
lucrări, renumita biblie gotică de 
argint, „Codex Argenteus", tra
dusă de episcopul W. Ulfila în 
jurul anului 500 e.n. și scrisă cu 
litere de argint pe pergament 
purpuriu.

Biblioteca universității din 
Uppsala, adăpostește de aseme
nea, mărturii ale vechii culturi a 
poporului român. Aici se afla un 
exemplar din liturghierul de la 
Iași (1679), primit la 30 ianuarie 
1685 de învățatul suedez, Spar- 
wenfeldt, probabil în dar de la 
Nicolae Milescu. De asemenea, 
biblioteca dispune de traducerile 
în diferite limbi ale unor opere 
ale istoricului român Nicolae 
Iorga. In prezent, ea efectuează 
un schimb activ de publicații cu 
32 de institute de cercetări $i 
universități din București, Cluj. 
Iași și alte centre din România.

Din balconul central al clădirii 
bibliotecii, oaspeții admiră pano
rama orașului.

La plecare, premierul român a 
mulțumit pentru ospitalitate, ex
plicațiile primite, pentru darul o*  
ferit de gazde Bibliotecii de stat 
din București — un exemplar în 
facsimil al Codexului Argenteus.

I

europene.
această rezervă, adică cu condi
ția ca pacea să continue și să fie 
instaurată în mod definitiv și te
meinic, nu văd de ce nu aș fi op
timist în ceea ce privește viitorul 
Europei. Tendința generală ,în 
Europa este spre destindere, a- 
dică spre încetarea războiului re
ce și spre stabilirea de relații nor
male și prietenești între toate 
țările acestui continent". 

După 766 de ani
Unul din cele mai disputate proiecte de construcție din 

istorie este pe punctul de a intra în faza înfăptuirii. Comisia 
guvernamentală mixtă anglo-franceză a comunicat la sfîrși- 
tul săptămînii trecute că au fost adoptate hotăririle de prin
cipiu privind construirea tunelului sub Canalul Mînecii, tunel 
care va lega Marea Britanie de continent. S-a optat pentru 
proiectul care prevede instalarea pe fundul mării a unui tub 
uriaș cu trei secțiuni (două pentru cale ferată și una pentru 
circulația auto). S-a stabilit, de asemenea, că proiectul detaliat 
va trebui definitivat pină cel mai tîrziu în primul trimestru 
al anului viitor, iar tunelul va fi dat în exploatare la începu
tul anului 1975. Urmează să fie făcută, pină la sfîrșitul acestei 
luni, opțiunea pentru una din cele două consorțiuri care au 
făcut oferte de realizare a lucrării. Cel de-al treilea grup 
aflat pină acum în cursă (un grup american) a fost eliminat 
dat fiind că proiectul susținut de el, prevăzînd săparea unui 
tunel, este abandonat. Opțiunea în curs, referindu-se doar la 
aspectele financiare ale ofertelor cjxistente, nu mai există 
practic impedimente pentru definitivarea proiectelor și înce
perea lucrărilor.

Ia, așadar, sfîrșit o odisee durînd de 166 de ani. Lansată 
în 1802 de un grup de ingineri francezi și sugerată lui Napo
leon, ideea construirii unui tunel sub Canalul Mînecii a stîr- 
nit o foarte îndelungată dispută. în 1883 englezii și francezii 
au început săpături și se proiecta să se facă o „joncțiune" 
într-un punct din mijlocul Canalului; lucrările au fost însă 
repede abandonate ca urmare a presiunilor unor influente 
cercuri britanice care vînturau ideea pericolului unei invazii 
a Angliei prin Canal. în 1924. Parisul a propus relansarea 
proiectului dar, după cîteva luni de tratative și consultări, 
guvernul englez a opus veto-ul său.

