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Vineri, 20 septembrie, tovarășii Nicolae Ceaușescu. secretar general al Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, pre

ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului de Miniștri. Ilie Verdeț. membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Maxim Berghianu. membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al Planificării, au inceput o vizită de lucru in județele Caraș- Severin. Timiș și Arad, pentru a se sfătui cu 
activul de partid și de stat, cu oamenii muncii, despre probleme ale construcției socialiste, despre felul cum sint îndeplinite sarcinile trasate 
de cel de-al IX-lea Congres și de Conferința Națională a P.C.R.. precum și de ultimele hotăriri ale partidului și statului nostru.

AL HĂRNICIEI
Semnificația

9

unor mesaje

septembrie

De pe șantierele de muncă 
patriotică din Capitală unde 
lucrează elevele claselor a 
Xl-a, am primit un mesaj pe 
care ne grăbim să-l transmi
tem :

„Am vrea să știe băieții, co
legii noștri aflați la recoltatul 
porumbului, că, deși am ră
mas acasă, sîntem cot la cot 
cu ei...“

Telegrafic, mesajul confine 
printre rînduri cel puțin două 
înțelesuri :

1. Fetele știu că băieții își 
fac din plin datoria ;

2. A fi cot la cot cu ei în
seamnă a munci cu spor acolo 
unde au fost repartizate.

Iar dacă am fi acceptat 
toate semnăturile dispuse să 
se aștearnă sub cele cîteva cu
vinte-angajament ar fi însem
nat să reproducem aproape 
3 000 de nume ale căror pose
soare pot fi întîlnite în aceste 
văratice zile de toamnă în cele 
mai diverse locuri de muncă 
bucureștene. Poate mai greu 
de recunoscut ca eleve după 
ținuta vestimentară — și-au

Galbenul a potopit pămîn- 
turile, lucerna de asemenea, 
cîmpul respiră în voie, dru
murile și cărările au început 
a se îngălbeni și direcțiile în 
care te duc îți sînt arătate 
de către frunze, vinurile 
fierb în butoaie șî bolboro
seala amplificată prin repe
tiție este asemănătoare cu 
sunetele scoase de aerul tri
mis de subt ape prin bron
hiile crăcilor.

Da, culoarea care domină 
și care acum este numai a 
toamnei, galbenul, îți intră 
în ochi și î;n suflet, se prin
de de tine și te amețește. Nu. 
nu te potolește, îți toarnă 
foc în sînge și te înviorează 
și îți iuțește mișcările. Feres
trele tuturor gesturilor fiin
ței mele s-au deschis larg 
și gesturile ies din mine eli
berate, spontane și neaștep
tate. Este ca un schimb, ca 
o mișcare în ambele sensuri, 
galbenul naște gestul, gestul 
este proiectat în afara ființei, 
în galbenul existent, este ca 
un ciclu complet. Ferestrele 
gesturilor se află larg des
chise, și gesturile multipli
cate sînt anevoios de stăpî- 
nit, tocmai pentru că sînt 
născute din culori generoase, 
tocmai pentru că aceste cu
lori există în azzl. 
înăuntru și afara __ ,_ ,
tocmai pentru că ele sînt. în 
fapt, un produs al gesturilor.

Ordonați-vă gesturile, a 
strigat cîmpul galben care 
acum este numai al toamnei, 
si gesturile au fost ordonate. 
Roadele pămîntului

MARIETA VIDRAȘCU

Foto : O. PLEC AN
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• Sport
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în timpul marii adunări

lare din cetatea siderurgiei

de mașini din 
refer atît la sec-

același timp 
.a ființei,

Si 
in p.us. (aplauze 

succesele

Cuvîntarea tovarășului
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ce

EUGEN BARBU
făcută

bastru. Un fum, 
boare și un iz de 
broască. Treceau care 
ca acum 2 000 de ani 
scîrțîind și animale

o fi cestui neam.
Pe aici pe aproape 

j se tipărise prima 
>j carte românească, 

auzeam teascul de

———
In primele ore ale dimine- 

ții, conducătorii de partid și 
de stat au sosit la Caransebeș. 
Parte din străvechea vatră a 
Daciei, frumoasele meleaguri 
ale acestui colț de țară au de
venit în anii socialismului o 
mîndrie a patriei. Vizita oas
peților a fost așteptată de în
treaga populație a județului 
Caraș-Severin cu unanimă 
bucurie, prilejuind pretutin
deni puternice manifestări ale 
adeziunii tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționa
litate. față de politica internă 
și externă a partidului și sta
tului, generată de interesele 
fundamentale ale poporului 
român, ale cauzei socialismului 
și păcii.

Pămînt în care s-a prelu
crat din vremuri străvechi fie- 

Vjjjhil, pe cuprinsul județului Ca- 
Wi.ș-Severin se află una din- 

WO Cele mai vechi baze ale 
Tndustriei siderurgice și mi
niere din țară, o puternică in
dustrie constructoare de ma
șini. unități generatoare de e- 
nergie electrică și termică. în
treprinderi de exploatare și 
prelucrare a lemnului, ale in
dustriei alimentare, zeci de co
operative agricole în plină 
dezvoltare. Oamenii muncii de 
aici, români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționa
lități. însuflețiți de un puter
nic patriotism, cu încredere ne
țărmurită în politica partidu
lui. asigură economiei națio
nale însemnate cantități de 
minereuri feroase și neferoase, 
o gamă largă de sortimente de 
oțel și alte produse siderur
gice. mașini și utilaje de înal
tă tehnicitate. Dezvoltarea în 
viitor a județului Caraș-Seve
rin. aportul său mereu sporit 
la avuția patriei sînt prefigu
rate și de volumul investițiilor 
— 750 milioane lei — alocate 
numai pentru cel de-al III-lea 
an al cincinalului.

...Pe aeroportul din Caran
sebeș. mii de oameni din oraș, 
din comunele și satele înveci-

nate salută cu ovații $i urale 
puternice sosirea conducători
lor de partid și de stat

Tovarășul Ilie Făsuî, mem
bru supleant ai C.C. ai P.C.R. 
prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președin
tele consiliului popular jude
țean, adresează conducătorilor 
de partid și de stat urarea 
..Bun sosit. în județul Caraș- 
Severin". Tradiționala pîîne și 
sare sînt oferite iubiților oas
peți de un bătrîn țăran coope
rator, iar tinere fete, îmbrăca
te în pitoreștile costume popu
lare specifice locurilor, le dă
ruiesc buchete de flori.

Arterele orașului Caran
sebeș, înveșmântate în straie 
alese, sînt inundate de o mare 
mulțime de oameni, care fac 
o călduroasă primire oaspeți
lor.

Coloana de mașini se în
dreaptă apoi spre Reșița, re
ședința județului, străbătind 
localități cu casele și por
țile împodobite sărbătorește. 
Toamna bănățeană s-a dove
dit bogată, oamenii trăiesc 
bucuria culesului. Cu mic, cu 
mare, gospodarii satelor îi sa
lută cu dragoste pe conducă
torii României socialiste, aș- 
ternîndu-le în cale flori, ofe- 
rindu-Ie din roadele acestui 
pămînt lucrat cu pricepere și 
spor. Pe întreg parcursul, ala
iuri de călăreți, echipe de dan
satori și formații instrumen
tale întregesc atmosfera săr
bătorească a acestei zile.

Dintr-o mașină deschisă, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer răs
pund saluturilor miilor de oa
meni veniți în întîmpinare.

Reportaj realizat de :
PAUL ANGHEL 
STELIAN

CONST ANTINESCU 
MIRCEA S. IONESCU 
NICOLAE VAMVU . 
NICOLAE DASCALESCU

Vă rog să-mi dați voie să 
încep prin a vă transmite dv., 
tuturor locuitorilor acestui 
vechi centra muncitoresc al 
patriei noastre, precum și ce
lorlalți locuitori ai județului, 
un salut călduros din partea 
Comitetului Centrai a! Parti
dului. al Consiliului de Stat 
și al guvernului patriei noas
tre socialiste, (aplauze, urale).

în cursul vizitei de lucru pe 
care o facem, am văzut cîteva 
sectoare ale combinatului si
derurgic și ale uzinei cons
tructoare de mașini. Am cons
tatat cu deplină satisfacție că 
siderurgiști: își îndeplinesc cu 
cinste sarcinile din cadrul pla
nului cir.cinal. în primii trei 
ani ai cincinalului, ei au ob
ținut rezultate deosebite. în- 
deplinindu-și și depășindu-și 
prevederile de plan. Doresc 
să exprim cele mai calde feli
citări muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor. întregului 
colectiv al Combinatului side
rurgic Reșița, (vii aplauze). 
Ne-au produs, de asemenea, o 
deosebită satisfacție rezulta
tele bune obținute de Uzina 
constructoare 
Reșița — mă

ția de motoare diesel, cit și Ia 
fabrica de utilaj greu și la 
turnătorie. Muncind cu price
pere. dovedind o înaltă califi
care tehnică, colectivul aceste: 
uzine reușește să producă mo
toare și agregate energetice 
care fac cinste patriei noastre, 
puțind concura in condiții 
bune cu produse similare pe 
pian mondial. Felicit din toată 
inima întregul colectiv de 
muncitori. tehnicieni și ingi
neri al acestei minunate uzine 
constructoare de mașini, (a- 
piauze prelungite).

Succesele pe care le-ați ob
ținut dv.. reșițenii. in realiza
rea directivelor trasate de 
Congresul al IX-lea al parti
dului au o importanță deose
bită pentru întreaga activitate 
de dezvoltare a industriei și 
economiei noastre socialiste. 
Prin ele. dv. aduceți o contri
buție de preț la înfăptuirea 
planului cincinal, (aplauze, u- 
rale).

Cunoașteți rezultatele obți
nute de întregul nostru popor 
in dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, științei și culturii. 
Putem spune că în primii trei 
ani ai cincinalului am reușit să 
înfăptuim în întregime ceea ce 
a trasat

iar realizările de pînâ acum 
ne dau încrederea deplină că 
vom înfăptui pină în 1970 toate 
prevederile 
chiar ceva 
prelungite). Toaîe 
obținute, sub conducerea par
tidului, în munca de desăvâr
șire a construcției socialiste 
in România, in dezvoltarea pa
triei noastre, sînt dovada gră
itoare a justeții politicii mar- 
xist-Ieniniste a P.C.R, a realis
mului programului elaborat de 
Congresul al IX-lea și. tot
odată. o mărturie a uriașei 
forțe de creație a clasei noas
tre muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a întregului 
nostru popor, care, stăpin pe 
destinele sale, își făurește în 
mod conștient viitorul de aur, 
viitorul comunist, (aplauze, u- 
rale.)

Ritmul înalt de dezvoltare 
a industriei noastre, a între
gii economii a României socia
liste. este rezultatul eforturi
lor mari pe care poporul nos
tru Ie face pentru a asigura 
lichidarea. într-un timp cît 
mai scurt, a rămînerii în urmă 
pe care am moștenit-o de 
la regimul burghezo - moșie- 

Este știut că din

talul venitului național 
acordăm circa 30 la suia — 
pentru dezvoltarea economiei ■ 
socialiste. Facem acest lucru, 
fiind conștienți că numai pe « 
această cale vom putea asi- H 
gura un viitor înfloritor pen
tru poporul nostru, pentru pa- « 
tria noastră, (aplauze puter- ® 
nice, îndelungi).

In același timp, în activita- ■ 
tea de edificare a socialismu
lui ne preocupăm permanent Q| 
de dezvoltarea largă a cola
borării și cooperării cu țările K 
socialiste. Sîntem conștienți că ™ 
in condițiile tehnicii modeme » 
nu este posibil progresul fără ® 
intensificarea, in primul rind, 
a relațiilor cu țările socialiste E 
frățești și în același timp a 
schimburilor cu toate statele 
lumii. Numai încadrîndu-ne li 
activ în diviziunea interna
țională a muncii vom reuși să M 
asigurăm mersul ferm și ho- 
tărît înainte al economiei noa
stre. ridicarea nivelului ge
nerai de dezvoltare a Româ-

(Continuare în pag. a III-a)

• IERI, LA STAN
DUL DE MOBILĂ din 
Pavilionul economiei 
naționale (Pihța Scîn- 
teii). a avut loc o 
masă rotundă cu te
ma : „Sortimentele de 
mobilier și tapițerii 
care vor fi oferite pu
blicului în anul 1969“.

Masa rotundă a reu
nit la discuție specia
liști și reprezentanți 
ai Ministerului Econo
miei Forestiere, Minis
terului Comerțului In
terior. Ministerului In
dustriei Ușoare, Insti
tutului de Studii pentru 
Construcții, Arhitectu
ră și Sistematizare, In
stitutului „Proiect-
București*.

• VINERI au înce
put la Iași festivitățile 
consacrate împlinirii a 
100 de ani de la moar
tea scriitorului Costa- 
che Negruzzi. comemo
rare care figurează în 
calendarul UNESCO 
pe anul 1968.

In aula Bibliotecii 
centrale universitare 
s-a ținut cu acest pri
lej. o sesiune de comu
nicări, organizată de 
Secția de știinte filolo
gice a Academiei, Cen
trul de lingvistică, is
torie literară și folclor 
al filialei Iași a Acade
miei și Universitatea 
„AI. I. Cuza“.

LIESEL WESTERMANN 
SE DESTĂINUIE 
Modestie și 

realism...
0 PAUZĂ PENTRU UN

• SUB AUSPICIILE 
Ministerului învăță- 
mîntului a început la 
București un curs pen
tru inspectorii școlari 
județeni și profesorii 
de psihologie din licee. 
Cursul își propune ini
țierea acestora în pro
blemele orientării șco
lare și profesionale a 
elevilor.

Prima lecție, cu te
ma ..Principiile orien
tării școlare și profe
sionale a elevilor", a 
fost expusă de prof, 
dr. Dumitru Salade. 
Conferințele vor fi ur
mate de seminarii și 
activități practice de 
specialitate.

(Agerpres)

Măgură 
Slătiorului ce închi
de în nume un mun
te de sare, o pasăre, 
un riu sau toate lao
laltă, ochiul meu pri
vea țara într-un is
tovit soare dulce de 
septembrie. Arnota 
picotea între goruni, 
sub un munte, tre
cusem de sub cula 
de la Măldărești 
se înfățișa intr-acea 
duminică precum o 
mireasă la cununie, 
albă toată și visătoa
re. Pe drumuri că
deau fructele într-o 
ucigașă istovire : pere 
gălbuie și moi ce pă
reau candele aprinse 
de sufletul morților 
și acele mere roșii ca 
obrazul ftizicilor în 
ultima lor săptămînă, 
cu ceva de porcelan 
și foc în ele. Toată

șoseaua era învăluită , monumentale ocupau 
în cîrciumărițe și |. orizontul mestecînd 
dalii galbene, cu ca- 1 rar, ceremonios ca 
pete de dulăi ciobă- la o mare Cină a Na- 
nești ce lătrau mute l; turii unde vor fi fost 
la slava cerului al- - invitați toți sfinții a-

lemn mîngîind pagi
na cronicărească și 
tot ținutul mi se pă
ru greu de istorie. 
Hotar de haiduci, ju
deț al marilor noștri 
patriarhi, lucea în 
aura minunatei toam
ne. Vegheat de doi 
munți visători : Bui- 
la și Parîngul, locul 
se despuia ritual, 
pregătindu-se de iar
nă. Încă nu batea 
vîntul aspru și în 
cer roiau ulii cu un 
ochi semeț. Trecusem 
de biserica Moșilor 
Manasești, o bijute
rie de lemn 
de meșteri tîmplari. 
cu un altar ridicat 
din doage uriașe, sub 
care cuvintul lui 
Dumnezeu tunase

(Continuare în 
pag. a VII-a)
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(Urinare din pag. I)

La Reșița, printre

meșterii oțelului

De pe dealurile Seceniior se 
zăresc siluetele impunătoare 
ale coșurilor îumegînde ale 
Reșiței. Străvechea cetate a 
siderurgiei românești, care va 
înscrie în curînd în calendarul 
ei de foc două secole de exis
tență, își întîmpină oaspeții 
dragi cu un nou bilanț de 
realizări. La poarta orașul u — 
uzină, conducătorii de partid 
și de stat sînt salutați de Ion 
Sfercocea, prim-secretar al co
mitetului municipal de partid, 
primarul municipiului Reșița, 
de alți reprezentanți ai orga
nelor locale, de mii de reși
țeni.

Străzile Reșiței au devenit 
neîncăpătoare pentru miile de 
reșițeni care își exprimă en
tuziasmul — fluturînd drapele 
roșii și tricolore, scandînd nu
mele partidului și al patriei, 
dînd glas bucuriei de a-i pri
mi pe conducătorii României 
socialiste. Generație de gene
rație. de aproape două veacuri, 
acești făurari din tată în fiu 
au ținut neîntrerupt aprinse 
atît flacăra cuptoarelor, cit și 
flacăra luptei revoluționare, 
care i-a unit pe toți munci
torii, indiferent de naționali
tate. sub flamura acelorași 
înalte idealuri muncitorești și 
patriotice.

Vizita de lucru începe la 
Combinatul siderurgic Reși
ța, Aici, conducătorii de partid 
și de stat sînt salutați de Ion 
Marinescu, ministrul industri
ei metalurgice, de ing. Con
stantin Savu. directorul gene
ral al întreprinderii, de un 
grup de muncitori, tehnicieni 
și ingineri. în fața machetei 
și a graficelor de producție, 
directorul general al combi
natului prezintă oaspeților 
stadiile actuale de dezvoltare 
și perspectivele ce se deschid 
acestei mari întreprir-iieri în 
viitor.

Fiecare an a înscris pe harta 
combinatului noi capacități de 
producție, dotate cu instalații 
și aparatură moderna, astfel 
încît se poate spune că Reșița 
de azi a. metalului este o uni
tate nouă, modernizată și în
tinerită. Fată de 1948, combi
natul produce în acest an cu 
peste 540 000 tone mai multă 
fontă, cu 655 000 tone mai 
mult oțel și cu 352 000 tone 
mai multe laminate.

Tnteresîndu-se despre înde
plinirea indicatorilor de plan, 
oaspeții sînt informați că si
derurgiștii reșițeni au îndepli
nit planul producției globale 
în proporție de 101.87 la sută, 
cel al producției-marfă în pro
porție de 101,2 la sută, livrînd 
în plus economiei naționale 
zeci de mii de tone de pro
duse siderurgice. Valoarea e- 
conomiilor obținute la prețul 
de cost reprezintă 23,6 mi
lioane lei. iar beneficiile peste 
plan echivalează cu 37,4 mi
lioane lei.

Se vizitează oțelăria Martin. 
Topitorii, turnătorii’ și ceilalți 
muncitori oțelari se opresc o 
clipă din lucru și aplaudă cu 
însuflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

r**..
U_

IKfreU Combinat siderurgic primește iubiții oaspeți cu uralele miilor de muncitori, harnici făurari ai ofelulut, angajați cu însuflețire în opera de înfăptuire a mă
rețelor sarcini ale cincinalului

se interesează de preocupările 
colectivului de aici pentru îm
bunătățirea calității producției 
de oțel, destinată consumului 
intern și exportului, pentru 
sporirea productivității.

Salutați cu entuziasm de 
muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari, conducătorii de 
partid și de stat se îndreaptă 
apoi spre laminoare, unde le 
sînt prezentate lucrările de 
modernizare a liniilor de pr<t 
file fine și mijlocii, menite să 
asigure în final sporirea pro
ducției de profile aliate la 
45 000 tone. Se dau indicații 
privind scurtarea termenelor 
de intrare în producție a a- 
gregatelor și utilajelor în curs 
de montare. gospodărirea 
chibzuită a metalului și com
bustibilului. în legătură cu 
pregătirea profesională a la
minatori lor.