Acum, presa britanică se întrece în calcule optimiste 
despre avantajele pe care le va oferi tunelul întăririi poziții
lor industriei britanice pe piețele continentului european. Cu 
o vizibilă nuanță de ironie GUARDIAN remarcă : „In noap
tea incertitudinilor primirii Angliei în Piața comună, iată, 
în sfîrșit un punct luminos : există aproape certitudinea că 
în 1975 Marea Britanie să fie legată de cei șase printr-un 
tunel cu un diametru de circa 10 metri".
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La prînz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Comeliu Mănes
cu, a depus o coroană de flori la 
mormîntul lui Dag Hammarsk- 
joeld, fost secretar general al 
O.N.U.

★
După o scurtă plimbare prin 

oraș, Olof Palme, ministrul edu
cației și cultelor, a oferit în sa
loanele Flustret, un dejun în o- 
noarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și a ministrului afacerilor 
externe, Comeliu Mănescu.

STOCKHOLM 11 (Agerpres). 
— Cu prilejul vizitei sale oficiale 
făcute în Suedia, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, în numele gu
vernului român, l-a invitat pe 
domnul Tage Erlander, primul 
ministru al Suediei, precum și 
pe domnul Torsten Nilsson, mi
nistru al afacerilor externe al 
Suediei, să viziteze România.

Imitațiile au fost acceptate cu 
plăcere. Data vizitei va fi stabi
lită ulterior pe cai diplomatice.

Aspecte de la o demonstrație revendicativă a muncitorilor din

BELGRAD 11. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Joi dimineața, dele
gația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de Ștefan Voitec, pre
ședintele M.A.N., a sosit la Za
greb. Oaspeții români au fost sa
lutați de Cedo Grbici, vicepreșe
dinte al Skupștinei R. S. Croația, 
și alte persoane oficiale.

E necesară îmbunătățirea 
proiectului Tratatului 

de nepreliferare
Comunicatul guvernului iugoslav

BELGRAD 11 (Agerpres). — 
Guvernul R.S.F. Iugoslavia a dat 
publicității un comunicat în care 
își expune punctul de vedere în 
problema încheierii unui tratat 
de neproliferare a armelor nu
cleare. Pronunțîndu-se pentru în
cheierea unui tratat de neproli
ferare, guvernul iugoslav consi
deră ca acest document trebuie 
să reflecte interesele colectivită
ții internaționale. Guvernul iu
goslav pornește de la convinge
rea că încheierea tratatului ar 
trebui să ducă la măsuri con
crete în direcția dezarmării și, 
înainte de toate, a dezarmării 
nucleare. Menționînd că în ulti
mul proiect de tratat prezentat 
de delegațiile U.R.S.S. și S.U.A 
se constată o evoluție într-o di
recție pozitivă în raport cu pro
iectele anterioare, guvernul iu
goslav apreciază că proiectul nu 
dă încă răspunsuri satisfăcătoare 
la unele din problemele mai în
semnate pe care convorbirile de 
pină în prezent le-au scos în 
prim plan. Acest lucru impune 
necesitatea depunerii în continu
are a unor eforturi în vederea 
îmbunătățirii proiectului de tra
tat. Guvernul iugoslav consideră 
că puterile nucleare ar trebui 
să-și asume obligații corespunză
toare de a trece, în cel mai scurt 
timp, la convorbiri pentru în
cheierea unor acorduri asupra 
altor măsuri, înainte de toate.

construcții din capitala Olandei

• AMBASADORUL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA LA VIENA, Gheorghe Pele, 
a oferit joi o masă în cinstea 
membrilor noului Comitet al A- 
sociației de prietenie Austria- 
România. Au participat preșe-. 
dintele Asociației, Eduard 
Strauss, prof. univ. dr. Hans 
Siettner, președintele Acade
miei de mujică, Hans Bammer, 
directorul Tîrgului internațional 
de la Viena și alți membri ai 
Comitetului.

Plenara C.C. al
P.C.U.S.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
agenția T.A.S.S., Ia 10 și 11 apri
lie la Moscova a avut loc Ple
nara Comitetului Central al 
P.C.U S., în cadrul căreia Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a prezentat ra
portul „Despre problemele ac
tuale ale situației internaționale 
și despre lupta P.C.U.S. pentru 
coeziunea mișcării comuniste 
mondiale".