...Uralele siderurgiștilor sînt 
preluate cu și mai mare putere 
de mii de cetățeni ai orașului, 
care-i salută pe oaspeți, ce se 
îndreaptă spre uzina construe-’ 
toare de mașini, străbătînd 
noile cartiere reșițene din 
Lunca Pomostului. Această va
tră a industriei noastre și-a 
legat numele, de-a lungul a 
multe decenii, de realizări 
care au reprezentat, la vre
mea lor, mîndrii ale tehnicii 
românești. Aici s-au fabricat 
primele locomotive cu aburi 
și tot aici se produc acum mo
toarele pentru locomotivele 
diesel-electrice. Astăzi, această 
mare unitate industrială pro
duce o gamă variată de turbi
ne — inclusiv turbine gigan
tice de 178 MW. destinate vii
toarei uzine electrice de la 
Porțile de. Fier — compresoare 
de aer, turbosuflante. motoare 
electrice, poduri rulante și ma
carale portal, diferite utilaje 
pentru industriile chimică și 
siderurgică.

...Platoul Mociur. Cel mai tî- 
năr obiectiv al uzinelor reși
țene oferă imaginea unor con
strucții industriale moderne : 
turnătorii de oțel, fontă și ne
feroase. turnătoria de precizie, 
forja, modelăria. La porțile 
noilor uzine, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Mihai Marinescu, împreună cu 
conducătorii unității și nume
roși muncitori salută cu bucu
rie sosirea oaspeților. Condu
cătorii de partid și de stat au 
prilejul să aprecieze gradul 
înalt de tehnicitate al utilaje
lor cu care este dotat com
plexul. Turnătoria de oțel este 
una dintre secțiile de bază, 
unde se realizează anual o pro
ducție de peste 15 000 tone de 
piese — ceea ce o situează 
printre cele mai mari secții 
de acest fel din țară.

Directorul general al uzinei, 
ing. Iosif Opriș, prezintă suc
cint bilanțul realizărilor obți
nute de constructorii de mașini 
reșițeni. dă relații cu privire la 
organizarea producției în tur
nătoriile de oțel, la randamen
tul utilajelor de înalt nivel 
tehnic cu care secția a fost 
dotată. Este apreciat faptul că 

oțelăria specială din cadrul a- 
cestei secții a ajuns să elabo
reze în mod curent 30—40 ca
lități de oțeluri, majoritatea 
reprezentînd-o oțelurile aliate 
și cele speciale.

Forja uzinei — vizitată în 
continuare — dispune, între 
altele, de cel mai mare ciocan 
de forjare liberă, de 8 tone 
forță, cu ajutorul căruia uzina 
poate să prelucreze piese gi
gantice. Gazdele informează pe 
conducătorii de partid și de 
stat că și în cadrul acestei 
secții noi capacitatea proiecta
tă a fost atinsă și că în acest 
an se preconizează o depășire 
a ei cu peste 1 000 tone de 
piese.

Conțin uîndu-și vizita, oaspe
ții trec prin sectorul de pre
lucrare primară a pieselor tur
nate și forjate. Tot aici se exe
cută un control preventiv al 
calității pieselor — cu ajutorul 
ultrasunetelor și razelor Ro
entgen. Conducătorii de partid 
și de stat sînt informați că, 
în scopul continuării în bune 
condiții a fluxului tehnologic, 
anul trecut a intrat în func
țiune și o secție nouă de trata
ment termic, care dispune de 
cuptoare realizate la nivelul 
tehnicii înaintate pe plan 
mondial, prevăzute cu insta
lații de automatizare. După vi
zitarea acesteia, oaspeții se o- 
presc în secția de mecanică 
grea. In momentul vizitei, se 
prelucrau piese pentru turbina 
hidraulică de 178 MW, prima 
din seria celor destinate cen
tralei hidroelectrice de la Por
țile de Fier — expresie con
cretă a maturității tehnice a 
colectivului uzinelor.

Diferitele utilaje realizate de 
uzină — puternice turboagre- 
gate, compresoare, poduri ru
lante, macarale industriale de 
mare forță, utilaje chimice și 
siderurgice ■— sînt prezentate

Marea adunare populară 

din cetatea siderurgiei

La amiază, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm are loc 
o mare adunare populară a 
oamenilor muncii din Reșița, 
în Piața Lenin, din centrul 
Reșiței, s-au adunat mii și mii 
de oameni ai muncii : oțelari 
și constructori de mașini, in
gineri și muncitori, familiile 
lor, cetățeni veniți din toate 
cartierele orașului, țărani coo
peratori din comunele înveci
nate, tineri și vîrstnici, oameni 
de naționalități diferite — ro
mâni, germani, maghiari, sirbi 
— uniți de aceleași trainice 
sentimente, însuflețiți de ace
lași atașament neclintit față 
de partidul comunist și condu
cătorii săi, față de cauza no
bilă a socialismului.

In deschiderea adunării a 
luat cuvîntul tovarășul ILIE 
FÂS UI, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, pre
ședintele consiliului popular 
județean, care exprimînd sen
timentele de înaltă stimă și 
considerație ale cetățenilor din 
municipiul Reșița și din ju
dețul Caraș-Severin, vîrstnici 
și tineri, membri și nemembri 
de partid, români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte na- 

oaspeților în cadrul unei ex
poziții a produselor asimilate 
în ultimii ani. Atrag atenția 
în această expoziție și motoa
rele electrice cu puteri cuprin
se între 500 și 4 000 kilowați, 
care echipează diferite insta
lații tehnologice pentru indus
triile siderurgică, chimică și 
energetică. Conducătorii de 
partid și de stat subliniază ne
cesitatea creșterii ponderii 
produselor complexe de mare 
tehnicitate, a ridicări califi
cării și specializării cadrelor 
și valorificării mai bune a ex
perienței lor.

Ajunși în secția unde se pro
duc motoarele diesel, oaspeții 
sînt informați asupra dinami
cii producției și a perfecționă
rilor tehnice care au fost aduse 
produselor de către specialiștii 
întreprinderii. A fost asimilată 
în bune condiții fabricația de 
serie a motoarelor de 2 300 CP 
și a celor pentru locomotive 
de 1 250 CP: încă din anul 
viitor, producția va ajunge la 
200 motoare diesel anual, ur- 
mărindu-se, totodată, diversi
ficarea acestor motoare, în pu
teri diferite.

Pretutindeni, în secțiile vi
zitate, conducătorii partidului 
și statului s-au întreținut cu 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
s-au interesat de preocupările 
lor privind metodele de lucru 
folosite, feiicitîndu-i pentru 
succesele obținute.

Numeroși muncitori îi con
duc pe oaspeții dragi pînă la 
porțile uzinei, exprimîndu-și 
sentimentele de profundă dra
goste. de atașament față de 
partid. Sînt clipe care dau ex
presie vibrantă hotărîrii oa
menilor muncii de a face totul 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului, izvorită din aspira
țiile cele mai arzătoare ale 
maselor și îndreptată spre în
florirea patriei noastre dragi, 
România socialistă.

ționalități, a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și celor
lalți conducători de partid și 
de stat un fierbinte salut. „Vi
zita pe care o întreprindeți 
în județul nostru — a spus 
vorbitorul — co'nstituie pen
tru toți oamenii muncii o mare 
cinste și bucurie, un prilej de 
a-și manifesta nețărmurita 
dragoste și atașamentul față 
de partid, față de conducerea 
sa înțeleaptă.

Reșița, bătrîna și mereu tî- 
năra cetate a siderurgiei ro
mânești, cu vechi tradiții re
voluționare. important centru 
industrial al țării, vă întîm
pină, iubiți conducători, săr
bătorește, în semn de înaltă 
prețuire șl devotament față de 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru.

Referindu-se în continuare 
la rezultatele obținute de oa
menii muncii din județul Ca- 
raș-Severin în înfăptuirea mă
rețului program de dezvoltare 
a țării trasat de Congresul al 
TX-lea și de Conferința Na
țională a partidului, vorbito
rul a subliniat că în cele 8 luni 
ale acestui an sarcinile de plan 
au fost realizate în proporție

La Reșița — puternică vatră de oțel a patriei noastre socialiste — locuitorii orașului au făcut o entuziastă primire conducătorilor 
de partid și de stat

101.6 la sută la producțiade , . ,
globală, de 101,2 la sută, la 
producția marfă, iar producti
vitatea muncii a fost depășită 
cu 1,8 la sută. Siderurgiștii și 
constructorii de mașini cu care 
v-ați întîlnit astăzi au realizat 
peste plan 17 000 tone fontă, 
27 850 tone oțel, 1 300 tone la
minate finite, 850 tone mașini 
și utilaj pentru industria me
talurgică și chimică. 5 400 Kw 
motoare electrice, precum și 
alte mașini și utilaje".

„Prin grija partidului și gu
vernului — a continuat vor
bitorul — județului nostru, 
care are o pondere însemnată 
în economia națională, i se 
deschid largi perspective de 
dezvoltare. Pînă la sffrșitul 
planului cincinal vor intra în 
funcțiune numeroase obiective 
industriale și social-culturale, 
printre care trăgătoria de bare 
la uzinele Oțelul Roșu, noi ca
pacități de producție la combi
natul siderurgic Reșița și Uzi
na de construcții metalice și 
mașini agricole, fabrica de 
plăci aglomerate din lemn de 
la C.I.L. Caransebeș, barajul 
de acumulare Timiș trei ape. 
Se vor da în folosință 2 500 
apartamente, două complexe 
școlare profesionale, un liceu 
industrial, un spital 
sebeș și altele.

Ne folosim 
dumneavoastră 
nostru, iubite 
Ceaușescu șl stimați 
tori, spre a vă mulțumi pen
tru grija pe care partidul și 
guvernul o acordă în perma
nență ridicării economice, so
ciale și culturale a județului. 

la Caran-

prezența 
mijlocul 
tovarășe 
conducă-

de 
în

Vă asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort spre a fi, 
prin strădania și faptele noas
tre, la înălțimea sprijinului a- 
cordat.

Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul nostru, ală
turi de întregul popor, pre
țuiesc în mod deosebit grija 
partidului și a guvernului pen
tru destinele patriei, pentru 
cauza păcii și colaborării între 
popoare. Ei își exprimă ade
ziunea totală față de princi
piile politicii externe a parti
dului și statului nostru. Con
stituie pentru noi o mare mîn- 
drie patriotică și internațio- 
nalistă faptul că Partidul Co
munist Român, în întreaga sa 
activitate, pornește de la înal
ta răspundere pentru desti
nele patriei, ale unității siste
mului mondial socialist și ale 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, de la 
necesitatea dezvoltării colabo
rării cu toate țările socialiste, 
și în primul rînd cu țările so
cialiste vecine, așezînd con
secvent la baza acestor relații 
principiile marxism-leninis- 
mului.

Vă asigurăm, scumpe tova
rășe Ceaușescu, și prin dum
neavoastră Comitetul Cen
tral, că toți cetățenii județului 
nostru, fără deosebire de na
ționalitate, strîns uniți în ju
rul partidului, a conducerii 
sale, sînt hotărîți să munceas
că și în viitor cu abnegație și 
elan pentru progresul neîntre
rupt al economiei naționale, 
pentru continua dezvoltare și 
întărire a scumpei noastre pa
trii, libere și independente — 
România socialistă".

A luat apoi cuvîntul tova
rășul LUPȘAN MIHAI, prim- 
maistru oțelar Ia Combinatul 
siderurgic, care, exprimînd 
bucuria și satisfacția siderur- 
giștilor din Reșița, pentru 
cinstea de a avea astăzi în 
mijlocul lor pe conducătorii 
de partid și de stat, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a spus:

„Vizita dv. în această stră
veche vatră a industriei ro
mânești, întîlnirile conducerii 
de partid cu diferite categorii 
de oameni ai muncii, dovedesc 
legătura indestructibilă dintre 
partid și popor, unitatea de 
voință și acțiune în opera de 
desăvîrșire a construirii socia
lismului în patria noastră.

în cursul dimineții, vizitînd 
combinatul, v-au fost înfăți
șate o parte din realizările do- 
bîndite prin muncă entuziastă 
de către siderurgiștii noștri.

Sporurile însemnate de pro
duse, livrate economiei națio
nale peste prevederile planu
lui, exprimă atașamentul de
plin cu care oamenii muncii 
din combinatul nostru — ro
mâni, germani, maghiari, sîrbi 
și de alte naționalități — ur
mează neabătut politica înțe
leaptă, științific fundamentată 
și profund principială a parti
dului și statului nostru.

Doresc să vă asigur, iubiți! 
noștri conducători, că în „Ce
tatea de foc" a Reșiței muncesc 
oameni de nădejde, care tra
duc în viață consecvent poli
tica partidului de dezvoltare 
industrială a României socia
liste. în acest fel, contribuind 
la întărirea potențialului eco
nomic al României socialiste 
— temelia trainică a indepen
denței și suveranității patriei 
noastre — înțeleg siderurgiștii 
reșițeni să răspundă grijii per
manente pe care partidul și 
statul nostru o acordă ridicării 
bunăstării celor ce muncesc.

Asigurăm Comitetul Central 
al partidului, Consiliul de 
Stat și guvernul țării, pe dum
neavoastră personal, tovarășe 
Ceaușescu și tovarășe Maurer, 
că oamenii muncii din Com
binatul siderurgic Reșița sînt 
din toată inima alături de par
tid și vor face totul pentru 
înfăptuirea politicii lui interne 
și externe, pentru întărirea și 
propășirea patriei noastre so
cialiste"

în cuvîntul său. tovarășul 
CHINCEA GKIGORE, preșe
dintele C.A.P. din comuna Ber- 
zovia, a spus :

„Noi, țăranii cooperatori din 
comuna Berzovia, știm că par
tidul și guvernul, prin politica 
lor înțeleaptă și plină de grijă 
pentru bunăstarea oamenilor 
muncii au adus bogăția în ca
sele noastre, au asigurat fiilor 
și nepoților noștri un viitor 
fericit la care nici nu puteau 
visa generațiile din trecut.

Cooperatorii' noștri urmăresc 
cu mult interes presa, emisi
unile de radio și televiziune, 
au citit cu multă atenție De
clarația Marii Adunări Națio
nale și cuvîntările dumnea
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și și-au sporit con
vingerea că politica partidului 
nostru este o' politică profund 
principială, justă, care oglin
dește năzuințele poporului. De 
aceea, ne manifestăm acordul 
deplin și ne înzecim eforturile 
pentru a traduce în viață sar
cinile Congresului al IX-lea și 
ale Conferinței Naționale pri
vind creșterea continuă a pro
ducției vegetale și animale, în
tărirea economico-organizato- 
rică a cooperativelor agricole 
de producție.

Cu toate condițiile nefavo
rabile create de secetă în acest 
an, s-a reușit, datorită muncii 
pline de răspundere a lucră
torilor din agricultură, să se 
obțină producții mulțumitoare.

Ne dăm seama că în activi
tatea noastră se manifestă în
că unele neajunsuri, că dis
punem de mari rezerve care 
pot să aducă însemnate spo
ruri de produse și venituri, 
dar vă asigurăm, tovarășe Ni
colae Ceaușescu, că țăranii co
operatori vor munci cu toată 
hotărîrea pentru a face ca a- 
gricultura să-și aducă o con
tribuție tot mai mare la îm
bunătățirea aprovizionării 
populației orășenești cu pro
duse agroalimentare, la pro
gresul întregii economii. Așa 
înțelegem noi să susținem po
litica partidului, îndreptată 
spre desăvîrșirea construcției 
socialiste în patria noastră, 
factor important în dezvolta
rea și consolidarea socialismu
lui în lume".

A luat apoi cuvîntul HANZ 
FRIEDKICH MILLIM, inginer 
la uzina constructoare de ma
șini, care, subliniind că întrea
ga populație a municipiului 
trăiește emoționante momente 
de bucurie și deosebită satis
facție. a spus :

..Ați vizitat în această zi, iu
biți conducători de partid și 
de stat, câteva din secțiile mai 
importante ale uzinei, ați pu
tut constata hotărîrea cp care 
colectivul npstru, sub îndru
marea organizației de partid, 
își consacră întreaga activitate 
traducerii în viață a sarcinilor 
izvorîte din documentele celui 
de-al IX-Iea Congres și ale 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român, Do
tarea tehnică superioară, pre
cum și abnegația cu care a 
muncit întregul colectiv au 
dus la dublarea producției glo
bale față de anul 1963. Acti
vitatea depusă de colectivul 

nostru se concretizează în de
pășirea planului pe pr^i 
mele 8 luni ale anului 
curent cu 4,6 milioane lei, 
la producția marfă vîndu- 
tă și încasată, în obținerea a 
4.2 milioane lei beneficii peste 
plan și 10 milioane lei econo
mii la prețul de cost".

Relevînd că pentru colecti
vul uzinei reprezintă o mare 
cinste și un titlu de mîndrie 
patriotică îndeplinirea cu suc
ces a sarcinii de a fabrica mo
toarele și boghiurile pentru lo
comotivele diesel și electrice, 
precum și turboagregatele ne
cesare centralelor electrice, 
turbinele hidraulice de mare 
putere și utilajul hidroenerge
tic pentru centrala de la Por
țile de Fier, vorbitorul a spuiâ I

„Colectivul uzinei va depui 
ne și în continuare eforturr- 
pentru asimilarea de noi pro
duse și pentru perfecționarea 
celor din fabricație curentă, în 
vederea obținerii unor agre
gate de înaltă performanță 
tehnică.

Muncind pentru realizarea 
sarcinilor economice, colecti
vul nostru acordă o atenție 
deosebită problemelor vieții 
internaționale și dă o înaltă 
apreciere eforturilor făcute de 
conducerea de partid și de 
stat, personal de dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru promovarea în relațiile 
dintre țări a principiilor ega
lității, independenței, suvera
nității și neamestecului în tre
burile interne ale altor state.

în numele colectivului uzi
nei, în care, sub conducerea 
organizației de partid, mun
cesc înfrățiți români, germani, 
maghiari și alte naționalități, 
vă asigur că vom depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru a 
ridica patria noastră — Repu
blica Socialistă România — pe 
noi trepte ale progresului și 
civilizației".

Intîmpinat cu vii și puter
nice aplauze și urale a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. (Cuvintarea se 
publică in pagina 1 a ziaru
lui).

Miile de reșițeni urmăresc 
cu însuflețire cuvintarea se-^ 
cretarului general al Comite
tului Central al partidului, su- 
bliniind-o cu repetate și înde
lungi aplauze, cu urale și o- 
vații. Uniți în gînduri, uniți 
în fapte, uniți prin același i- 
deal, oamenii muncii din Re
șița dau glas dragostei lor u- 
nanime pentru Partidul Co
munist Român și pentru con
ducerea sa încercată, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru România socialistă.

însoțiți de uralele mulțimii, 
conducătorii de partid și de 
stat își iau apoi rămas bun de 
la oamenii muncii din Reșița, 
îndreptîndu-se spre județul 
Timiș.

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Kuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la mitingul de la Reșița
(Unriare din pag. I)

Qigi. socialiste, (aplauze puter-

Tțțsuitatele colaborării ți co
operării internaționale se văd 
și în Reșița. Aici, specialiștii 
români și sovietici au cons- 
.truit împreună agregatul hi
droenergetic de 175 MW — 
tțnul dintre, cele mai mari a- 
gregate hidroenergetice din 
lume. Această înfăptuire este 
o dovadă că pe această cale 
oamenii muncii din România, 
din Uniunea Sovietică, din 
.toate țările socialiste au posi
bilități nelimitate de a lărgi 
colaborarea și cooperarea în 
folosul fiecărei țări și al între
gului nostru sistem socialist^ 
(aplauze prelungite.).