După discuții, plenara a a- 
d optat în unanimitate o hotărî- 
re în legătură cu problema dis
cutată.

• LA 11 APRILIE la Ministe
rul Culturii și Artei al R.P. Po
lone a fost semnată o înțelegere 
de ( colaborare în domeniul edi
torial între Republica Socialistă 
România , și Republica Populară 
Polonă.

Oaspeții au vizitat întreprinde
rea de echipament electric „Rade 
Koncear". In continuare, delega
ția română a vizitat universitatea 
muncitorească „Moșe Piade“.

Vicepreședintele Skupștinei R. 
S. Croația a oferit apoi un prînz 
In cinstea delegației române, în 
timpul căruia tov. Cedo Grbici 
fi Ștefan Voitec au rostit toasturi.

pentru interzicerea experiențelor 
nucleare în toate mediile, pen
tru încetarea producției de ma
teriale fisionabile în scopuri mi
litare, pentru încetarea cursei 
înarmării nucleare etc.

Guvernul iugoslav subliniază, 
în continuare, necesitatea de a 
se preciza mai clar obligațiile 
puterilor nucleare de a pune la 
dispoziția țărilor nenucleare toa
te informațiile și rezultatele cer
cetărilor în domeniul utilizării e- 
nergiei nucleare în scopuri paș
nice.

Guvernul iugoslav acordă o 
însemnătate deosebită găsirii u- 
nei soluții satisfăcătoare proble
mei garanțiilor de securitate pen
tru țările nenucleare, soluție prin 
care, pe de o parte, puterile nu
cleare s-ar angaja să nu folo
sească arma nucleară împotriva 
țărilor nenucleare semnatare ale 
tratatului, iar pe de altă parte, 
s-ar asigura ca mecanismul 
O.N.U. să acționeze într-un mod 
care să ofere o protecție eficien
tă țărilor nenucleare ce ar putea 
cădea victimă unui atac sau a- 
menințării cu arma nucleară. 
Totodată, se relevă contribuția 
pe care ar aduce-o la soluționa
rea problemei securității înce
tarea instruirii armatelor unor 
țari în folosirea armei nucleare, 
retragerea acestor arme de pe te
ritoriile străine și crearea unor 
zone denuclearizate în diferite 
regiuni ale lumii.

• RUDI DUTSCHKE. 
din liderii organizației Uniunea 
Studenților Socialiști din Ber
linul occidental, a fiost joi vic
tima unui atentat. Dutschke a 
fost rănit la față și transportat 
la spital în stare gravă. Atenta
torul s-a refugiat în subsolul u- 
nei clădiri, iar apoi a fost a- 
restat de poliție.

• ÎN CADRUL UNEI CONFE
RINȚE DE PRESĂ ținută la 
Pentagon, ministrul apărării al 
S.U.A., Clifford, a anunțat că 
au fost chemați imediat sub 
arme 24 500 de rezerviști dintre 
care 10 000 vor fi trimiși în 
Vietnamul de sud. Aceștia, se 
adaugă celor 11,000 de militari 
americani plecați în Asia 
sud-est în luna februarie.

de

Alegerile 

din Bahamas
• In insulele bahamas 

— colonie britanică situată în 
Marea Caraibilor — au avut loc 
miercuri alegeri parlamentare. 
Potrivit primelor- rezultate. Par
tidul progresist liberal, condus 
de actualul prim-ministru Lyn
don Pindling, a obținut' 29 din 
cele 38 de mandate. Observatorii 
politici apreciază că rezultatele 
alegerilor din Bahamas au i- 
lustrat dorința populației băști
nașe spre autoguvernare. De alt
fel,, imediat după anunțarea re
zultatelor, primul ministru Pind
ling a declarat că va face noi

președinte al Consiliului de Stat
vietnamez

al R. P. Polone Declarația Biroului

F.M.T.D.
VARȘOVIA 11 — Corespon- 

denul Agerpres, I. Dumitrașcu*  
transmite : Miercuri, la Varșovia 
au continuat lucrările sesiunii de 
primăvară a Seimului polonez.

Jozef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, a răspuns la inter
pelarea grupului de deputați 
„Znak" în legătură cu demon
strațiile studențești din luna mar
tie. De asemenea, vorbitorul a 
expus pe larg politica partidului 
și guvernului în problemele ac
tivității culturale și ale învăță- 
mîntului superior, precum și față 
de unele probleme internaționale.

In cadrul ședinței din 11 apri
lie, Seimul R. P. Polone a ales 
în funcția de președinte al Consi
liului de Stat pe Marian Spy
chalsld, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., mareșal 
al Poloniei. Candidatura sa a fost 
propusă de Wladyslaw Gomulka 
în numele deputaților din partea 
P.M.U.P., Partidului Țărăneso 
Unit și Partidului Democrat din 
Polonia.

Noul președinte al Consiliului 
de Stat a mulțumit pentru în
crederea acordată.

La ultimul punct de pe ordi
nea de zi a lucrărilor Seimului, 
premierul Cyrankiewicz a pre
zentat unele modificări în com
ponența guvernului. Ministru al 
apărării a fost numit generalul 
de divizie Wojciech Jaruzelski.

Marian Spychalsld, fiul unui 
muncitor industrial, s-a născut 
în anul 1906 la Lodz. în 1931 a 
absolvit Institutul de arhitectură 
din Varșovia.

M. Spychalsld a fost legat de 
mișcarea revoluționară muncito 
rească încă din timpul studiilo; 
la Institut. In 1931 a devenit 
membru al Partidului Comunist 
din Polonia.

în perioada ocupației, din în-

Interviul lui A. Dubcek
acordat ziarului „Rude Pravo“

PRAGA 11. — Coresponden
tul Agerpres, E. lonescu, trans
mite :

Intr-un interviu acordat ziaru
lui „Rude Bravo", A. Dubcek, re
ferindu-se la programul de ac
țiune al partidului, a spus că a- 
cesta trebuie bine stuaiat, clari
ficat fi că muncitorii să obțină 
in condițiile lor o realizare con
secventă a programului. „A munci 
acum pentru îndeplinirea pro
gramului de acțiune, a spus pri
mul secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, înseamnă a munci 
pentru cetățean, pentru societate, 
deoarece, fără o muncă devotată, 
chiar ți în cadrul celei mai largi 
democrații, nu am atinge țelul 
ca poporul să trăiască mai bine, 
mai liber și mai fericit".

presiuni pe lingă guvernul bri
tanic în vederea acordării unor 
mai mari facilitați spre autogu
vernare.

• CAMERA REPREZENTAN- 
ȚILOR S.U.A. a adoptat miercuri 
cu 249 voturi contra 171 proiec
tul de lege, care fusese votat 
deja de Senat, privind elimina
rea progresivă a oricărei discri
minări în ce privește vînzarea 
sau închirierea de locuințe că
tre americanii de rasă neagră. 
Proiectul a fost trimis imediat 
la Casa Albă pentru a fi sem
nat de președintele Johnson și 
a căpăta putere de lege.

• TRIMISUL SPECIAL al îe- 
cretarulul general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, Gunnar Jar» 
ring, a sosit joi la Tel-Aviv. In
tr-o declarație făcută presei a 
arătat că a sasit în capitala iz- 
raeliană pentru a continua efor
turile în vederea ducerii Ia bun 
sflrșit a misiunii încredințate 
de Națiunile Unite în vederea 
reglementării crizei din Orientul 
Apropiat. Potrivit agenției Fran
ce Presse, observatorii politici 
atribuie o deosebită importanță 
acestor convorbiri, întrucît ele 
ar fi menite, după părerea aces
tora, să „evit© impasul" în caro 
se află misiunea lui Gunnar 
Jarring. 

săicinarea C.C . al Partidului 
Muncitoresc Polonez, el a orga
nizat „Garda Populară*'  și a fost 
primul șef al statului ei major.

In ianuarie 1945 intră în com
ponența Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Polo
nez. In același an devine 
locțiitor al ministrului apără
rii naționale.