Preocupînidu-ne de dezvol
tarea economiei, partidul și 
guvernul țării noastre acordă 
o atenție deosebită ridicării 
nivelului de viață al poporu
lui. Facem aceasta pentru că 
telul suprem al întregii noas
tre politici este bunăstarea și 
fericirea oamenilor muncii. 
Socialismul își poate afirma 
sup, -ioritatea tocmai prin cre
area celor mai bune condiții 
de viață materială, cit și spi
rituală, celor ce muncesc, (vii 
aplauze). Dv. cunoașteți cum 
arăta Reșița după 23 August 
1944. Și o vedeți astăzi. Ceea 
ce s-a realizat aici pe^plan so
cial, succesele din domeniul 
construcției de locuințe, al 
dezvoltării învățămîntului și 
culturii, al deservirii popu
lației, este o parte componentă 
a profundelor transformări să
vârșite pe drumul ridicării bu
năstării întregului nostru po
por. Avem rezultate bune, to
varăși. în același timp, mai a- 
vem încă mult de făcut pen
tru a ajunge la acea treaptă a 
societății socialiste în stare 
să asigure satisfacerea deplină 
a necesităților tuturor oameni
lor muncii. Mai avem mult 
pentru a realiza această nă- 
zu ț.ă fierbinte a noastră, a- 
ces*.  țel suprem al politicii co- 
mw .știlor. Dar mergem pe un 
drum bun, și vom face totul 
pentru a ridica continuu ni
velul de viață al întregului 
popor, (aplauze, urale).

în anii construcției socialis
te au existat în activitatea 
noastră și lipsuri, neajunsuri. 
Partidul nostru nu o dată a 
vorbit despre aceasta. Luînd 
măsuri pentru lichidarea lip
surilor și greșelilor, a stărilor 
de lucruri negative, el a che
mat olasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, între
gul popor, să-și unească efor
turile pentru a perfecționa în
treaga noastră activitate eco
nomică, Socială și spirituală. 
Au fost comise în trecut abu
zuri și abateri de Ia principiile 
socialismului. Comitetul Cen
tral al partidului nostru le-a 
dezvăluit și a luat măsuri ho- 
tărîte pentru a evita reapari
ția lor în viața societății noas
tre, pentru a împiedica pro
ducerea unor abuzuri și în
călcări ale legalității noastre 
socialiste. Partidul a luat mă
suri organizatorice pentru a 
asigura ca masele largi popu
lare să participe tot mai activ 
și mai larg la întreaga muncă 
de elaborare și conducere a 
destinelor țării, pentru lărgi
rea continuă a democrației so
cialiste în România, (aplauze 
puternice, urale însuflețite).

Noi am ajuns ia un aseme
nea stadiu de dezvoltare incit 
problema dezvoltării democra
ției socialiste, problema găsirii 
formelor organizatorice cores
punzătoare pentru participa
rea intensă, efectivă a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a in
telectualității, a maselor largi 
populare, fără deosebire de 
naționalitate, la întreaga ac
tivitate de conducere a fău
ririi socialismului se pune cu 
o deosebită stringență. Noi am 
lichidat de mult clasele ex
ploatatoare, i-am lichidat pe 
capitaliști, pe moșieri, pe chia
buri. Am creat condiții pen
tru avîntul nestăvilit al forțe
lor de producție, iar proprieta
tea socialistă deține peste 99 
la sută din avutul țării. Deci 
atît din punct de vedere so
cial, de clasă, cit și din punct 
de vedere material, economic, 
am creat condiții pentru ca 
niciodată în România să nu 
mai fie posibilă reîntoarcerea 
capitalismului. Socialismul a 
triumfat în România definitiv, 
(aplauze, urale entuziaste, în
delungi).

Sprijinindu-ne pe această 
bază economico-socială — 
care reprezintă esențialul pen
tru orînduirea socialistă — 
trebuie să înțelegem că avem 
obligația, datoria de a perfec
ționa continuu întregul an

samblu al vieții societății. Pe 
măsura desăvîrșirii construc
ției socialiste, a dezvoltării for
țelor de producție, a îmbună
tățirii vieții materiale a ma
selor, a ridicării nivelului cul
tural al întregului popor, apa
re ca o necesitate obiectivă 
perfecționarea relațiilor so
ciale, a formelor de convie
țuire și a participării mem
brilor societății la întreaga 
activitate economică, politică 
și de stat. Aceasta înseamnă 
realizarea în practică a prin
cipiilor socialismului într-o 
țară în care poporul este stă- 
pîn pe destinele sale, făurin- 
du-și în mod conștient, prin 
munca și lupta sa, propriul 
viitor. (aplauze puternice, 
urale).

Desigur, tovarăși, pot exista 
în România oameni cu anumi
te nemulțumiri. Aceste nemul
țumiri sînt determinate de 
unele neajunsuri, de unele lip
suri în activitatea noastră. Cri
ticarea acestor neajunsuri, noi 
o considerăm ca un fapt pozi
tiv, ca o expresie a spiritului 
de răspundere și a dorinței ce
tățenilor de a contribui la per
fecționarea activității noastre. 
Dezvoltarea democrației socia
liste presupune crearea con
dițiilor ca oamenii muncii să-și 
poată spune părerea și asupra 
a ceea ce este bun, dar și asu
pra a ceea ce e rău, pornind toc
mai de la dorința de a lichida 
lipsurile, de a asigura mersul 
tot mai hotărît înainte al so
cialismului în patria noastră 
(aplauze puternice, urale).

Poate să se mai găsească și 
cineva, dintre cei care în tre
cut au aparținut claselor ex
ploatatoare, care să se mai 
gîndească înapoi. Sigur, se 
mai pot găsi și asemenea oa
meni. Dar vă întreb pe dv., 
reșițenii î oare ar mai putea, 
dacă ar trăi, Auschnitt să vină 
să ia Reșița înapoi? (vie ani
mație ; voci: „nu, nu"). Există 
oare vreun pericol ca Reșița 
să devină din nou a capitaliș
tilor 7 (Proteste hotărîte din 
mase. Se aud strigăte : nu, nu). 

Desigur, tovarăși, nu numai 
la Reșița, ci în toată țara, în 
toate uzinele noastre, în toate 
cooperativele noastre agricole, 
nimeni, absolut nici un mun
citor, nici un tehnician, nici 
un inginer, nici un țăran coo
perator, nu se mai pot gîndi 
ca fabricile și pămînturile 
noastre să mai devină vreo
dată ale capitaliștilor și moși
erilor. Vremurile de odinioară 
eu apus pentru totdeauna și 
dacă se mai găsește vreunul 
care să se gîndească la reîn
vierea lor, acela nu poate fi 
decît nebun, (vii aplauze, ura
le aprobative, entuziaste).

In lume există, desigur, încă 
multe țări capitaliste, și noi 
știm că atîta timp cit se men
ține imperialismul continuă 
să dăinuie pericolul dezlăn
țuirii unor războaie agresive, 
pericolul încercării de extin
dere și întărire a dominației 
imperialiste. Știm în același 
timp însă că forțele ce se ri
dică împotriva politicii impe
rialiste de dominație și subju
gare a popoarelor, forțele cla
sei muncitoare, ale omenirii 
progresiste, ale frontului anti- 
imperialist sînt incomparabil 
mai puternice. Dacă acționea
ză unite, aceste forțe sînt în 
stare să împiedice orice ac
țiune a imperialismului. Toc
mai de aceea este necesar 
să facem totul pentru a întări 
unitatea acestor forțe — pa
văza păcii în întreaga lume 
(aplauze, urale).

Dumneavoastră, muncitorii 
din Reșița, reprezentați un de
tașament puternic al clasei 
noastre muncitoare, cu un tre
cut glorios de luptă revoluțio
nară. Acum 100 de ani, aici 
au fost puse bazele Asociației 
muncitorilor din Banat de că
tre Garol Farkaș. în decursul 
anilor, la Reșița, s-au dezvol
tat puternice organizații mun
citorești. Partidul comunist a 
creat, de asemenea, o puternică 
organizație în această citadelă 
proletară. Acest glorios trecut 
revoluționar este o garanție 
că muncitorii reșițeni, toți lo
cuitorii orașului, alături de în
treaga noastră clasă muncitoa
re, de întregul popor, își vor 
aduce și în viitor contribuția 
fermă ia edificarea socialis
mului în patria noastră, pre
cum și la întărirea întregii miș
cări muncitorești revoluționa
re. Muncitorii români sînt so
lidari cu frații lor de clasă 
din țările socialiste, cu cei din 
țările care se află încă sub 
stăpînirea capitalismului și 
imperialismului, cu cei care 
luptă pentru libertate na
țională și socială, pentru o via
ță mai bună, (aplauze, urale).

Eontinuînd vechile lor tradiții 
internaționaliste revoluționare, 
muncitorii, comuniștii din Ro
mânia, întregul nostru popor 
își manifestă activ internațio
nalismul socialist, pe care îl 
văd exprimîndu-se în colabo
rarea frățească dintre țările 
socialiste, dintre partidele co
muniste, pe baza respectului 
suveranității și independenței 
naționale, a egalității depline 
în drepturi, în solidaritatea 
lor în muncă și luptă pentru 
socialism, pentru pace. în con
dițiile de astăzi, numai înțele
gerea și înfăptuirea tuturor a- 
cestov laturi inseparabile ale 
internaționalismului socialist, 
numai aplicarea învățăturii 
marxist-leniniste în mod mul
tilateral, pot asigura întărirea 
unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și mun
citorești. Partidul nostru va 
face totul pentru a-și aduce 
contribuția la realizarea aces
tei unități de muncă și luptă, 
(aplauze, urale puternice).

înțelegem, de asemenea, că 
astăzi, mai mult ca oricînd, 
este necesar să se dezvolte re
lațiile de colaborare între toa
te statele Europei, să se u- 
nească eforturile pentru a nu 
se admite în nici un fel reîn
toarcerea la perioada războiu
lui rece, pentru a se asigura 
continuarea procesului de des
tindere în Europa, înfăptuirea 
securității europene. Numai pe 
această cale este posibilă cre
area condițiilor pentru desfă
șurarea nestingheritâ a con
strucției socialiste, pentru pro
gres și pace în Europa și în 
întreaga lume, (vii aplauze). 
Tocmai de aceea, guvernul ță
rii noastre acționează consec
vent pentru dezvoltarea rela
țiilor cu țările europene, pen
tru găsirea căilor în vederea 
continuării acțiunii îndreptate 
spre întărirea securității în 
Europa, pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase existente 
în viața politică a acestui con
tinent. în același timp, acțio
năm pentru dezvoltarea rela
țiilor cu statele de pe toate 
continentele, considerînd că 
aceasta face parte integrantă 
din politica noastră, din răs
punderea pe care România o 
are ca membră a comunității 
planetei noastre, (aplauze vii, 
urale).

Nu ne facem iluzii. Știm că 
pe drumul spre securitatea 
europeană, spre pace în Euro
pa și în lume sînt multe gre
utăți, trebuie învinse multe 
piedici. Comuniștii poartă însă 
răspunderea atît față de pro
priul lor popor, cit și față de 
popoarele întregii lumi, să ac
ționeze pentru a împiedica un 
nou război, să lupte pentru 
realizarea păcii în lume. în 
acest spirit acționăm noi, în a- 
cest spirit vom acționa și în 
continuare. Sîntem convinși 
că prin aceasta ne îndeplinim 
obligația fundamentală atît 
față de poporul român cît și 
față de popoarele celorlalte 
țări socialiste, față de popoare
le întregii lumi, (aplauze, u- 
rale puternice, prelungite).

la Uzina constructoare de mașini — important otfiectiv industrial al Reșiței socialiste

Dragi tovarăși,

In susținerea politicii parti
dului nostru — care corespun
de pe deplin intereselor între
gului popor — trebuie să a- 
firm și aici, la Reșița, că în 
aceste zile, poate mai mult ca 
niciodată, s-au evidențiat uni
tatea și adeziunea deplină a 
întregului nostru popor. A- 
ceasta ne dovedește că linia 
trasată de partidul nostru este 
justă, că ea este urmată și în
făptuită neabătut de întreaga 
națiune, (aplauze, urale). în 
aceste zile, poate mai mult ca 
niciodată, s-a evidențiat jus
tețea politicii noastre de lăr
gire și dezvoltare a legături
lor cu țările socialiste, cu toa
te statele lumii și aceasta ne 
dă, de asemenea, încrederea 
că mergem pe un drum just, 
că acest drum corespunde in
tereselor tuturor popoarelor 
lumii, (aplauze, urale).

Desigur, tovarăși, nu este 
suficient să afirmi o politică, 
trebuie să o și traduci în viață. 
Știți bine că partidul și guver
nul țării noastre fac totul pen
tru a realiza în viață această 
politică. Este datoria fiecărui 
cetățean al patriei noastre 'ca 
la locul său de muncă să facă 
totul pentru a contribui la în
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui nostru. Lucrul acesta tre
buie făcut în primul rînd prin 
îndeplinirea sarcinilor de creș
tere a producției industriale și 
agricole, de dezvoltare a ști
inței, a culturii, de ridicare a 
nivelului de viață al poporu
lui. Numai acționînd pentru 
realizarea acestui program mi
nunat de dezvoltare a patriei 
noastre, contribuim fiecare, în 
mod activ, la înfăptuirea po
liticii generale a partidului și 
statului nostru, (aplauze, ura
le). Avem convingerea deplină 
că reșițenii, la fel ca întregul 
popor, nu vor precupeți nici 
un efort pentru a-și îndepli
ni și în viitor sarcinile ce le 
revin în înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Primirea și cuvintele căldu
roase adresate nouă de dv., 
locuitorii Reșiței, ne dau și 
mai mult impuls să facem to
tul, să nu precupețim nimic 
pentru a înfăptui sarcinile 
Congresului al IX-lea. Puteți 
fi siguri, tovarăși, că fiecare 
dintre noi, cei cărora partidul 
și poporul ne-au încredințat 
munci de răspundere pentru 
destinele socialismului, ale pa
triei noastre, facem totul pen
tru a găsi căile cele mai bune 
de a asigura mersul hotărît 
înainte. Pentru noi, pentru 
partidul nostru nu există ni
mic mai de preț decît servi
rea cauzei poporului, a socia
lismului în România, în în
treaga lume, (aplauze puter
nice. urale prelungite).

Vă doresc din toată inima 
succes în activitatea dumnea
voastră, multă sănătate și mul
tă fericire, (aplauze și urale 
nesfîrșite).

(Urmare din pag. a Il-a)

În incinta industrială 

a Timișoarei
...La Gătaia, localitate ce 

marchează limita județelor Ca- 
raș-Severin și Timiș, mii de 
bănățeni — români, maghiari, 
germani și sîrbi, îmbrăcați în 
frumoase costume naționale — 
îi întîmpină cu nețărmurită 
bucurie pe conducătorii iubiți 
ai partidului și statului. Oaspe
ții sînt salutați de Vasile Daju, 
membru al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean Timiș, 
și de alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat.

în continuare, de-a lungul 
parcursului spre Timișoara. în 
toate așezările situate în mă
noasa cîmpie a Banatului, pre
tutindeni, locuitorii își mani
festă în mod entuziast dragos
tea fierbinte față de partid, 
față de conducerea sa. La 
poarta de vest a orașului Ti
mișoara, conducătorii de partid 
și de stat sînt întîmpinați de 
Coriolan Pop, prim-secretar al 
comitetului municipal de par
tid, primarul orașului, și de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat. Pe 
„Calea Șagului", prin cartierul 
„Fratelia" — al cărui peisaj 
este dominat astăzi de siluetele 
noilor uzine chimice „Dermati- 
na“ și ale întreprinderii de 
produse ceramice, mii și mii 
de muncitori, constructori, ță
rani cooperatori din comunele 
suburbane, îi salută cu nețăr
murită căldură pe oaspeții 
dragi ai orașului lor, împresu- 
rînd mașinile cu buchete de 
flori. Orașul de pe Bega, ora
șul grădinilor, pare că și-a 
deschis milioane de petale în 
această zi însorită de toamnă.

La Uzina Mecanică Timișoa
ra — primul obiectiv înscris 
pe agenda vizitei de lucru, 
conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinați de Mihai 
Marinescu, ministrul industriei 
constructoare de mașini, de 
cadrele de conducere ale aces
tei mari întreprinderi și de 
numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni, care își exprimă 
bucuria de a-i primi în mijlo
cul lor pe înalții oaspeți pen
tru a doua oară în anii actua
lului cincinal.

în fața machetei, reprezen- 
tînd uzina de astăzi și confi
gurația ei în viitor, ing. Gheor- 
ghe Boșneac, director general, 
relatează conducătorilor de 
partid și de stat despre prin
cipalele probleme de producție 
în etapa actuală și în perspec
tivă. Creată în 1960, uzina me
canică Timișoara, — cea mai 
mare uzină din județul Timiș 
— a cunoscut o dinamică spe
cifică ritmului de dezvoltare 
a industriei noastre socialiste, 
în acest interval, uzina și-a 
sporit producția de 6,5 ori, în 
timp ce numărul muncitorilor 
a crescut de numai 3,5 ori, rea- 
lizînd poduri rulante, macara
le, moto-încărcătoare, autosti- 
vuitoare, boghiuri pentru va
goane de marfă, iar, mai re
cent, tractoare forestiere, larg 
solicitate. Semnificativ pentru 
nivelul organizării activității 
sale economice este faptul că 
uzina realizează anual benefi
cii, echivalînd cu 15 la sută 
din valoarea producției.

Conducătorii uzinei au ra
portat cu satisfacție tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu că, Jn 
uzină, au prins viață recoman
dările făcute cu prilejul vizi

tei din primăvara anului 1966. 
Ca urmare, prevederile planu
lui pe cele 8 luni ale anului 
au fost îndeplinite și depășite, 
s-au îmbunătățit cohsiderabil 
organizarea producției și uti
lizarea spațiilor clădite. în 
prezent pe fiecare mp de 
suprafață productivă se obține 
o producție de 7 ori mai mare 
decît în 1960. în afară de a- 
ceasta — au subliniat gazdele 
— există proiecte care vor 
marca o cotitură și mai evi
dentă în ce privește folosirea 
judicioasă a capacităților de 
producție, concomitent cu stu
dii tehnico-economice, supuse 
avizării, în baza cărora, în ur
mătorii șapte ani se vor con
strui cîteva hale noi care vor 
oferi posibilitatea organizării 
pe baze științifice superioare 
a producției.

Vizitîndu-se apoi uzina, un 
prim popas are loc la secția 
mecanică. Directorul între
prinderii și alte cadre de con
ducere vorbesc conducătorilor 
de partid și de stat despre 
desfășurarea procesului de 
producție. Sînt vizitate în con-

„Cu trup și suflet alături 

de partid"

— Mitingul din Piața Operei —
Aci, în Piața Operei, la orele 

18, a avut loc un mare miting 
la care au participat zeci de 
mii de locuitori ai orașului și 
cetățeni din centrele înveci
nate. Apariția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a celor
lalți conducători de partid și 
de stat la balconul din fața 
Teatrului de Operă a fost sa
lutată cu îndelungi și puter
nice ovații și urale.

Mitingul â fost deschis de 
tovarășul VASILE DAJU, 
membru în Biroul Comitetului 
județean Timiș al P.C.K., 
prini-vicepreședinte al consi
liului popular județean, care, 
salutînd pe conducătorii de 
partid și de stat în frunte cu 
secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a spus:

„Locuitorii acestui străvechi 
pămînt românesc, ai secularei 
cetăți a Timișoarei, peste care 
socialismul și-a pus pecetea 
înnoitoare, vă adresează, sti
mate tovarășe Ceaușescu, sti
mate tovarășe Maurer, tuturor 
oaspeților noștri dragi, un căl
duros „Bine ați venit!“.

Indiferent dacă aceste cu
vinte sînt rostite în limba ro
mână. în limba germană, ma
ghiară sau sîrbă, vă pot încre
dința că ele pornesc din ini
mă, din sutele de mii de inimi 
ale cetățenilor județului Ti
miș, înfrățiți pentru totdeauna 
în munca și lupta pentru pros
peritatea patriei comune, Re
publica Socialistă România, 
Oamenii muncii de toate na
ționalitățile sînt pe deplin 
conștienți că drumul luminos 
pe care pășesc, roadele tot mai 
bogate pe care le culeg în 
toate sectoarele construcției 
socialiste își au temelia în 
politica marxist-leninistă a

tinuare secția lăcătușerie și 
montaj, atelierul de prototi
puri și alte sectoare de pro
ducție.

Pe un platou din incinta în
treprinderii, oaspeților le sînt 
prezentate cîteva dintre pro
dusele de bază ale uzinei — 
mașini și instalații de ridicat 
și transport. Apreciind nivelul 
tehnic al produselor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează 
calde felicitări colectivului u- 
zinei, urîndu-i spor în activi
tatea viitoare.

Dînd expresie înaltei pre
țuiri pentru îndrumările pline 
de grijă ale conducătorilor de 
partid și de stat, ca- semn al 
adeziunii totale față de politi
ca marxist-leninistă promova
tă de partid, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii uzinei me
canice Timișoara și-au mani
festat hotărîrea fermă de a în
deplini cu cinste sarcinile ce 
le revin pentru a ridica necon
tenit nivelul întregii activități 
a uzinei, a aduce o contribuție 
mereu mai substanțială la 
progresul economiei naționale, 
în interesul înfloririi patriei și 
întăririi forțelor socialismului 
in lume.

Străbătînd în aceeași at
mosferă de entuziasm general 
„aleea C.F.R." și noul bu
levard „Leontin Sălăjean", cu 
impunătoarele sale blocuri, 
coloana de mașini se îndreap
tă spre centrul orașului.

partidului nostru, în faptul că 
la cîrma țării se găsesc con
ducători încercați, plini de în
țelepciune, atașați cu trup și 
suflet poporului, cauzei socia
lismului și comunismului. Pri
vim cu recunoștință eforturile 
neobosite pe care Comitetul 
Central, în frunte cu dumnea
voastră. tovarășe Ceaușescu, le 
depune pentru soluționarea 
sarcinilor dezvoltării societății 
noastre socialiste, în interesul 
poporului român și, în același 
timp, ne exprimăm satisfacția 
pentru contribuția valoroasă 
pe care o aduceți la rezolva
rea marilor probleme ale vie
ții politice internaționale, ad
mirăm consecvența și princi
pialitatea cu care militați pen
tru înfăptuirea unității țărilor 
socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești din lumea 
întreagă sub steagul marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar".

în continuare vorbitorul a 
relevat succesele remarcabile 
înregistrate în industrie, agri
cultură, în dezvoltarea științei, 
artei și culturii, în educarea 
tinerei generații, subliniind că 
aceste succese nu sînt privite 
ca motive de automulțumire 
de către muncitorii, țăranii 
cooperatori și intelectualii din 
județ — dornici cu toții să în
lăture orice neajunsuri, să 
mobilizeze rezervele din sfera 
lor de activitate.

„Vizita dumneavoastră, sti
mați oaspeți — a spus în con
tinuare vorbitorul — consti
tuie pentru noi un puternic 
imbold în muncă, o nouă măr
turie a atenției pe care o acor
dați organizației județene de 
partid, județului nostru. Pen
tru această atenție, care ne o- 
norează, pentru sprijinul pe 
care ni-1 acordați cu generozi
tate dar și cu exigență parti
nică, pentru bucuria de a vă 
avea în mijlocul nostru, vă 
mulțumim din toată inima !

Această vizită coincide cu 
un eveniment important pe 
care îl vom sărbători în cu- 
rînd, aniversarea a 100 de ani 
de la crearea Asociației gene
rale a muncitorilor din Timi
șoara, afiliată, de la constitui
rea ei. la Internaționala I. Ur
mașii de astăzi ai revoluționa
rilor de acum 100 de ani cin
stesc memoria înaintașilor prin 
munca lor plină de avînt pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor trasate de partid, 
contribuind cu toate forțele la 
întărirea și înflorirea Româ
niei socialiste.

Exprim la această impresio
nantă adunare hotărîrea ne
clintită a comuniștilor și a tu
turor oamenilor muncii — 
români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități — 
din județul Timiș de a urma și 
de acum înainte, fără șovăire, 
conducerea, noastră de partid 
și de stat, de a munci astfel 
încît să fie pe deplin înfăp
tuită și în viitor datoria față 
de patrie, față de măreața 
cauză a victoriei socialismului 
și comunismului în lumea în
treagă".

A luat apoi cuvîntul tovară
șul NEAGOE NICOLAE, 
strungar la uzinele Tehnome- 
tal-Timișoara, care, exprimînd 
bucuria muncitorilor din Timi
șoara — „oraș cunoscut nu nu
mai ca oraș al parcurilor și 
florilor, ci și ca un puternic 
centru al industriei noastre so
cialiste, al. vieții spirituale a 
patriei" — a spus în conti
nuare :

„Vizita dumneavoastră con

stituie încă o dovadă a practi
cii consecvente a conducerii 
partidului nostru de a se con
sulta cu oamenii muncii, de a 
cere părerea lor în elaborarea 
tuturor măsurilor ce privesc 
destinele societății noastre so
cialiste.

Dragi conducători de partid 
și de stat, vă încredințăm că 
puternicul detașament al mun
citorimii timișorene este trup 
și suflet alături de partid, pe 
care-1 va urma întotdeauna cu 
devotament și abnegație, cu 
deplină încredere că drumul 
pe care pășim este singurul ce 
asigură victoria socialismului 
și comunismului în patria 
noastră. Vom dezvolta și apăra 
întotdeauna, cu toată ființa 
noastră, mărețele cuceriri pe 
care le-am obținut pe acest 
drum — ce ne sînt scumpe ca 
lumina ochilor".

în continuare, vorbitorul, 
subliniind că roadele socialis
mului se fac simțite din plin 
în viața tuturor oamenilor 
muncii, s-a referit la rezulta
tele uzinei în care lucrează, u- 
zină ce dă astăzi de aproape 
3 ori mai multe produse de
cît în anul 1960, a găsit și pus 
în valoare noi rezerve interne, 
care permit ca în acest an să 
se dea o producție suplimen
tară de peste 2,5 milioane lei.

. El a arătat, de asemenea, că 
mașinile agricole pe care le 
produc sînt apreciate nu nu
mai în țară ci și peste hotare, 
că în viața uzinei dau bune 
rezultate măsurile inițiate de 
conducerea partidului privind 
crearea comitetelor de direc
ție, creșterea rolului adunări
lor generale ale salariaților și 
altele, care asigură participa
rea directă a muncitorilor la 
conducerea întreprinderii.

„Personal mă angajez, în ca
litatea mea de comunist, — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
să nu precupețesc nici un 
efort pentru a traduce în via
ță în mod exemplar hotărîrile 
și directivele partidului, con
vins fiind că politica partidu
lui nostru exprimă în cel mai 
înalt grad voința oamenilor 
muncii din țara noastră, do
rința lor de pace și prosperi
tate, de a merge neabătut pe 
calea progresului și civilizației 
socialiste".

în cuvîntul său. tovarășa 
MARTON IULIANA. mun
citoare la întreprinderea 
„Bumbacul", a spus :

„Iau cuvîntul la această a- 
dunare cu dorința de a-mi ex
prima atașamentul de neclin
tit față de înțeleaptă politică 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, a cărei jus
tețe se reflectă în minunatele 
înfăptuiri ale poporului ro
mân, în dezvoltarea tuturor 
ramurilor economiei. în înflo
rirea științei și culturii, în 
contribuția importantă adusă 
la cauza'păcii și socialismului 
în lumea întreagă. Sînt bucu
roasă câ, sub ochii noștri, Ro
mânia socialistă înflorește con
tinuu, pe toate planurile, că 
țara noastră și-a cîștigat sti
mă și prețuire în lumea în
treagă, în rîndul tuturor po
poarelor iubitoare de pace și 
progres.

Ca orice femeie și mamă, 
doresc din inimă ca fiii mei, 
toți copiii acestei țări și toți 
copiii din lume să trăiască în 
pace și fericire. De aceea, sînt 
mîndră că partidul nostru, 
conducerea sa în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, fac 
tot ce le stă în putință pen
tru ca generația de azi ca și 
generațiile viitoare să se bu
cure din plin de binefacerile 
păcii, ale prieteniei dintre țări 
și popoare, pentru făurirea 
unei lumi în care glasul rațiu
nii să înlocuiască glasul tunu
rilor. în care să nu mai existe 
războaiele nimicitoare.

Am urmărit cu vie satisfac
ție eforturile conducerii parti- • 
dului nostru, care — călăuzind, 
du-se după principiile interna
ționalismului proletar — mili
tează cu perseverență pentru 
unitatea țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor pro
gresiste din lume. Aceasta este, 
fără îndoială, calea prin care 
pot fi oprite încercările impe- • 
rialiștilor de a subjuga alte 
popoare, de a dezlănțui noi . 
războaie.

Sînt muncitoare de naționa-• 
litate maghiară. Muncesc cot 
la cot cu muncitoare românce, 
germane sau de naționalitate 
sîrbă. Colectivul nostru e unit 
prin hotărîrea sa de a nu-și 
precupeți eforturile în munca 
și lupta pentru traducerea în 
viață a politicii partidului. 
Sîntem bucuroase că produsele 
fabricii noastre folosesc econo- 
miei naționale, că succesele pe 
care le obținem în producție 
sînt o părticică din izbînzile 
întregului popor pentru înflo
rirea patriei noastre comune, 
pe care o iubim din suflet — 
Republica Socialistă România. 
Știm, de asemenea, că aceste 
succese contribuie la întărirea 
întregului sistem socialist, a 
tuturor forțelor iubitoare de 
pace.

De aceea, vă asigur, dragi 
tovarăși, că și de acum înainte, 
strîns uniți în jurul conducerii 
de partid și de stat, în‘frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vom munci cu toată însufle-

(Continuare în pag. a IV-t)
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Zeci de mii de cetățeni ai Timișoarei fi locuitori din centrele învecinate, au salutat — la mitin- 
gul din Piața Operei — prezența conducătorilor de partid și de stat
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țirea, cu întreaga noastră pri- 
cepere și capacitate, pentru a 
ne aduce aportul la înfăptuirea 
mărețului program de desă
vârșire a construcției socialis
mului elaborat de partid".

A luat apoi cuvîntul tovară
șul PETER LAMOTH, profesor 
doctor docent Ia Universitatea 
din Timișoara, care, în numele 
cadrelor didactice, al întregii 
intelectualități timișorene a 
exprimat bucuria de a saluta 
pe conducătorii de partid și de 
stat.

„Vizitele dv., iubite tovarășe 
Ceausescu — a spus în conti
nuare vorbitorul — constituie 
de fiecare dală, pentru noi toii, 
care ne-am închinat viața in
struirii și educării tinerei ge
nerații, prilejuri de bogate în
vățăminte, prilejuri de a trece 
în revistă, în fața arbitrului 
de neînduplecat al conștiinței 
uoqștre d.e cadre didactice și 
de, comuniști, modm în care 
am reușit să ne achităm de 
înalta noastră misiune — edu
carea și pregătirea generațiilor 
viitoare ale României socia
liste

în prezent. preocuparea 
noastră este îndreptată spre 
deșchîderea noului an univer
sitar, care va trebui să consti
tuie un an de însemnate reali
zări în înfăptuirea Directivelor 
Comitetului Central al partidu
lui cu privire la dezvoltarea 
învățămîntului. Noile organe 
de conducere colectivă, consti
tuite recent în institutele de în- 
vățămînt superior din orașul 
nostru, vor permite ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă a în
tregii noastre activități.

Ca o dovadă a politicii na
ționale juste a partidului si 
sfatului. în centrul universitar 
Timișoara, care este o minu
nată creație a orînduirii noas
tre socialiste, muncesc și stu
diază laolaltă cadre didactice 
și studenți de diferite naționa
lități : români, germani, ma
ghiari. sîrbi. Noi, care lucrăm 
în acest oraș, ne-am putut con
vinge nemijlocit că tot ce s-a 
înălțat în jurul nostru în anii 
construcției socialismului eșțp 
rodul acestei munci comune si 
înfrăiițe. Constituind un punct 
d.e plecare în activitatea noas
tră. această colaborare frățeas
că — bazată pe înaltul senti
ment al patriotismului soția*  
list — este totodată și unul din 
scopurile majore ale muncii 
educative pe care o desfășurăm 
în rîndul studenților.

Vreau'să-mi exprim convin
gerea fermă — a spus în con
tinuare vorbitorul — că poli
tica partidului. de accelerare a 
mersului construcției socialis
te. de dezvoltare a prieteniei 
cu toate țările socialiste și a 
colaborării internaționale, de 
destindere și pace, constituie 
chezășia viitorului luminos al 
României socialiste. Declarația 
adootată la sesiunea extraordi
nară a Marii Adunări Naționa
le cuvîntările conducătorilor 
noștri de partid și de stat, ale 
dv.. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, exprimă cu clarvi
ziune calea de creștere a forței 
genera’e a sistemului socialist, 
de întărire a unității sale, 
constituind un aport însemnat 
al partidului nostru la victoria 
ideilor niarxism-leninismului.

Ferm convins că politica 
partidului nostru exprimă in
teresele patriei, ale poporului, 
ale cauzei socialismului, pro
gresului și păcii, îmi alătur 
glasul la cel al milioanelor de 
muncitori, țărani și intelectuali 
care și-au demonstrat nețărmu
ritul atașament la principiile 
politicii interne și externe 
promovate cu atîta consecven
ță de partidul nostru. în nu
mele cadrelor didactice din 
centrul universitar Timișoara, 
al întregii intelectualități timi
șorene îmi manifest deplina a- 
deziune la aceste principii, 
precum și hotărîrea fermă de 
a nu precupeți nici un efort 
pentru a sădi în conștiința și 
în inimile tinerilor, a căror 
educație ne-a fo^t încredința
tă. dragostea nețărmurită față 
de partidul nostru drag, față 
de patria noastră socialistă — 
România !“.

„Țărănimea județului Timiș, 

alături de întreaga țărănime 
din patria noastră — a spus 
în cuvîntul său tovarășul AK- 
CADI GIURGEV, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din coniuna Diniaș — 
urmează și va urma neabătut 
politica Partidului Comunist 
Român, deoarece s-a convins 
că această politică plină de 
înțelepciune corespunde pe 
deplin intereselor țării noas
tre, ale tuturor oamenilor 
muicii de. pe meleagurile Ro
mâniei socialiste, indiferent 
de naționalitate. Mai mult ca 
oricînd inimile și gîndurile 
țărănimii se unesc cu inimile 
și gîndurile tovarășilor noștri, 
muncitorii din fabrici și uzine, 
cu ale intelectualității noastre.

Țăranii din județul Timiș, 
români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități, 
știu că viața lor nouă, tot mai 
îmbelșugată, o datoresc parti
dului care ne-a arătat calea 
agriculturii socialiste, bazată 
pe cuceririle științei și tehni
cii moderne. Munca pe care o 
depunem cu ajutorul mașinilor 
tot mai numeroase și mai per
fecționate, folosind îngrășă- 
mintele chimice primite în 
cantități din ce în ce mai mari 
din partea statului, nici nu mai 
seamănă cu munca istovitoare 
din anii de dinaintea coope
rativizării. Recunoștința pe 
care o purtăm partidului, ața-*  
șamentul nostru profund față 
de patrje le exprimăm prin 
străduințele noastre neosteni
te de a face pămîntul nostru 
mai mănos, mai bogat în roa
de. în acest, an am învins 
greutățile provocate de secetă 
și putem spune cu mîndrie că 
ne îndeplinim îndatorirea de 
a asigura populației și fabri
cilor produsele alimentare și 
materiile prime de care au ne
voie.

Ca cetățean român de națio
nalitate sîrbă doresc să ex
prim mulțumiri partidului 
nostru și conducerii sale pen
tru grija deosebită ce o acordă 
dezvoltării continue a demo
crației socialiste, care creează 
cadrul afirmării depline a ca
pacităților creatoare ale tutu
ror oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate. Unitatea 
dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare, unita
tea de neclintit a întregului 
popor în jurul conducerii de 
partid și de stat se bazează pe 
aplicarea consecventă a poli
ticii naționale marxist-leni
niste a partidului și guvernu
lui, pe deplina egalitate în 
drepturi a oamenilor muncii 
de toate naționalitățile, fii ai 
acestei patrii, ai acestui pă- 
mînt pe care cunoaștem bucu
ria de a trăi în deplină liber
tate.

Cînd am venit la această a- 
dunare, cooperatorii clin Diniaș 
nii-au spus : „Să transmiți 
tovarășului Ceaușescu, tovară
șului Maurer, celorlalți condu
cători de partid și stat, o dată 
cu egide urări de sănătate și 
putere de muncă spre binele 
întregului popor, angajamen
tul nostru de a ng duce la în
deplinire și mai bine d.epîț 
pînă acum sarcinile ce ne re
vin. îndeplinind această do
rință a țăranilor din Diniaș 
vă încredințez, iubiți conducă
tori, că nu ne vom precupeți 
eforturile pentru ca angaja
mentul luat să devină faptă, 
convinși că astfel contribuim 
la înflorirea scumpei noastre 
patrii. Republica Socialistă 
România “.

în cuvîntul său, tovarășul 
GHEORGHE LE AII U, artist 
emerit, directorul Teatrului 
..Matei Millo" din Timișoara, 
salutîndu-i pe conducătorii 
de partid și de stat în 
numele oamenilor de artă a 
spus : „Partidul Comunist Ro
mân este inima patriei în
tregi, — este o inimă a 
cărei bătaie răsună în piep
turile noastre, ale tuturor. Și 
cum niciodată un organism nu 
poate trăi fără inimă, nici or
ganismul socialist al României 
nu poate fi despărțit de ini
ma sa. Cum am putea reuși 
mai bine să vă exprimăm, iu
biți conducători, sentimentul 
nostru de recunoștință, de 
mare prețuire și de încredere 
decît să vă rugăm a fi con

vinși că și în clipele în care 
nu avem fericirea a fi alături 
fizic de dumneavoastră, sîn- 
tem inimă lîngă inimă, gînd 
lîngă gînd. voință lîngă voință, 
faptă lîngă faptă cu indica
țiile dumneavoastră, cu hotă- 
rîrile înaltelor foruri pe care 
le conduceți.

înțelegem că impresionanta 
energie și capacitate pe care 
le dovediți clipă cu clipă, în 
atîtea diferite și uneori grele 
împrejurări, își au izvorul toc
mai în acest consens național, 
în forța unanimității nemaicu
noscute în istoria patriei noas
tre, și care ne dă tuturor o 
mare încredere în viitor. Con
știința unui întreg popor a de
venit sprijinul trainic al pro
priei creații naționale. Cetă
țenii patriei noastre sînt ne
spus de recunoscători partidu
lui datorită căruia ideea de 
patrie socialistă, independentă, 
liberă și suverană. Cu un înalt 
și adevărat simț al datoriei in
ternaționaliste, ne unește mai 
strîns ca niciodată pe toți — 
români, germani, maghiari și 
de alte naționalități, mîndri 
de prestigiul României".

„Cum pot uita vreodată ti
mișorenii .— a spus în continu
are vorbitorul — că toate insti
tuțiile de artă * din acest mare 
oraș sînt creații exclusive ale 
or-induirii' -noastre socialiste. 
.Cm» vor- putea .uita vreodată 
timișorenii că patru din aceste 
instituții de artă sînt de limbi 
diferite, ca expresie a soluțio
nării fără echivoc și definitive 
a problemei naționale în pa
tria noastră. Vorbim chiar a- 
cum dintr-o clădire care a- 
dăpostește. în cea mai strînsă 
și frățească colaborare, sute 
de artiști. înmănuncheați în 
patru instituții din care trei în 
limbi diferite, sub aceeași cu
polă a dragbstei fața, de patrie 
și de partidul nostru scump.