în decembrie 1948 este ales 
membru al C.C. și al Biroului Po
litic al Partidului Muncitoreso 
Unit Polonez. In primăvara anu
lui 1949, partidul îl numește în 
funcția de ministru al reconstruc
ției.

în baza unor acuzații false șl 
neîntemeiate, în 1949 este exclus 
din Comitetul Central, iar apoi 
arestat Eliberat din închisoare și 
complet reabilitat de acuzațiile 
false, revine în octombrie 1.956 
în componența Comitetului Cen
tral al P.M.U.P.

La 19 noiembrie 1956 este nu
mit în funcția de ministru al 
apărării naționale.

în 1959, la cel de-al III-Iea 
Congres al P.M.U.P. și în 1964. 
la Congresul al IV-lea al 
P.M.U.P., Marian Spychaîski este 
ales membru al C.C. al P.M.U.P. 
și intră în componența Biroul ni 
Politic.

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu o serie de oameni 
care se tem că procesul de re
naștere, de democratizare se va 
opri și vor să îndepărteze acti
viștii, ba chiar și pe unii lucră
tori economiști din întreprinderi 
fără o apreciere temeinică a mun
cii lor, el a spus că trebuie să 
fie luați sub ocrotire aactiviștii 
de partid, de sindicat, ai tinere
tului, lucrătorii de rind care ani 
îndelungați au muncit cinstit și 
bine, au îndeplinit hotăririle 
partidului și pe care astăzi unii 
indivizi, fără o apreciere temei
nică a meritelor și lipsurilor îi 
ponegresc în mod demagogic. Nu 
este just, a spus Dubcek, să se 
stimuleze patimile fără o veri
ficare temeinică a faptelor. A- 
ceasta ar putea să ducă la a- 
narhie, la prejudicierea adevăra
tului proces de democratizare. în 
continuare, el a arătat că proce
sul de democratizare nu se va 
opri, de asta să nu se teamă ni
meni, căci Comitetul Central l-a 
început și-l va continua. Acest 
lucru este consfințit și in progra
mul de acțiune al partidului. Tre
buie însă continuat cu înțelep
ciune, cu chibzuință, fără iste
rie, conform principiilor eticii de 
partid.

Înțeleg democrația, a arătat în 
continuare primul secretar, ca o 
ordine anumită, care nu numai 
că nu exclude disciplina, dar o 
conține în sine. Hotăririle care 
se referă la interesele societății, 
să fie luate prin participarea ac
tivă a tuturor acelora la care se 
referă. De îndată ce sînt adop
tate hotă firi pe care le-am ela
borat pe cale democratică, ele 
trebuie să devină obligatorii și 
minoritatea să se supună majo
rității. Dacă acest lucru nu ar 
fi așa, întregul sistem al demo
crației ar fi inutil, deoarece ar 
duce doar la proclamații neobli
gatorii, ar fi doar o spoială, o 
fațadă, și nu o metodă de re
zolvare a lucrurilor. Nu sînt însă 
de loc de acord, a subliniat Dub
cek, cu opinia că avem prea mul
tă democrație și că de aceea a 
slăbit disciplina. Din contră, cred 
tocmai că manifestările de indis
ciplină, care, desigur, există a- 
rată că mulți înțeleg democra
ția în mod unilateral și, deci, in
complet. A înțelege democrația 
ca o situație în care fiecare vor
bește despre toate și face ce 
vrea, aceasta este o anarhie, care 
nu are nimic cemun cu adevă
rata democrație, a conchis pri
mul secretar A. Dubcek,

Ln Budapesta a fost dată 
publicității declarația Birou
lui F.M.TJ). în sprijinul lup
tei poporului vietnamez pen
tru libertate, independență și 
pace.

Guvernul R. D. Vietnam, 
se subliniază în declarație, a 
arătat că este gata să se în- 
tîlnească cu reprezentanți a- 
mericani pentru a discuta 
problema încetării depline și 
necondiționate a bombarda
mentelor și tuturor celorlalte 
acțiuni militare împotriva 
R. D. Vietnam, ceea ce ar 
permite începerea convor
birilor.