Vă rugăm. iubiți conducă
tori. să ne priviți ochii, ochii 
strălucitori ai tuturor partici- 
pânților la această adunare, 
fiind convinși că veți citi în ei, 
în privirile noastre, sentimente 
de omagiu, respect și devota
ment. mesajul de încredere că 
vă puteți bizui întotdeauna și 
pe noi.

Populația acestui mare oraș 
vă încredințează că și aci, pe 
aceste meleaguri ale țării, 
cauza socialismului va înflori 
necontenit. Nicicînd lumina 
partidului nostru drag n-a a- 
vut atîția făclieri destoinici, 
care să știe atît de bine a lu
mina calea fericirii întregului 
nostru popor".

Primit ou vii și înde
lungate ovații, a luat apoi 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în repetate rîn- 
duri, cuvîntarea secretarului 
general al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată cu puternice a- 
plauze.

Mitingul din orașul Timi
șoara a prilejuit o nouă și pu
ternică afirmare a unității 
oamenilor muncii, români, 
maghiari, germani, sîrbi și de 
alte naționalități. în jurul 
partidului și a conducerii sale, 
o expresie de deplină apro
bare a politicii sale interne și 
externe marxist-leniniste. Mi
nute în șir, în Piața Operei din 
Timișoara au răsunat ovații și 
urale puternice la adresa con
ducătorilor patriei noastre so
cialiste.

După miting, în cinstea 
oaspeților, în sala operei de 
stat, a avut loc un frumos 
spectacol, susținut de formații 
ale instituțiilor de artă și de 
artiști amatori din județul 
Timiș.

Seara tîrziu, la ieșirea din 
clădirea operei, o mare mul
țime de locuitori au ținut să-și 
afirme, încă o dată, bucuria 
de a-i avea în mijlocul lor pe 
conducătorii iubiți de partid și 
de stat.

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
la mitingul de la Timișoara

Dragi tovarăși,

Dați-mi voie să vă adresez 
dumnevoastră, tuturor locui
torilor municipiului Timișoara, 
locuitorilor județului Timiș, 
un salut călduros, din inimă, 
din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliu
lui de Stat și a guvernului 
României socialiste, (aplauze). 
Doresc să exprim cele mai 
vii mulțumiri locuitorilor ora
șului Timișoara și ai comu
nelor județului Timiș prin 
care am trecut pentru primi
rea deosebit de călduroasă, 
pentru manifestările cordiaie 
cu care ne-au întîmpinat. în 
aceste manifestări noi ve
dem expresia încrederii nes
trămutate pe care o aveți, ca 
întregul nostru popor. în po
litica marxist-leninistă a par
tidului nostru, inspirată din 
interesele națiunii, ale cauzei 
socialismului, (aplauze). Am 
ascultat cu atentije pe tova
rășii care au vorbit la acest 
miting. Ei gu trecut în re
vistă. pe scurt, succesele în
treprinderilor din Timișoara, 
rezultatele obținute de țăranii 
cooperatori pe cîmpiile mă
noase ale județului Timiș, au 
relevat preocupările pentru 
asigurarea începerii în con
diții bune a noului an de în- 
vățămînt, pentru înarmarea 
tineretului din Timișoara cu 
cele mai înalte cuceriri ale 
științei și culturii, pentru for
marea unui tineret apt ca 
mii ne să ducă mai departe 
făclia progresului, a civiliza
ției pe pămîntul Românie’, 
(aplauze vii, prelungite). L-am 
ascultat pe reprezentantul oa
menilor de artă din Timișoa
ra vorbind despre tradițiile 
progresiste ale artei noastre, 
despre menirea ei de a con
tribui la ridicarea culturală 
și educarea maselor, la uni
rea tuturor cetățenilor. fără 
deosebire de naționalitate. în 
lupta pentru victoria deplină 
a socialismului și făurirea co
munismului în România, (a- 
plauze).

în cuvintele pornite din ini
mă ce s-au rostit la acest m>- 
ting. în aplauzele dv. vedem 
hotărîrea nestrămutată ce vâ 
însuflețește de a înfăptui near 
bătut politica partidului nos
tru comunist, de a vă con
sacra elanul și energia desă
vârșirii socialismului în Ro
mânia. apărării păcii în lume, 
(aplauze, urale)

Cunoaștem și apreciem în 
mod deosebit rezultatele ob
ținute de muncitorii din Ti
mișoara în îndeplinirea pro
gramului elaborat de Con
gresul al TX-lea. Știm că 
dumneavoastră, muncitorii din 
Timișoara, ați depășit sarci
nile economice ce vă reveneau, 
în rezultatele minunate pe cpre 
le obțineți noi vedem expre
sia capacității lucrătorilor din 
industria timișoreană —- de
tașament activ al clasei mun
citoare din România, clasă ce 
îndeplinește rolul conducător 
în societatea noastră socialis
tă. (aplauze, urale). Dați-mi 
voie să adresez tuturor mun
citorilor, tehnicienilor și in
ginerilor din întreprinderile 
municipiului Timișoara cele 
mai calde felicitări pentru re
zultatele obținute pînă acum 
și urări de noi și noi succese 
în activitatea lor viitoare, 
(aplauze, urale).

Cunoaștem și apreciem re
zultatele obținute de țărăni
mea cooperatistă, de munci
torii din agricultură în reali
zarea unor recolte bune în 
condițiile climaterice defavo
rabile din primăvara acestui 
an. în aceste rezultate, în a- 
portul pe care îl aduce la 
sporirea producției noastre a- 
gricole. la asigurarea aprovi
zionând populației și a indus
triei cu materiile prime nece
sare, noi vedem hotărîrea ță
rănimii cooperatiste din Ti
mișoara de a face totul pentru 
a-și îndeplini îndatoririle față 
de economia noastră națio
nală și, totodată, de a asi
gura ca Banatul să fie frun
tea — cum se spune pe aici, 
(aplauze, urale, animație). La 
această adunare doresc să a- 
dresez calde felicitări tuturor 
lucrătorilor din agricultură, 
țărănimii cooperatiste pentru 
roadele bune obținute și să 
le urez succese și mai mari 
în munca pentru înflorirea a- 
griculturii noastre socialiste, 
(aplauze, urale).

Conducerea partidului și 
statului acordă o înaltă pre
țuire activității intelectuali
tății din Timișoara, tuturor a- 
celora care lucrează în dome
niul cercetării științifice, în 
învățămînt, ,în domeniul artei 
și culturii, și care alcătuiesc 
un detașament puternic al in
telectualității României so
cialiste. Trebuie să spunem ?ă 
intelectualitatea din Timișoa
ra, prin competența, energia 
și elanul cu care își îndepli
nește misiunea ei nobilă. a- 
duce o contribuție de seamă 
la înflorirea științei și culturii 
patriei noastre. (aplauze, 
urale).

Dați-mi voie ca de la aceas
tă tribună să-i felicit din 
toată inima pe oamenii de 
știință și cuitură din Timi
șoara și să le urez noi și noi 
succese în eforturile închina
te propășirii spirituale a Ro
mâniei (aplauze, urale).

Cunoașteți rezultatele pe 
care le avem în înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al IX-lea pentru desă- 
vîrșirea construcției socialis
te. Știți că sarcinile de dez
voltare a industriei se înde
plinesc cu succes, că pe 
primii trei ani planul va 
ti îndeplinit și depășit ; a- 
vem toate condițiile ca pî
nă în 1970 programul de 
.dezvoltare a industriei socialis
te îiK-jJpnjânia să fie pe deplin 
îndeplinit. (aplauze, urale), 
Și țărănimea noastră coopera
tistă. lucrătorii din agricultură 
au reușit în primii trei ani să 
îndeplinească sarcinile de spo
rire a producției agricole ve
getale și animale, în pofida 
condițiilor grele, de secetă, 
din primăvara acestui an Ne
plinind eforturi uriașe, țărăni
mea coopeiaiistă a diminuat 
mult, efectele secetei obținînd 
o recoltă bună de cereale, asi
guri rid aprovizionarea popu
lației in condiții satisfăcătoare, 
adueîndu-șj contribuția la dez
voltarea întregii economii. (a- 
plauze puternice). Dezvoltarea 
în ritm susținut a economiei 
României este dovada justeței 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, a realismu
lui programului elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. a Capacității creatoare a 
poporului nostru, liber și stă- 
pîn pe destinele sale.'construc
tor înflăcărat al socialismului, 
(aplauze, urale).

Desigur, tovarăși, pentru a 
înfăptui minunatele noastie 
aspirații de viitor, peptru a 
făuri societatea în care toți oa
menii muncii să poată benefi
cia din pljn de valorile mate
riale și spirituale ale civiliza
ției mai avem încă mult de fă
cut. Am pornit de la un stadiu 
destul de înapoiat. Am ajuns 
la un nivel relativ înalt de 
dezvoltare. Dar mai trebuie să 
muncim încă pentru înfăptui
rea bazei materiale care să a- 
sigure satisfacerea tuturor ne
cesităților membrilor societarii 
noastre socialiste. în direcția 
aceasta își înzecește eforturi^ 
le partidul nostru. Facem to
tul pentru a asigura dezvolta
rea continuă, în ritm susținut, 
a industriei, a agricultyrii, a 
științei și culturii, a învățâmîn- 
tului, pentru ridicarea nivelu
lui de cultură al tinerei gene
rații, al întregului popor. 
Muncind cu abnegație și com
petență sporită vom lichida 
complet rămînerea în urmă pe 
care am moștenit-o de la cla
sele exploatatoare, vom înfăp
tui visul de aur al poporului 
nostru — comunismul, (aplau
ze, urale furtunoase). Ceea ce 
caracterizează politica parti
dului nostru, ceea ce doresc 
să afirm și aici, în fata timi
șorenilor. este că partidul 
nostru, conducerea sa, vor face 
totul pentru a realiza intr-un 
timp cît mai scurt această nă
zuință fierbinte a poporului 
român, (vii aplauze, urale). 
După cum știți, în întreaga sa 
activitate, partidul comunist 
pornește de la necesitatea îm
bunătățirii continue a nivelu
lui de trai al tuturor celor ce 
muncesc în România. Țelul 
suprem al politicii noastre este 
omul, bunăstarea materială și 
spirituală a omului Vom face 
totul ca omul societății socia
liste din România să se bucure 
de toate binefacerile civiliza
ției umane, (urale, aplauze în
delungate).

Știm că mai sînt multe lip
suri, multe neajunsuri, că tre
buie să facem față încă multor 

privațiuni. Ceea ce am înfăp
tuit pînă acum, precum și pro
gramul pe care îl avem în 
față, constitue însă garanția 
că vom reuși șă lichidăm tot 
mai hotă rit aceste lipsuri, că 
vom asigura progresul tot mai 
rapid și multilateral al socie
tății noastre. Desigur, tovarăși, 
aceasta cere din partea tuturor 
înzecirea eforturilor, hotărîrea 
și capacitatea de a munci tot 
mai bine. Fiecare întreprinde
re, fiecare unitate, de stat sau 
cooperatistă, din agricultură, 
trebuie să producă mai mult, 
mai bine, mai ieftin. Numai 
pe această cale vpm reuși să 
creăm belșugul de bunuri ma
teriale care să asigure satisfa
cerea deplină a cerințelor în
tregului nostru poppr. (aplauze 
puternice).

în activitatea sa partidul 
nostru pornește de la princi
piul că toate măsurile privind 
dezvoltarea patriei noastre tre
buie sâ fie supus? dezbaterii 
si aprobării clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității. în
tregului popor. Ne consultăm, 
discutăm. împreună cu poporul 
cum să acționăm, pe ce cale 
să mergem, pentru a asigpra 
îndeplinirea în cît mai bune 
condiții a programului de dez
voltare a societății noastre so
cialiste Țn aceasta noi vedem 
o latură fundamentală a lăr
girii democrației socialiste. A 
ceasta este, de altfel, esența 
democrației într-o societate în 
?are omul a devenit stâoîn pe 
niijlnace)? de producție. în cue 
au fost lichidate pentru tot
deauna clasele exploatatoare 
Numai într-o asemenea socie
tate se poate vorbi de o ade
vărată egalitate între cetățeni, 
de p adevărată democrație pen
tru întregu) oopor muncitor, 
(aplauze, urale).

Au vorbit aici unii tovarăși 
despre felul în care a fost re
zolvată problema națională în 
România. Putem- spune eu sa
tisfacție că partidul nqsu-u. pe 
al cărui steag a stat scris încă 
de la înființarea sa „înfrățirea 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate", a 
rezolvat pentru totdeauna pro
blema^ națională in România, 
asigurînd drepturi egală 
în toate domeniile de activi
tate pentru toți cetățenii par 
triei. (urale, aplauze). Aici. în 
Timișoara, trăiesc și muncesc 
împreună de veacuri români, 
germani, unguri sîrbi și alte 
naționalități- împreună, de-a 
lungul timpurilor, ei au creat 
condiția materială și spiritua
lă a acestor meleaguri, împre
ună au dus nenumărate lupte 
împotriva asupritorilor co
muni, pentru dreptate socială. 

tpentru o viață mai bună. Isto
ria arată că ori de cîte ori au 
acționat uniți, ei au avut suc
ces în lupta lor. (aplauze, 
urale prelungite).

în anii socialismului, oame
nii muncii români, germani, 
maghiari, sîrbj și de alte na
ționalități din Timișoara au 
acționat împreună contribuind 
la realizarea marilor progrese 
cu care se mîndrește poporul 
nostru. în condițiile noii orîn- 
duiri. uniți, oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate, pot 
să-și asigure o viață la care 
nici nu gfndeau în trecut, pot 
fi cu adevărat slăpîni pe 
destinele lor. (vii aplauze).

Acum 100 de ani, aici s-au 
pus bazele Asociației muncito
rilor care a unit lucrători de 
diferite naționalități din Timi
șoara și care, încă de la în
ceput, a acționat în strînsă le
gătură cu Internaționala I. în 
spiritul solidarității interna
ționale ?u oamenii muncii d? 
pretutindeni, (urale, aplauze). 
Conducătorii acestei asociații, 
ra d? altfel și conducătorii al
tor asociații muncitorești din 
țara noastră, au avut legături 
cu conducătorii Internaționa
lei Ț, cu Marx. cu Engels. De 
la acești mari gînditori și mili- 
tanți revoluționari noi am în
vățat că trebuie să luptăm 
pentru unirea oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa
litate. pentru egalitatea în 
drepturi a tuturor popoarelor, 
a tuturor națiunilor lumii, (a- 
piauze, urale puternice).

Partidul nostru comunist, 
continuatorul celor mai minu
nate tradiții de luptă revolu
ționară și progresistă din Ro
mânia. are înscris pe stindar
dul său solidaritatea interna
țională cu partidele comuniste 
și muncitorești din întreaga 
lume, cu clasa muncitoare de 

pretutindeni, înfrățirea în lup
tă pentru eliberarea clasei 
muncitoare, a popoarelor, pen
tru asigurarea păcii în iume. 
(aplauze vii, urale vibrante).

în condițiile de astăzi, cînd 
în lume există sistemul mon
dial socialist, problema solida
rității internaționale îmluacă 
un aspect nou — acela al soli
darității și unității popoarelor 
în lupta comună pentru edifi
carea socialismului și comu
nismului. Făurirea noii orîn- 
duiri este îndatorirea primor
dială a fiecărui partid comu
nist Numai în măsura în care 
partidul comunist, aplicînd le
gile generale ale marxism-le
ninismului la condițiile con
crete din țara unde își desfă
șoară activitatea știe să u- 
nească toate forțele pentru a 
obține succesul în construcția 
socialistă, numai in această 
măsură eț. își îndeplinește în
datorirea sș de oarțid condu
cător al- societății, /aplauze, 
urale). Ta<ă de ce partidul nos- 

,tru consideră că prjma su în
datorire față de popor, precum 

-șj față de clasa muncitoare in
ternațională. este de a-și în
deplini bine misiunea de forță 
.cordurătoare în construcția so
cialistă .m România. în acest 
fel. partidul nostru își îndepli- 
..nește și îndatorirea națională 
și îndatorirea internațional istă 
— ambele alcătuind un tot q- 
ni’ar (aplauze, urale).

în munca uriașă de edifi
care a socialismului, est? nece
sară dovoMarea colaborării și 
cooperării între țările socialis
ta • fără ătȚas’a nu ?șt? posi
bilă înaintarea rapidă pe ca
lea progresului. Această coope
rare și colaborare trebuie să 
asigure dezvoltarea fiecărei 
tari sc< ialis’e și în același timp 
-întărirea întregului sistem 
mondial al socialismului — 
atît din punct de vedere eco
nomie cft și al prestigiului si 
autorității sale în lume (a- 
plauze. urale). în cpndițitle 
existenței mai multor țări so- 
.cialisJe, solidaritatea interim*-  
tională. colaborarea și unitatea 
lor trebuie să pornească de fa 
principi i le marx ist-len i niște 
ale eeaiității în drepturi, res
pectului suveranității si inde
pendenței naționale, neames’e- 
cului în treburile interne. în
trajutorării tovărășești în mun
ca și lupta comună- Numai 
respecți nd acest tot unitar de 
principii marxist-leniniste pu
tem as'gura manifestarea ple
nară a internaționalismului 
socialist și o unitate de 
nezdruncinat a sistemului 
mondial socialist, (vii aplauze 
și urale).

De asemenea. în condițiile în 
care mișcarea comunistă inter
națională a devenit o puterni
că forță a contemporaneității, 
cînd numeroase partide comu
niste joacă un activ în via
ța politică națională, interna
ționalismul proletar, solidari
tatea internațională trebuie să 
.se bazeze pe principiile atot
biruitoare șle marxișmrJeni- 
pismiilui, ale independenței 
fiecărui partid, ale dreptului 
său de a-și elabora de sine sttV 
tător linia politică, de a orga
niza și conduce lupta pentru 
transformarea revoluționară a 
societății. Numai pe acest fun
dament se pot asigura li
chidarea divergențelor din 
mișcarea comunistă și mun
citorească. întărirea unității 
și coeziunii ei, unirea tu
turor forțelor revoluționa
re. antiimperialiste. Numai 
astfel putem avea garan
ția obținerii de noi șî noi suct 
cese pe calea luptei pentru 
progres social, pentru apărarea 
păcii în lume, (aplauze, urale).

în spiritul principiilor mar
xist-leniniste, ale internaționa
lismului socialist a acționat șî 
acționează neabătut partidul 
nostru. Noi considerăm că di
vergențele existente astăzi în 
mișcarea comunistă sînt trecă
toare. și că datoria fiecărui 
partid, a fiecărui comunist este 
da a face totul oentru restabil
irea legăturilor frățești din 
sînul mișcării noastre, a încre
derii dintre partide, a întări
rii unității lor. Noi vom face 
totul oentru a contribui la a- 
ceastă cauză nobilă, (aplauze, 
urale puternice, prelungite).

Știm că în lume există forțe 
ostile progresului social și pă
cii, că imperialismul constituie 
încă o puternică amenințare la 
adresa păcii, că prin politica 
sa de agresiune și amestec 
brutal în treburile interne ale 
altor state, el pune în pericol 

pacea omenirii. De aceea, par
tidul și guvernul țării noastre 
consideră ca o datorie a lor, și 
națională, și internaționalistă, 
de a acționa pentru normaliza
rea relațiilor internaționale, 
pentru dezvoltarea legăturilor 
de colaborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duirea socială, considerind că 
numai pe această cale este po
sibil să se împiedice aruncarea 
omenirii într-un nou război. 
Știm că în condițiile de astăzi 
din Europa este necesar mai 
mult ca oricînd să acționăm 
pentru continuarea politicii de 
destindere, pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre 
toate statele europene. Securi
tatea Europei este o cauză a 
tuturor popoarelor de pe acest 
continent- o cauză a întregii 
lumi și România, poporul ro
mân vor face totul pentru a-și 
aduce contribuția la înfăptui
rea acestui deziderat vital al 
vieții politice contemporane, 
(aplauze, urale).

în relațiile noastre interna
ționale. în contactele pe care 
le-am avut și le avem cu mulți 
oameni politici și de stat, am 
putut constata că există preo
cupare pentru a se împiedica 
revenirea la perioada războiu
lui rece, pentru ca relațiile d.e 
colaborare între popoarele Eu
ropei și de pe alte continente 
să se dezvolte înainte. Noi 

-considerăm că sînt încă multe 
posibilități pentru a intensifi
ca aceste relații și de aceea 
vom acționa pentru a ne adu
ce din plin contribuția la co
laborarea popoarelor lumii, 
(aplauze puternice). Facem a- 
ceasta conștienți că înfăptuirea 
construcției socialiste nn este 
posibilă decit în condiții de pa- 

.ce. de colaborare între țările 
socialiste, de colaborare între 
toate popoarele lumii. Vom 
milita de aceea neabătut pen
tru apărarea păcii în lume, 
(aplauze prelungite).

în caarui întpnirilor pe care 
conducerea partidului și statu
lui noștru le-a avut cp oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul 
patriei, am pu.tpt constata cu 
satisfacție că întregul popor, 
români, maghiari, germani, alte 
nationality, i, împărtășesc în 
mod unațijm p.oțitica partidului 
și .guvernului și sînt hotârîți 
să facă totul pentru a asigura 
înfăptuirea ei. (aplauze prelun
gite, urale). Urmi djnțre tova
rășii egre au vorbit aci, a spus 
în încheiere că. pentru a înțe
lege mai bine gîndurile și nă
zuințele dv.. să privim /ichii 
zecilor de mii de oameni-7 Ju
na»i în această piață. Am pri
vit nu numai ochii dv.. ai 
milioanelor de cetățeni ai pa
triei. și trebuie să spunem că 
am văzut in ei hotărîrea. dir- 
zenia de a lupta pentru trium
ful socialismului, pentru asigu
rarea dezvoltării libere și in
dependente a României socia
liste. (aplauze prelungite, urale 
vibranta),

Iată de ce vp rog să-mi dați 
voie ca. în încheiere, să vă a- 
sigur pe dv.. întregul nostru 
popor, că partidul și guvernul 
nu vor precupeți nimic pentru 
a confirma încrederea națiunii 
noastre, pentru a asigura pro
gresul României pe calea so
cialismului. pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, pen
tru apărarea păcii în întreaga 
lume, (aplauze puternice, u- 
rale).

în manifestările dv. de ata
șament la politica partidului ați 
rostit multe cuvinte la adre
sa mea. Vreau să vă asigur, to
varăși. că, în calitate de fiu al 
poporului, de membru al Partir 
dului Comunist Român. îmi vqî 
îndeplini întotdeauna sarcina 
încredințată de partid și popor, 
niciodată nu voi trăda intere
sele poporului, voi face totul 
pentru triumful socialismului 
în Români^, (aplauze șj urale 
frenetice, care nu mai conte
nesc minute în șir).

Dragi tovarăși, vă mulțumesc 
pentru încrederea pe care ne-o 
acordați și vă asigurăm că nu 
vom dezminți această încrede
re. Vă mulțumesc pentru felul 
în care manifestați hotărîrea 
de a înfăptui neabătut linia 
trasată de partidul nostru. Vă 
spun că, la rîndul nostru, avem 
deplină încredere în dv., în în
tregul nostru popor și știm că 
reprezentăm împreună o uni
tate de nezdruncinat, (aplauze 
și urale prelungite, îndelung 
repetate).

Și acum. în încheiere, da
ți-mi voie să vă urez din toa
tă inima cît mai multe succe
se în munca și activitatea dv. 
închinată patriei noastre so
cialiste. Vă doresc multă să
nătate și multă fericire la toți, 
(urale și aplauze prelungite).
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Publicăm în continuare răspunsurile directorilor de I 
teatre la ancheta ziarului nostru privind perspectivele 
stagiunii 1968—1969. Reamintim întrebările — orien
tative — pe baza cărora se desfășoară ancheta :

1. Care este repertoriul teatrului dv. în stagiunea 
1968—1969 ?

2. Care sînt rațiunile sale, 
ținînd seama de raporturile 
cu publicul, de structura 
specifică a colectivului, de 
necesitățile dezvoltării pro
fesionale a actorilor tineri ?

3. Există o linie — idea
tică, tematică, estetică sau 
cum preferați s-o numiți — 
a repertoriului, care să asi
gure continuitatea unui pro
gram estetic al teatrului ?

4. Care este, în acest program, contribuția specifică 
a artei spectacolului? Tinde teatrul dv. spre o spec- 
tacologie proprie ?

5. Ce impedimente stau în calea realizării ideale a 
programului estetic preconizat ?

I
I

torii, actorii, publicul. Esteticile 
se demodează repede ! Nu 
dem spre o spectaeologie 
pric. Stilul nostru este un 

, realist-poetic.
Impedimente ? Cinematogra

fia — care ne răpește periodic 
actorii.

tin-
pro- 
stil

1969 — împlinirea a 25 de 
ani de la Eliberare. Aceasta 
nu va avea un caracter ani- 
versativ — ci va fi o piesă 
a acelor ani. Către finalul sta
giunii începem munca de pre
gătire a piesei lui A. P.
hov „Trei surori".

Ce-

oameni, responsabilitatea față 
de gestul uman etc.

Nu sîntem alît de convinși 
că răsturnări fundamentale se 
pot petrece în estetică de la 
o zi la alta: știm însă că tre
buie să răspundem unui ne
întrerupt flux evolutiv.

Hora domnițelor de Radu 
Stanca, . Tulburarea apelor de 
Lucian Blaga, Săptămîna patimi
lor de Paul Anghel, Pisica din 
noaptea de Anul Nou de D.R. 
Popescu, iar în cadrul Studiou
lui experimental un triptic for
mat din 3 piese românești (pe

Personal, consider că un tea
tru trebuie să-și alcătuiască re
pertoriul ținînd seama de capa
citatea de interpretare a colec
tivului, fără însă să-l subjuge 
acestuia. Evident că se aleg 
uneori piese pentru anumiți ac
tori, dar eu sînt pentru „mode-

THALIA Ia început
de stagiune

Eunente
I
I

(Teatrul Mic).

RMiPenciuleicu
Stilul nostru este un

stil realist-poetic

artist al poporului
(Teatrul de Comedie)

Primele două piese ale reper
toriului noii stagiuni sînt semna
te de Ionescu și Popescu... Este 
vorba de „Ucigaș fără simbrie4' 
de Eugen Tonescu și „Croitorii 
cei mari din Valahia" de Al. Po- 
pescu, care a obținut premiul 
special al juriului la recentul 
concurs al dramaturgiei originale. 
Intenționăm de asemenea să ju
căm una din piesele de tine
rețe ale lui Brecht, Un om = un 
om, piesă de o surprinzătoare ac-

tualitate, reluăm Nic Nic, Opi
nia publică (s-a jucat pînă acum 
de 250 de ori) și Un Hamlet de 
provincie de A. P. Cehov.

Prin fixarea acestui repertoriu 
Teatrul de Comedie nu își dezice 
cele treisprezece puncte ale pro
gramului stabilit la înființare. 
Lucrul cel mai rar în viața noas
tră culturală este consecvența 1

Relațiile cu publicul au fost, 
sînt și vor fi întotdeauna exce
lente fiindcă textele alese sînt de 
o ardentă actualitate prin ideile 
care le străbat — lupta contra 
dezumanizării, elogiul inteligen
ței umane etc.

Facem eforturi să dăm reper
toriului nostru o cît mai strălu
cită prezentare scenică și ne stră
duim să nu dezamăgim nicio
dată. Chiar atunci cînd nu izbu
tim, bunele intenții și onestitatea 
sînt vizibile. Prin tot ce facem 
nu dorim decît să servim scrii-

în noua stagiune vom îm
prospăta repertoriul cu foar
te multe lucrări noi. Primul 
spectacol va avea loc pe 5 
octombrie cu piesa Im Ha
rold Pinter, îngrijitorul, urma
tă de o piesă clasică engleză 
antipuritanistă și antimilita- 
ristă. Ofițerul recrutor. Promi
tem apoi un spectacol cu ac
centuat caracter de divertis
ment — satira polițistă spa
niolă „Carlotta“ — o piesă cu 
mai puțină încărcătură idea
tică dar de o incontestabilă 
calitate literară.

In a doua parte a stagiu
nii vom prezenta Cin’se teme 
de Virginia Woolf de Ed
ward Albee și o piesă româ
nească al cărui titlu nu este 
încă fixat și cu care ne stră
duim să marcăm însemnăta
tea sărbătorească a anului

Anul acesta vom deschide 
și un studio unde sînt pro
iectate cîteva spectacole Iona 
de Marin Sorescu. Uși închi
se de Sartre, un spectacol de 
pantomime, cîteva de poezie 
etc.

Reluăm Baltagul, Tango 
(cea mai de actualitate pie
să a dramaturgiei contempo
rane). Bufonul și poate Doi pe 
un balansoar. Și... să închei cu 
ceea ce de fapt trebuia să în
cep — piesele care fac parte 
din repertoriul permanent al 
teatrului nostru: Jocul Ielelor, 
Richard al II-lea, Cîntăreața 
cheală și Incident Ia Vichy.

Dacă am ținut cont de pre
ferințele publicului? Da — și 
asta prin însuși faptul că am 
ținut cont de propriile noastre 
preferințe. Singura atitudine 
liberă și adevărată a unui 
creator este să răspundă pro
priilor întrebări cu speranța 
ca ele să fie ale întregii co
lectivități. Dacă sîntem un co
lectiv care trăim în societa
te, unica noastră nădejde este 
ca opțiunile noastre să fie cel 
puțin ale unei părți a publi
cului. Dorim ca prin tot ce 
jucăm să încercăm a da răs
puns la marile întrebări: pro
blema comunicabilității între

Obstacole? — Cinematogra
fia Actorul principal al pie
sei „lona“ — G. Constantin
— lipsește din teatru. Singurul 
lucru care îl va scuza în lata 
spectatorilor va fi calitatea 
filmului. Dacă filmul nu vă 
fi bun voi fi primul specta
tor care va fluiera în sală. 
Așteptăm — ca întotdeauna
— cu emoție și neliniște surpri
ze de ordin artistic.

0 dramaturgie de idei 
cu o problemalică 
profundă, originală

Viad Mugur
(Teatrul Național-Cluj)

Pentru noua stagiune am că
utat să alcătuim un repertoriu 
echilibrat, acordînd în continu
are o deosebită atenție dramatur
giei originale românești. Astfel, 
dintre piesele dramaturgilor noș
tri, vom prezenta pe scena mare:

cît e posibil inedite) — încă nu 
ne-am fixat asupra titlurilor — 
dintre care una închinată celei 
de-a 25-a aniversări a Eliberă
rii patriei Din dramaturgia 
străină am ales, pentru scena 
mare, Femeia îndărătnică a lui 
Shakespeare, Caligula lui Albert 
Camus, Năzdrăvanul occidentu
lui de Synge, Cin’se teme de 
Virginia Woolf de Edward Albee 
și La dame de chez Maxim 
(Puștanca de la Maxim), iar pen
tru Studio: Leqția lui Eugen 
Ipnescu, Marius Chicoș Rosto- 
gan a lui Caragiale și Cameris
tele de Jean Genet. încercăm 
așadar să satisfacem gustul 
publicului clujean, care este 
foarte pretențios și înclinat spre 
dramaturgia de idei, prin ale
gerea unui repertoriu divers, cu 
o problematică profundă și ade
vărată. Teatrul nost-ru se va feri 
să mai repete în acest an unele 
concesii făcute în ultimele sta
giuni, chiar dacă prin ele am 
adus uneori în sală un număr 
sporit de spectatori. Vrem să 
oferim publicului o literatură 
dramatică de valoare, un reper
toriu de atracție și noutate, cu 
cît mai multe premiere. Trebuie 
să aducem mereu ceva nou, căci 
la Cluj întreprind turnee nume
roase trupe din tară și nu vrem 
să reluăm piese deja jucate aici.

larea" actorului după sarcina 
artistică, pentru „aducerea" lui 
spre ea. Actorii tineri au un 
cîmp nelimitat de acțiune în ca
drul Studioului experimental, 
căci am satisfăcut întotdeauna 
cu bucurie propunerile lor. De 
asemenea, li s-au încredințat cu 
curaj roluri principale (de exem
plu Irinei Mazanitis, Gitei Po- 
povici, lui Ștefan Sileanu și 
altora).

în alcătuirea repertoriului am 
ales piesele în așa fel îneît ele, 
indiferent de literatura din care 
provin, să se adreseze unor pro
bleme contemporane. Sînt con
vins că îndeosebi tineretul va 
îmbrățișa cu pasiune un Camus 
sau un D.R. Popescu. Sînt con
tra contemplării : am căutat lu
crări cu care să creăm adevărate 
spectacole politice, nu neapărat 
într-un sens direct al cuvîntului, 
ci în cel mai nobil, legat de 
virulența și valabilitatea ideilor. 
Este un lucru foarte dificil, recu
nosc, dar perfect realizabil. Con
sider că majoritatea spectacole
lor alese permit apropierea pu
blicului de fenomenele de cea 
mai stringentă actualitate ce se 
petrec în lume ca un exemplu, 
Cin’se teme de Virginia Woolf 
și Caligula „lovesc" precis la 
țintă acuzînd pervertirea unei

societăți, denunțînd falimentul a- 
buzului de putere.

Aș dori să pot afirma că ea- 
trul nostru tinde spre o speuta- 
cologie proprie, dar după păre
rea mea nu s-a realizat încă 
aceasta la nici un teatru de la 
noi. Nu se pot distinge decît 
uneori anumite tendințe regizo
rale. Aceasta ține desigur și de 
componența trupelor, căci există 
diferite genuri de actori, greu 
de acomodat între ei. De aceea 
îi las pe regizori (ai teatrului, 
cît și pe cei invitați) să-și desfă
șoare personalitatea, ceea ce duce 
la o diversitate de stiluri în for
mula spectacologică a teatrului.

Impedimentele, după părerea 
mea, ar fi trei la număr. In pri
mul rînd este problema omoge
nizării colectivului teatrului în
tr-un stil unitar. Repet că aces
ta nu ține de talent, ci de afi
nitățile ce există între actori și 
de optica lor față de profesie. 
Aceasta este o chestiune de du
rată, mult mai complexă. în al 
doilea rînd menționez un anume 
formalism birocratic de care ne 
lovim mereu. Astfel, se impune 
ca necesară aprobarea mai ra
pidă a pieselor interesante, va
loroase, ce s-au propus pentru a 
permite creatorilor o pregătire li- 
nișțită și sigură-

Și, în fine, în al treilea rînd 
trebuie găsită o scenă mică, se
parată. pentru Studioul experi
mental, într-un loc adecvat 
unde sa poată atrage un public 
anume, în special tineret. Studi
oul ar putea astfel deveni o casă 
a tinerilor iubitori de teatru, 
unde să se poată atrage un public 
în prezent repetițiile teatrului 
sînt stînjenite de către cele ale 
Studioului, căci se repetă aceeași 
scenă, cea mare. Dar Studioul 
nu pregătește piese pentru o 
sală de 1200 locuri (ca a noas
tră) și chiar premierele sale, pe 
care le ține la casa de cultură 
a studenților, au loc într-o sală 
de 1000 locuri, mult prea mare 
pentru ceea ce își propune. Deci 
trebuie neapărat o mică sală se
parată. Studioul experimental 
clujean, după frumosul succes 
pe care l-a avut la București și 
la televiziune, are dreptul la ea!

• CU PRILEJUL comemo
rării a 55 de ani de la pră
bușirea lui Aurel Vlaicu, 
primul aviator român, în de
fileul Prahovei, la Bănești — 
în această săptămînă la Cîm- 
pina a avut loc o amplă ma
nifestare omagială. în fața 
multor sute de oameni ai 
muncii din diverse domenii 
de activitate, elevi și tineri, 
țărani cooperatori îndrăgos
tiți de aviație și constructori 
de aeromodele, a vorbit pro
fesorul emerit Nicolae Sima- 
che, directorul Muzeului ju
dețean de istorie, precum si 
colonelul în rezervă Gheor- 
ghe Iacobescu care l-a cunos
cut personal pe erou. Cu ace
lași prilej, în centrul orașului 
Cîmpina, lîngă cinematogra
ful 23 August, a fost dezvelit 
un bust al eroului, realizat 
de artista Lia Doina din Ca
pitală. în satul în care a că-

Bloc- 
notes-ul 

corespon
dentului

zut eroul, la Bănești, în după 
amiaza acestor zile în care se 
fac pelerinaje la monumen
tul eroului, se desfășoară am
ple manifestări cultural-ar
tistice în care sînt cuprinse 
montaje muzicale și literare 
evocatoare cu privire la viața 
și activitatea temerarului pio- 
ner al aviației noastre.

ION TEOHARIDE

• MllNE VA SOSI la Ti
mișoara ansamblul folcloric 
de cîntece și dansuri din o- 
rașul Bekescsabo, R.P.U. Cu 
acest prilej, oaspeții vor da o 
serie de spectacole în dife
rite localități ale județului. 
Primul va avea loc sîmbătă 
la Jimbolia. în felul acesta, 
oaspeții vor răspunde turneu
lui întreprins de ansamblul 
similar al municipiului Timi
șoara făcut în vara acestui 
an.

ION D. DANCEA

• LA BRAȘOV, în loca
lul Bibliotecii municipale a 
fost deschisă recent din ini
țiativa conducerii acestei in
stituții, o expoziție de ziare 
și gazete apărute in tara 
noastră în cursul secolului al 
XIX-lea și aflate în patrimo
niul bibliotecii. Parcurgînd 
această expoziție, capeți ima
ginea completă a prodi
gioasei activități gazetărești 
desfășurată în toate provin
ciile României în secolul tre
cut. Colecțiile sînt expuse în 
ordinea apariției lor înce- 
pînd cu Albina românească, 
și Curierul românesc apărut 
în 1829 în Moldova și respec
tiv Tara Românească și con
tinuă cu Curierul de ambele 
sexe apărut în 1836 și Ga
zeta de Transilvania în 1838 
sub conducerea lui Gh. Ba- 
rițiu.

Expoziția mai cuprinde co
lecții din Dacia literară și 
Arhiva românească a lui Mi
hail Kogălniceanu. Magazin 
istoric pentru Dacia al lui A. 
T. Laurian, Convorbiri lite
rare, Tribuna de la Sibiu etc. 
Ia care au colaborat cei mai 
de seamă reprezentanți ai 
creației noastre literare din 
secolul trecut. Expoziția, 
după cum ne spune îndrum ă- 
toarea sa. tov. Silvia Popa, 
este deosebit de importan
tă, în special pentru cunoș
tințele elevilor din clasele 
mari de liceu cu care sînt 
prevăzute a se organiza aici 
vizite speciale, ca de altfel 
pentru toți cei care îi vor 
trece pragul.

R. LAL

Rcpaos dumunical Foto : SOH1.V DAN
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PENTRU ZILELE
DV. LIBERE...

• Sfîrșitul acestei 
săptânuni se anunța 
bogat în solicitări 
culturale, semn că 
sezonul artistic de 
toamnă începe să-și 
ia în serios atribu
țiile, cu promisiunea

unor compensații 
substanțiale pentru 
sărăcia sezonului es
tival.

zistență" a fost înde
lung verificată : „0- 
mul care a văzut 
moartea" de Victor 
Eftimiu și „Visul Li
nei nopți de iarnă" 
de Tudor Mușatescu.

• Iubitorii operei 
vor avea, astă seară, 
satisfacția unui spec
tacol extraordinar cu 
„Liliacul" de Johan 
Strauss, dirijat de 
C. Brăilescu, și a- 
vînd în distribuție 
pe Valentin Teodo- 
rian, Magda Iancu- 
lescu, Teodora Luca- 
ciu, Valentin Loghin 
și Iulia Buciuceanu.