„Pentru restabilirea defini
tivă a păcii, se spune în în
cheierea declarației, mai mult 
ca oricînd este necesară uni
rea acțiunilor diferitelor forțe 
ale tineretului, pentru a obli
ga S.U.A. să-și înceteze a- 
gresiunea, să recunoască 
Frontul Național de Elibera
re, să-fi retragă trupele din 
Vietnamul de sud și să dea 
poporului vietnamez posibi
litatea să-și hotărască singur 
soarta în condiții de libertate, 
independență și pace.

Este necesar să se depună 
toate eforturile pentru asigu
rarea succesului deplin al 
campaniei mondiale de acți
uni ale tineretului pentru vic
toria poporului vietnamez, li
bertate, independență și 
pace".

Comunica

tele de la

Salisbury
Mai intîi autoritățile de Ia 

Salisbury au impus un 
„black-out‘* total. Apoi, cînd 
în presa internațională au 
început să apară știri trans
mise de corespondenții st£- 
ini din capitala rhodeL-^Kă 
— pe baza unor infornț^Bf. 
culese din cercuri aprop^^S 
autorităților militare — re- 
latînd despre declararea stă
rii de alarmă în cazărmi, 
trimiterea de întăriri mili
tare către valea fluviului 
Zambezi șl intrarea în ac
țiune, în aceeași zonă, a 
bombardierelor cu reacție de 
tip „Canberra" și a avioane
lor de vînătoare „Vampire", 
mutismul oficialităților a 
fost înlocuit printr-un foar
te laconic comunicat cn pri
vire la „ciocniri între for
țele guvernamentale și ele
mente rebele' . Iu urmat și 
alte comunicate oficiale, 
vorbind cînd despre „cele 
mai importante ciocniri din 
august (dau de la care 
forțele patriotice din Rhode
sia au început să au> .■•>ncze), 
cînd despre ..înfrângerea gru
purilor de partizani", cînd 
despre noi ciocniri (în ulti
mele zile).

Acest joc al comunicatelor 
oglindește nu numai momen
tul de dezorientare al guver
nului lui Ian Smith în fața re
crudescenței luptei armate a 
forțelor patriotice pentru în
lăturarea regimului rasist. 
Totodată, el reflectă dorința 
de a face cît mai puțin cu
noscută această luptă într-un 
moment în care politica sa, 
și îndeosebi recentele execu
ții, au stîrnit protestul unor 
cercuri din ce în ce mai largi 
ale populației, Inclusiv in 
rîndul celei de origine euro
peană. Aceasta nu înseamnă 
însă că, în ce-1 privește, re
gimul de la Salisbury nu se 
așteaptă la lupte mai grele 
în săptămînile și lunile ce ur
mează. De altfel — sublinia 
ziarul „LE MONDE" — „im
portanța mijloacelor puse în 
joc contra acestora (forțele 
patriotice — n.n.) și care cu
prind unități de aviație și de 
blindate, dovedește clar că 
guvernul Smith nu tratează 
cu ușurință această amenin
țare".

In pofida aruncării în luptă 
împotriva detașamentelor pa- 
trioților africani a unor mari 
forțe, cărora li se adaugă 
cele trimise în ajutor de că
tre rasiștii sud-africani, în 
pofida întreținerii represiuni
lor și a adoptării unor ase
menea măsuri ca prelungirea 
„stării de asediu" decretată 
către sfîrșitul anului 1965, 
lupta armată de eliberare se 
intensiflcă. Găsește un puter
nic ecou chemarea Uniunii 
poporului african Zimbabwe 
(partid interzis in Rhodesia) 
care consideră că „s-au copt 
condițiile unei ofensive ge
nerale împotriva regimului 
uzurpator rasist". Este în toa
te acestea — cum aprecia un 
diplomat al unei țări africa
ne Ia O.N.U. — „începutul 
unul lanț inevitabil de eve
nimente care vor duce Ia eli
berarea africanilor din Rho
desia**.

P. N.