Magheru). expoziții
le de pictură Vasile 
Grigore (Sala Dalles) 
și Nadia Popovici 
(sala din Calea Vic
toriei 132).

• După spectatorii 
din Iași, Bacău. Pia
tra Neamț, care au 
Si asistat la primele 
premiere teatrale ale 
stagiunii, amatorii 
de teatru din Capita
lă vor avea prilejul 
să salute, în aceste 
zile, deschiderea sta
giunii la încă un 
teatru do prestigiu : 
Teatrul Mic. care pre
zintă sîmbătă „Bal
tagul", după M. Sa-

• Cîteva expozi
ții bucurcștene. re
cent inaugurate. își 
așteaptă si ele. in a- 
ceste zile, vizitato
rii ; Expoziția de 
artă decorativă eu
ropeană din secolul 
ai XVIH-lea. des
chisă in sălile de la

SI MB AT A
21 SEPTEMBRIE 

1968
PROGRAMUL I : 
16,00 : Fotbal : Pro
gresul — Petrolul. 
Transmisiune de la 
Stadionul Republicii; 
17.45 : Lumea copii
lor : „Mihaela știe 
tot" : Emisiune mu
zical-distractivă pen
tru copii cu Ucenicul 
vrăjitor. păpușica 
,.Dar-de-ce“, fetița 
Mihaela Istratc. 18,30: 
„Mult e dulce și fru
moasă". Emisiune de 
limba română • Ten
dințe ale pronunțării 
actuale • Colocviul 
despre limba tradu
cerilor • Poșta re
dacției ; 19.00 : Pen
tru școlari ; Vă place 
muzica ? Emisiune de 
inițiere muzicală pen
tru tineretul școlar. 
Cuprinde : • Mari
compozitori la vîrsta 
voastră — George E- 
neseu e Trepte spre 
măiestrie : 19,30 : Te
lejurnalul de seară ;

Problemele impuse de rostul și 
rolul bibliotecii la sat nu sînt 
lipsite de complexitate. In actua
lele condiții biblioteca este o ne
cesitate și de aceea atribuțiile ei 
sini acelea ale unei instituții de 
deservire: adică de punere,
promptă și largă, la dispoziția ci
titorului, a tot ce solicită. Dar tot 
aici este necesar ca biblioteca să 
aibă și rolul de a educa, și atunci 
biblioteca trebuie să-și creeze 
propria sa condiție: cititorii și 
necesitatea de a citi. Organizarea 
rețelei de biblioteci și structura
rea fondului. de cărți tind tocmai 
spre asemenea feluri. Biblioteci 
cu zeci de mii de volume, de be
letristică, lucrări de agricultură, 
zootehnie, sînt o dovadă în acest 
sens. Numărul de cititori de la 
sate se mărește, semn că biblio
tecile își dovedesc eficiența și își 
motivează prezenta Există, totuși, 
în munca cu cartea la sate, o se
rioasă deficiență, care minează 
subteran scopul bibliotecii ca in
stituție de cultură, si aceasta este 
creată de problema cadrelor.

In majoritatea cazurilor sînt 
angajați ca bibliotecari absolvenți 
de liceu sau oameni cu studii e- 
chivalente. Este aici o judecată 
care a făcut suficient rău: că 
pentru munca culturală de masă 
este potrivit oricine. In lipsa li
nei specializări, noii bibliotecari 
trebuie să deprindă tainele me
seriei exerciți nd-o, se practică a- 
dică un soi de calificare la locul 
de muncă. Cum e și firesc, un 
prim impas, creat de nefamiliari- 
zarea cu o profesiune pentru 
care nu au fost pregătiți. De a- 
ceea, Comitetul de cultură și 
artă organizează, periodic, cursuri 
de perfecționare. Nu vom vorbi 
de natura acestor cursuri, nici de 
neseriozitatea științifică de care 
dau nu o dată dovadă, și 
nici de caracterul lor pur 
tehnicist. Prin natura lor, ele 
nu pot concura nici pe departe 
cu un proces de învățămînt spe
cializat. Concepîndu-le chiar la 
modul ideal, nu-și pot atinge țin

ta, prin forța lucrurilor. In in
tenția lor este să se familiarizeze 
cursanții cu abecedarul muncii 
de bibliotecar. Dar în fiecare an 
trebuie să se ia totul de la „a". 
„Ai un sentiment paralizant de 
descurajare — ne spunea tov. O- 
laru Emil, inspector la Comitetul 
de cultură și artă lași — cînd 
vezi, în fiecare an, că jumătate 
din cursanți sînt nou veniți. Așa 
că cele 2—3 ședințe din anul pre
cedent trebuie repetate". Asta 
însemnează că în fiecare an ju
mătate din bibliotecarii unui ju
deț își părăsesc posturile. Cursu
rile de perfecționare (!) devin, 
fatal, veșnice cursuri de inițiere.

ca de bibliotecară, răspunsul sin
cer, m-a readus la realitate .- 
„Prefer biblioteca pentru că am 
mai mult timp liber să învăț. 
Știți, am reușit la facultate fără 
frecvență". Un calcul sumar: în 
învățămînt făcea patru ore zil
nic, acum trebuie să facă opt. 
Unde este timpul liber mai mult ? 
Aritmetica aceasta este ilustra
tivă pentru o întreagă categorie 
de absolvenți de liceu care devin 
temporar angajați ia bibliotecă. 
Ea trădează intenția cu care vin 
ei acolo. Pentru ei, biblioteca nu 
este decît un loc ideal unde se 
pot pregăti pentru examenul la 
facultate. Intenție lăudabilă —

Reevaluări necesare:

ți ei. In județul lași, din totalul 
de 85 de bibliotecari, 36 au pă
răsit postul după un an. iar 13 
după o perioadă și mai scurtă, 
cuprinsă între 3 și 6 luni. Semni
ficația acestor cifre e de netăgă
duit înseamnă că există o adevă
rată categorie de bibliotecari tem
porari. Consecințele existenței lor 
pentru viața culturală a satelor 
s-au văzut. Bibliotecarul provizo
riu compromite profesiunea. El 
nu poate deveni nici măcar un 
bun funcționar, care să știe să 
rmnuiască fondul de cărți al bi
bliotecii, cu atît mai puțin un 
pedagog, așa cum ar trebui să 
fie bibliotecarii satului. Nu este 
pregătit nici profesional, nici psi
hologic pentru misiunea sa. Tre
cerea lui meteorică în viața cul
turală a satului nu lasă nici o 
urmă, decît poate în ștatele de

BIBLIOTECA PUBLICĂ
U JITORII El

Oricît de detaliate și complete, 
oricît de bine concepute ar fi, 
cursurile acestea au, practic, a- 
ceeasi utilitate pe care ar avea-o 
pentru cititori un volum de sute 
de pagini care ar repeta, dintr-o 
greșeală de legătorie, prima filă. 
In cazul nostru, eroaiea vine din
tr-o greșită orientare în selecțio
narea cadrelor. Consecințele ei 
negative în cîmpul muncii cu 
cartea sînt incalculabile. Voi da 
un exemplu edificator. Am vorbit 
cu Elena Tașcu, bibliotecara din 
comuna Movileni județul lași, 
nou angajată. înainte fusese în 
învățămînt. La întrebarea mea 
grăbită să descopere în această 
preferință o pasiune pentru mun-

aceea de a învăța — dar ea im
pietează asupra profesiunii. Să 
presupunem, totuși, că noul an
gajat este deosebit de scrupulos 
și încearcă să-și facă datoria 
dar știe el cum să răspundă no
bilei misiuni de bibliotecar P Nu, 
pentru că nu e pregătit pentru 
așa ceva. Și nici nu are timp să 
învețe s-o facă, pentru că, pes
te un an, maximum doi, atunci 
cînd va avea prilejul, va părăsi 
postul. Biblioteca, în viața lui, 
nu este decît un scurt răgaz, pe 
care și-l oferă sau pe care e ne
voit să-l accepte între două exa
mene : cel de bacalaureat și cel 
de admitere în facultate. Cîteva 
cifre pot ilustra gravitatea situa-

plată sau în statisticile de cititori, 
adeseori simțitor umflate.

Ce se intimplă cu cealaltă cate
gorie de bibliotecari, cu cei care 
rămîn mai mult de un an la 
post ? Experiența și statistica 
spun că, și dintre aceștia, o bună 
parte părăsesc postul după 2—3 
ani i rămîne un procent infim 
care respectă condiția, esențială 
după părerea noastră, a unui bi
bliotecar sătesc: continuitatea, 
lată un exemplu : Liliana Gheor
ghiu, bibliotecara din comuna 
Ruginoasa, județul lași, a cărei 
activitate este foarte apreciată. 
Una din explicații, pe lîngă pa
siune, este și continuitatea : are 
17 ani de muncă la aceeași bi

bliotecă. Trebuie să fim realiști 
și să vedem și cauza acestei con
tinuități : ea s-a stabilit în sat, 
legăturile ei cu viața comunei nu 
sînt simple obligații profesionale. 
Și acum iată reversul: la Comi
tetul de cultură și artă lași am 
întîlnit o solicitantă pentru un 
post de bibliotecară. Fusese un 
an studentă Ia mecanică, apoi 
dăduse examen la facultatea de 
limba franceză. Locuia în lași; 
se gîndea să facă naveta pînă 
la post. Date elocvente, cred, 
pentru felul în care își va exer
cita profesiunea dacă va fi anga
jată. Și nu mă îndoiesc că va fi 
angajată pentru că, în lipsă de 
cadre, comitetele de cultură și 
artă sînt neimite să accepte chiar 
acele situații cînd bibliotecarul, 
devenit navetist, este cu totul 
nepotrivit pentru rolul care i se 
conferă în viața culturală a satu
lui.

Reținem din aceste două cazuri 
un element esențial: viitorii bi
bliotecari ar trebui să fie recru
tați chiar din comunele unde vor 
funcționa. Aceasta asigură între 
bibliotecar și sat. o legătură mult 
mai profundă decît aceea a unei 
simple obligații de serviciu.

Care ar fi totuși soluția pentru 
a restitui profesiunii de bibliote
car întreaga ei eficiență ? In orice 
caz, nu un compromis, ci o re
zolvare radicală a problemei. §i 
aceasta ar putea fi înființarea u- 
nei instituții de învățămînt, si
milară liceelor de specialitate, cu 
programă bine pusă la punct, 
destinată tinerilor absolvenți ai 
școlilor generale despre care vom 
avea siguranța că vor reveni în 
satul natal. De asemenea, o mai 
justă corelare a salariului biblio
tecarului cu al celorlalte categorii 
de intelectuali ai satelor, ar fi 
de natură să stimuleze eforturile 
reale și să certifice importanța a- 
cestei profesiuni în peisajul de ci
vilizație al satului socialist.

SABIN BORCAN

doveanu. iar dumi
nică. „Bufonul" de 
Vasile Nițulescu. In 
aceleași zile, teatrul 
Giulesti prezintă, la 
Sala Palatului, două 
comedii a căror „re-

etajul II al Muzeu
lui de Artă expozi
ția de sculptură a ti
nerilor artiști Radu 
Aftenie, Al. Căli- 
nescu-Arghira și Gri- 
gore Minea (Sala

OnUIKUft
SELECȚIUNT 

DUMINICALE
PLANETA MAIMUȚELOR — 
cinemascop

rulează la Patria (orele 9 ;
11.30 . 14 16.30 ; 19 . 21.15).

MARISIA ȘI NAPOLEON 
rulează la Luceafărul (orele
8.15 ; 10.30 ; 13,15 • 15,45 ; 18 15 ; 
20,45).

OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO

rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18.45 ; 
21,00.

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează la sala Cinemateca (o- 
rele 9.45 : 12 : 14.15 : 16.30 ;
18.45 , 21).

WINETOU — cinemascop 
rulează la Feroviar (orele 9 ; 
11.15; 13.30; 16. 18,30: 21)*  
Melodia (orele 8.45 ; 11.15 :
13 30. 16. 18.30; 20 45); Mo
dern (orele 9.30 ; 11.45 ; 14 ;
16.15 ; 18.30 : 20.45)

NEÎNȚELESUL
rulează la Capitol (orele
8.45 ; 11 ; 13.30 : 14 ; 18.30 ; 21).

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

rulează la Victoria (orele 9 : 
1115; 13.45; 16.15; 18.30;
20,45).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8.30 : 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18 30 ; 21).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9.15' 
— 16 în continuare 18,30 ; 20,45).

AVENTURIERII - cinemascop 
rulează la Doina (orele 9 si 
10 program pentru copii. 11.30-
13.45 : 16 ; 18,30 ; 21) ; Cotro- 
ceni (orele 15.30 ; 18 • 20,30).

TREI COPII MINUNE - cine
mascop

rulează la Excelsior (orele 
9.15; 11.30- 13 45: 16; 18.15: 
20.30) ; Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18.15 : 20.30).

19,50 : Buletinul me
teorologic — Publici
tate ; 20.01) : Tcle-
enciclopedia. în cu
prins : a Poezia nea
gră • Cynoruys Lu- 
dovicianus (Clinele 
preeriilor) • Șikari 
(200 km./oră — tre
nul fulger) © Petit 
Roland ; 21,15 : Film 
serial : „Răzbunăto
rii" ; 22,05 : între
noi... actorii ! Emi
siune muzical dis
tractivă. Transmisiu
ne în direct de ’a
Teatru] ,,C. I. Nolta- 
ra“. Actorii cîntă... și 
tot actorii... aplaudă ! 
își dau concursul : 
Coca Enescu, Ioana
Culcă, Victorița Do-
bre, Migri 
N i c o 1 a u. 
Gheorghiu, 
Brașovean u.

Avram- 
Florin 
Cosma 
Florin

Persic. Cornel Vulpe, 
Sebastian Radovici, 
Petrică Popa și Ion 
Punea ; 23,05 : Tele
jurnalul de noapte : 
23.15 : închiderea e-
misiunii programu
lui I
PROGRAMUL II : 
20.00 : Post-scriptum 
săptămîna] Prezintă 
Dionisie Șincan ; 
21,10 : Sub cupola 
circului : 20.30 : Pa
rada orchestrelor. In
terpretează orchestra 
de muzică ușoară a 
Radîoteleviziunii di
rijată de Sile Di- 
nicu : 21.00 : Tele
imprimator ; 21.15 :
Roman — foileton : 
Forsyte Saga (II) ; 
22,05 : Recitalul de 
sîmbătă seara cu so
prana Arta Florescu 
și violonistul Mihai 
Constantinescu; 22.35: 
Bis... pe 16 mm. ; 
Voga Fragment înre
gistrat pe telerecor- 
ding din spectacolul 
prezentat de dr. Cle- 
mendore cu ocazia 
turneului în tara 
noastră ; 23,05 : în
chiderea emisiunii 
programului II.



PAGINA 6 SClNTEIA TINERETULUI
sa.;.

CALENDAR
Se împlinesc 200 de ani de 

la moartea lui Inocențiu Micu 
Clain, luptător pentru dreptu
rile sociale și naționale ale ro
mânilor transilvăneni. Activi
tatea socială și politică a lui 
Inocențiu Micu Clain se leagă 
de unele din momentele cru
ciale ale istoriei acestei părți a 
patriei noastre.

în 1688, Transilvania trece 
de sub suzeranitatea turcilor 
sub stăpînirea Austriei. înce
pea lunga perioadă de domi
nație habsburgică, caracteri
zată prin încercarea, constant 
urmărită, de deznaționalizare, 
inițiată prin convertirea la ca
tolicism.

în acest context social-po
litic, Inocențiu Micu Clain, 
alături de alți cărturari lumi
nați, a înțeles importanța mo
mentului și și-a dăruit în
treaga capacitate de muncă și 
luptă intereselor fundamentale 
ale românilor. Ideologia sa, 
deși tributară unor idei feu
dale, evoluînd însă constant 
de la teoretizarea drepturilor 
clerului și nobilimii unite la 
apărarea drepturilor 
românilor, 
să socială 
cadrele și 
ascensiune 
gurînd, ca 
colului luminilor, 
modernă despre națiune.

Om de vastă cultură, adînc 
cunoscător al istoriei formă
rii poporului român și a cul
turii sale, Inocențiu Micu 
Clain ajunge episcop în 1728. 
In calitate de șef al bisericii 
„unite", face parte din dieta 
Transilvaniei. Aici își începe 
lupta cu organul ce reprezen
ta interesele marii nobilimi. 
Prin pătrunderea românilor 
în dietă, nobilii celor trei na-

a ac-
încă 

odată 
recu-..

țiuni privilegiate își vedeau a- 
menințate privilegiile.

Intr-o primă perioadă 
tivității sale, I. NI. Clain 
mai crede că unirea, 
înfăptuită, va duce la
noașterea drepturilor sociale, 
politice, economice și cultura
le ale românilor. La început, 
pe plan social, luptă pentru 
recunoașterea drepturilor cle
rului și nobilimii române uni
te, iar pe plan național, pen-

concepția sa prin aceea că 
el lărgește mereu sfera 
drepturilor revendicate, 
trăgînd la luptă pături din 
ce în ce mai largi. El încear
că să grupeze în jurul său nu
cleele burgheziei române în 
formare, cerînd pentru ea a- 
celeași libertăți și drepturi de 
care se ’ 
gheziei

Lupta 
crearea 
tură românească, pentru recu
noașterea oficială a limbii ro
mâne va fi încununată de 
succes în 1738, cînd Carol al 
VI-lea îl autorizează să înfiin
țeze, la Blaj, o mănăstire și

a-

bucurau membrii bur- 
„națiunilor politice", 
lui neobosită pentru, 
unui centru de cul

manității și ideea continuită
ții istorice a românilor în Da
cia. Aceste două mari idei 
vor forma moștenirea pe ca
re el o va lăsa corifeilor 
Școlii ardelene : Samuil Micu 
Clain, Gheorghe Șincai și Pe
tru Maior. Prin aceste idei, 
Inocențiu Micu Clain confe
rea o bază temeinică gîndirii 
sale, fundameritîndu-și pe 
ele concepția asupra națiunii. 
Pentru prima dată în istoria 
culturii românilor din Transil
vania, el leagă în conceptul 
de națiune pe toți cei ce a- 
veau aceeași conștiință de 
neam, de limbă și obiceiuri.

UN LUPTĂTOR PENTRU DREPTURILE SOCIALE Șl 
NAȚIONALE ALE ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA

INOCENȚIU
MICU CLAIN

tuturor 
indiferent de cla- 
și rit, se înscrie în 
limitele clasei în 
(burghezia), prefi- 
reprezentant al se- 

concepția

tru recunoașterea lor ca a pa
tra „națiune politică".

Evoluția socială și politică, 
situația clerului, foarte puțin 
deosebită de cea a iobagilor, 
lipsa posibilităților de dez
voltare a burgheziei române 
în formare, opoziția fățișă a 
claselor privilegiate față de 
programul de revendicări for
mulat de episcop, duc la 
tensificarea luptei și la ra
dicalizarea 
concepției sale, 
rînd, Inocențiu 
se 
?i 
la 
rea 
tereselor reale pe care le au 
de apărat, va duce la un suc
ces adevărat. Intensificarea 
luptei românilor se reflectă în

convinge 
atragerea 
acțiune 
lor cu

in-

programului 
Foarte
Micu Clain 

că numai lupta 
maselor largi 

unită, înarma- 
conștiința in-

Și . cu

un seminar. Din 1754, cînd ia 
ființă școala din Blaj, aceasta 
devine centrul renașterii cul
turii române în Transilvania.

Treptat, ca urmare a luptei 
politice pe care o duce, con
ceptul de națiune — în ca
drul ideologiei sale în conti
nuă radicalizare — începe să 
dobîndească un conținut nou. 
Glain părăsește accepția feu
dală a națiunii (aceea de „cla
se privilegiate"), conferind 
conceptului un conținut mo
dern, prin includerea în sfe
ra sa a tuturor claselor și pă
turilor sociale legate prin de- 
terminații fundamentale co
mune.

Conținutul nou adus de Ino- 
cențiu Micu Glain în întări
rea acestei conștiințe este dat 
de două idei mari: ideea ro

Totodată, se dovedea că 
tul „unirii" nu reprezenta de
cît un efect al cauzelor de 
ordin istoric, economic, social 
și național ce aveau să ducă, 
în cadrul școlii ardelene, la 
oglindirea închegării conștiin
ței naționale și a culturii ro
mâne.

Activitatea
Micu Clain, pusă în slujba in
tereselor fundamentale ale ro
mânilor, determină, în cele din 
urmă, chemarea sa în fața 
„comisiei aulice". Urmează e- 
xilul la Roma, unde încetea
ză din viață fără a-și mai 
revedea patria, lăsînd în urmă 
mărturiile unei activități ge
neroase, închinate patriei 
poporului său.

MIHAIL PIȘCOCI

IN DEZBATERE: ETICA MUNCII
Am surprins cu cîtăva vre

me în urmă o discuție între 
Nistor Popa, secretar al Comi
tetului U.T.C. de la fcesătoriile 
„Aurora" și Elena Dineă. tînără 
care face parte din organizația 
de acolo Subiectul, ca și argu
mentele la care se apela, mi 
s-au părut a constitui punctul 
inițial posibil al unei dezbateri 
mai largi.

Sînt. îndeobște, cunoscute con
dițiile deosebite de lucru din fi
laturi. în .care zgomotul ringuri
lor provoacă nevoi firești dc 
compensație, de reconfortare

— Organizația, susținea Elena 
Dineă în discuția amintită, 
trebuie să facă în așa fel incit 
fetele să se obișnuiască să-și 
creeze timp pentru preocupări 
deconectante, să ajungă chiar 
să nu conceapă că ar p.ltea 
consacra mai puțin de două ore 
pe zi unor asemenea preocu
pări. Lucrul este posibil, ceea 
ce am realizat pînă acum ne-o 
dovedește dar mi se paie că 
încă mai avem de luptat cu 
consecințele unui climat de to
leranță la dezinteresul fată de 
noi înșine Acceptăm încă de
zordinea propriilor noastre pro
grame, 
exigente 
re putem 
nu im 
poi ! 
tios : 
multă autoexigență 

lata deci că adversitatea 
tre două tipuri de existența 
este pusă la temelia unor ac
țiuni ale organizației U.T.C. și 
rindită cu toate consecințele 
uare dec.irg dc aici Tipul ac
ceptat este desigur cel care 
duce la perfecționarea, la pu
rificarea, la îmbogățirea perso
nalității tânărului cu ansamblul 
unor calități, teoretic vorbind, 
rîvnite dc oricine. Realizarea

lui nu se măsoară, firește, după 
numărul de acțiuni înfăptuite 
iar momentul în care el a de
venit dominant presupune alt
fel de bilanțuri, mult mai sub
tile. cu termeni de comparație 
vădind eclipsarea unor mani
festări. unor lacune etice (le
nea. comoditatea. indiferența, 
absența inițiativei, delăsarea) 
și înlăturarea lor de către 
perechile antonime : sîrguința, 
perseverența. combativitatea, 
manifestarea deschisă a inven-

— Autoperfecționarea — îmi 
spunea el — nu poate fi înțe
leasă, după părerea noastră, a 
tuturor tinerilor din uzină, decît 
ca rezultanta unui complex de 
activități care decurg unele din 
celelalte și se completează unele 
pe celelalte. A fi bun munci
tor presupune, dincolo de cu
noștințe profesionale. înțelege
rea scopului pentru care mun
cești. Or. fără îmbogățirea spi
rituală, fără o asiduă acumu
lare care să-ți rafineze cugetul 
prin artă si cultură generală

matului exigenței. El poate 
porni pe felurite căi dinspre 
comitet spre masa de tineri 
care formează întreaga organi
zație. Modalitatea adoptată de 
Comitetul U.T.C. al Academiei 
ca și de Comitetul U.T.C. de la 
întreprinderea de montaje 
București a fost a exemplului 
personal.

— Fără îndoială, afirma Gheor
ghe Popescu, secretarul Comi
tetului U.T.C. de la întreprin
derea dc montaje București, 
atunci cînd fiecare tînăr știe că 
cei dintîi care țin să-și respecte 
obligațiile sînt membrii comite
tului. relațiile în cadrul orga
nizației capătă temeiul anei exi
gențe generale unanim accep
tate.

să 
de

lui Inocențiu
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din organizație, îngăduia mani
festările lor de indisciplină, lip
sa de punctualitate, treaba de 
mîntuială pe schele, atitudinea 
sfidătoare față de 
fost un moment de 
fisură care favoriza 
lipsei de exigență, 
masei de uteciști 
fără echivoc la cea 
nare generală, manifestarea ho- 
tărîtă în favoarea climatului 
de seriozitate care existase, a 
pus capăt unei evoluții în con
tradicție flagrantă cu principii
le lor de viață.

Există o tendință centrifuga 
firească a colectivului pentru 
ceea ce este negativ. Capacita
tea pe care organizația și-a 
format-o, aceea de a-și afirma

colectiv. A 
confuzie, o 
imixtiunea 
Atitudinea 
exprimată 

dinții adu-

DIALOGURI DESPRE EXIGENJÂ
Climat activ de lucru în viața organizațiilor U. T. C.

tivității. Și nu accidental, ci în 
armonie cu 
viață dictate 
oare

Care ar 
organizației, 
tăli interne dispune prin unirea 
eforturilor bine intenționate 
pentru concretizarea unor ase
menea ’ 
caru.
U.T.C. dc la „Electromagnetica*  
unifica într-un singur tot acțiu
nile organizației în virtutea 
scopului urmărit.

niște principii de 
de exigente superi-
fi
de

alci menirea 
ce posibili-

dorințe ? Traian Cojo- 
secretarul comitetului

poți avea, la un moment dat, 
impresia că te miști pe un loc 
gol. Pătcanderea sensului miș
cării sociale imprimă individu
alității consimțirea disciplinei, 
înțelegerea a ceea ce depinde 
de tine- a obligațiilor 
ți le asumi. Comitetul 
ține seama de asta. Mi . . .
că prin această concepție de 
educare a masei de tineri, or
ganizația de la noi a reușit să 
instaureze o bună atmosferă de 
lucru.

Iată deci una din sursele cli-

pe care 
nostru 

se pare

Firește, calea poate fi străbă
tută și în sens invers, de la 
tineri către comitet. în sensul 
că tinerii înșiși impun prezența 
unui climat al exigenței. La 
una din întreprinderile de con
strucții din sectorul 1 al Capi
talei. de pildă, secretarul Co
mitetului U.T.C., un tînăr ingi
ner. cu rezultate profesionale 
apreciabile, fusese transferat 
în ministerul de resort. în lo
cul său tinerii au ales un alt 
secretar. Acesta însă, „om bun", 
tolera abaterile cîtorva tineri

pe larg opinia, privește cu ochi 
critic și înlătură tot ce 
se opune adevărului, tot ce co
boară nivelul exigenței accep
tate de majoritate. A face opo
ziție echivalează. în condițiile 
acestea, cu o autoexcludere. In 
astfel de cazuri autoexigență 
pornește de la încrederea pe 
care ți-o dă siguranța solidari
tății. de la seriozitatea obiec
tivului pe care toți ceilalți și-au 
propus să-1 atingă. Mi s-a re
latat că decizia de a merge la 
strînsul recoltei n-a găsit în

ATELIERUL TÎNĂRULUI CERCETĂTOR
Acum opt ani un savant ame

rican tăia un mic cilindru din- 
ti-un rubin special preparat, il 
lumina brusc cu un flash puter
nic obținînd izbucnirea unui las 
cicul de lumină roșie, de o uria
șă intensitate, o mare finețe spec
trală, plus o personală și unică 
direcționalitate — laserul „raza 
morții" in versiunea pesimistă a 
romanelor science-fiction haluci
nante, „raza vieții" în versiunea 
optimistă a cercetărilor medica
le, interplanetare, astrojizice. Do
meniul spectaculos al laserilor, 
cu efecte ^comparabile ca reviri
ment in și industtâa mo
dernă doar cu fizica nucleară 
este, deci, de dată destul de re
centă. Și cu toate acestea, în mai 
puțin de trei ani, noutățile s-au 
succedat in mare viteză.

LASERI INTR-UN LABQRA- 
TOR BUCUREȘTEAN. Tot cam 
astfel se petrec lucrurile >*i  in- 
Ir-un lahordti» de pe Calea Mo
toriei — Institutul de fizică al 
Academiei Române, unde o echi
pă tînără de cercetători a obfi- 
nut pentru prima oară la noi la
seri cu semiconductori ; „laserii 
cu injecție", cum sînt denumiți 
acest soi minuscul, sînt cercetați 
astăzi atît în cederea perfecțio
nării lor cit si a perspectivelor de 
aplicație practică- Domenii viza
te telecomunicații — legături 
telefonice fără fire Io distante 
mici si medii : electronică — cal
culatoare cu viteză snorilă.

O NOUTATE.. VECHE CA- 
RE-ȘI PĂSTREAZĂ INSÂ 
PROSPEȚIMEA. Noutatea obți
nerii laserilor cu semiconductori 
la noi în tară (nu sînt multe la
boratoare în lume care se not 
lăuda cu această realizare, in tot 
fazul nici zece la număr) am a

flat-o întâmplător, și... târziu. (Pa
radoxal, descoperirile științifice 
de caie e avida toată omenirea, 
precum și eroii lor au foarte a- 
desea și pe nedrept o atît de 
slabă publicitate I). Deci, în bi
roul cu anemone în glastre, re
produceri de stampe și fotografii 
de fizicieni celebri pe pereți, a-

trecut astfel: acum un an, sec
ția de fizică a semiconductorilor 
și-a pus în planul de cercetări 
fundamentale obținerea laserilor. 
Tema, ademenitoare și incitantă 
chiar pentru nepricepători, nu 
putea să nu stârnească un mare 
entuziasm printre potențialii in
ventatori, Ceea ce s-a. și întîm-

ta de galiu cu funcționare în re
gim de impulsuri, la temperatura 
azotului lichid. Deși puterea to
tală a laserilor cu semiconductori 
e mai mică decît a altor tipuri 
de laseri (cu gaz sau lichid), ei 
prezintă totuși avantaje deosebit 
de importante pentru aplicații 
mai ales în comunicații sau tele
viziune, iar lumina emisă poate 
fi relativ simplu modulată în 
frecvență sau amplitudine".

Două fraze de referat științific, 
tâmple, aride, dar care închid în

guri totul. Ba, au efectuat si 
treburi de tehnicieni, căci insti
tutele noastre de cercetări sînt a- 
desea parcimonioase în repartiza
rea acestui gen de cadre : așa că 
afară de munca de cercetare, 
neeconomisind energie creatoare, 
timp de gîndire și de concepție, 
fizicienii noștri au proiectat și 
construit mașini, au șlefuit ma
nual, au decapat, au spălat fiole, 
muncind din greu, chiar fizic, zi
le, zile de-a rîndul, ba adeseori și 
noaptea, cînd măsurătorile se fă-

OPERAȚIA LASER"
Rezultate spectaculoase intr-un laborator bucureștean

parținînd academicianului R. Gn- 
gorovici, care-mi vorbea despre 
realizările Institutului de fizică, 
s-a rostit și cuvîntul care elec
trizează astăzi orice fantezie : la
seri ! Deși noutatea acestei vic
torii era veche — data de astă 
iarnă — ea își păstra integrai 
prospețimea, nu numai prin im
portanța realizării sau continuita
tea cercetării, ci și prin compo
nența cu vîrstă, elan, pasiune a 
celor ce-au obținut-o. Pricină 
pentru care în istoria acestei vic
torii mi s-au părut cel puțin egal 
de interesante virtuțile laserului 
și însușirile realizatorilor săi.

DOUĂ FRAZE DE REFERAT 
ȘTIINȚIFIC. Lucrurile s-au pe-

plat • patru cercetători tineri — 
Iulian Petrescu, mezinul între ei. 
Paul Mihailovici, Galina Po
povici, Octavian Nistor, conduși 
de profesorul universitar Cristian 
Constantinescu, și el extrem de 
tânăr ca înfățișare, energie, inte
res — au muncit cu ambiție, 
strădanie, minuție și, ca totdeau
na cînd la aceste calități se a- 
datigă inteligență, talent, imagi
nație au izbîndit. Isprava lor 
meritorie, exprimată în limbaj ști
ințific sună cam astfel: „în con
diții speciale, legate de caracte
risticile materialului, de „geome
tria" dispozitivului, s-a obținut e- 
misia stimulată a luminii, reali- 
zîndu-se astfel laserii din arsenu-

rm a 
cinci 
care 

arse- 
spe-

sine munca titanică de un 
cinci oameni. Nu numai 
creiere dotate, ci 5 oameni 
au activat și ei, nu numai 
nura de galiu, în condiții 
dale.

CUMUL APROAPE LA 
TEREA N. Newton, mi se 
își confecționa singur aparatele 
ce l-au dus la epocalele sale in
venții Ei bine, cei 5 realizatori 
ai laserilor cu semiconductori au 
procedat și ei cam la fel în pri
vința aparatelor în care au obți
nut arsenura de galiu: ca să 
evite întârzierile inerente (de fapt 
evitabile prin mai operativa inter
venție a Tehnoimportului) în ob
ținerea aparaturii din străinătate, 
tinerii fizicieni au făcut ei sin-

PU- 
pare,

ceau mai ferit de oscilațiile rețe
lei electrice. Dar, afirmă ei, mîn- 
dri și modești laolaltă, rezultatul 
contează, și rezultatul a meritat, 
în afară de aceasta, peste doi ani 
va intra în funcțiune un formi
dabil institut de fizică, dotat ul
tra modern. Atunci, spun tinerii, 
va fi „altă viață" I Științifică, fi
rește...

MEZINUL ECHIPEI. Sigur 
că toți au fost eficienți, inventivi, 
entuziaști si, firește... răbdători. 
Dar, după opinia unanimă, aces
te calități le-a întrunit mai ales 
mezinul echipei, Iulian Petrescu. 
Deși funcționează de numai pa
tru ani în acest institut, tânărul 
cercetător s-a remarcat cu stră
lucire în rezolvarea „operației

BĂIEȚII 
DIN PIAȚA

-.SPANIEI
FANUȘ

Noaptea, la Roma. întuneric 
A prefăcut, un fel de înserare 
“ lungă. Sudul și cerul lui de mă

tase, care vorbește de aventuri 
și de poezie, nu cunosc nopți 
adinei, compacte. Nopțile respi
ră aici muzică și melancolie, 
ceața albastră fumegă în porto- 
caii, pinii spun povești de dra
goste lîngă Vila Borghese, sus, 
în Capitolium, lupoaica adună 

4b lapte răcoros pentru gemenii a- 
tîrnați cu gura’de țîțele ei de 
bronz, în Colosseum doarme ui
tarea, înfiptă în săbiile gladia
torilor (ultima rugăciune a creș
tinilor dați fiarelor atîrnă pe zi- 

_ durile incendiate de reflectoa- 
4P re), umbra lui Borgia se plimbă 

în grădini închise, Tibrul lea
gănă baruri plutitoare, pe Appia 

A Antica, tăiată de două mii de 
ani — drum al împăraților și al 

• triumfurilor — lîngă biserica
Quo Vadis, sună în ierburi clo
pote subțiri, ale turmelor de oi, 

A pe Columna lui Traian, oștenii 
bat războaie și înfrînți beau 
otravă verde, iar pe Via Covour, 
la Sfîntul Petru în lanțuri, Moi
se, cel ridicat din piatră de di
vinul Michelangelo, adună 
veacuri în inelele bărbii. Noap
tea se strînge liniștită din toate 

• părțile ca să explodeze, asurzi
tor. pe Via Veneto — a miliar
darilor — unde simunul modern 

A rostogolește, cu aproape 200 km 
pe oră, un fluviu de mașini care

clasele mari dintr-o școală 
Capitalei nici un tînăr care să 
refuze ceea ce colegii lor din 
clase mai mici acceptaseră cu 
entuziasm. A fost, dimpotrivă, 
necesară intervenția acestora 
ca unul din ei să renunțe să-i 
însoțească, a fost nevoie de 
asigurările tuturor că nimeni 
nu-1 socotește pe cel în cauză 
laș, decît dacă el ar ignora cu
vîntul medicului care-i reco- 
mandase evitarea eforturilor 
pentru o perioadă oarecare.

— Climatul exigenței — îmi 
spunea la capătul unei lungi 
convorbiri Vasile Zainea. se
cretarul Comitetului U.T.C. din 
sectorul 1 al municipiului Bucu
rești — își manifestă vitalitatea 
în multe împrejurări. Noi l-am 
identificat, odată, cu spiritul 
gospodăresc apărut într-un că
min de tineri necăsătoriți după 
ce în cadrul organizației se ho- 
tărîse atribuirea precisă a unor a 
responsabilități de ordine, altă- V 
dată cu spiritul de corectitu
dine. de cinste, cu sinceritatea 
aprecierii propriilor 
tr-o întreprindere 
unde se discutau 
tinerilor absolvenți 
Iii profesionale de _
partizați în producție, a tre
ia oară cu dezbaterea cri- a 
tică de la „Automatica", pe “ 
tema egoismului în viață, a mal
formațiilor morale apărute în A 
comportamentul unor tineri. 
Pretutindeni climatul exigenței 
n-a fost o formulă fără substan- 9 
ță. ci s-a manifestat prin perse
verență în apărarea principiilor 
înaintate de viată. în promova- w 
rea lor neabătută și mai ales în 
consecventa
Pentru că 
pe care ni 
înșine sînt 
cului în care trăim, ale societă
ții revoluționare din care fa
cem parte.

greșeli în- 
industrială 
rezultatele 

ai șco- 
curînd re-

lor respectare. £ 
rigorile disciplinei 
le impunem nouă £ 
înseși rigorile vea-

MIRCEA TACCIU

laser": el a contribuit la realiza- 
rea practică a dispozitivului în A 
speță efectuînd determinări spe
ciale, elaborînd metodele de 
preparare a materialului, realizînd 9 
de fapt diodele-laser, contactele 
laserului și o serie de măsurători. 9 
Profesorul Cristian Constantines
cu i-a remarcat de la început asi- gb 
duitatea în studiu, vocația pen- 
tru cercetare și, mai ales, capaci- 
tatea de a desprinde esențialul în 9 
tot ce întreprinde. Iulian Petres
cu are 26 de ani, o figură age- A 
ră de băiețandru și e un tip

clocotește amețitor pînă dimi
neața, și iarăși pînă în noapte 

) și pînă-n dimineață — neconte
nită goană în care uleiul și ben
zina fierb amestecate cu șam- 

I pania, cu aurul, cu nervii, cu 
dragostea. Totul e de vînzare și 

1 totul se cumpără, (Chiar și moar
tea, cea dată din începuturi, fără 
cheltuială, fiecăruia.

La marginea acestei furtuni a 
patimilor (hotar scurt, însemnat 
numai în inimi) Fontana di 
Trevi. Caii galopați de zei arun
că apă pe gurile deschise după 
năpraznica lor fugă prin cîm- 
piile cerești. Vor necheza cînd 
se vor opri să răsufle ? Tritoni, 
cu bărbăție de fermieri, le ma
sează coamele învolburate. Pe 
marginile fîntînii, o lume îndră
gostită de cîntec, de femei fru
moase și de poveștile ce suie 
din ape. Toți au venit să arunce 
în bazin cîte o monedă de zece 
lire. Cine a fost la Roma și vrea 
să se mai întoarcă (și cine nu 
dorește să se întoarcă mereu la 
Roma ?) aruncă o monedă. Pen
tru el. Și pentru cei ce ar vrea 
să fie cu el. Un obicei care nu 
poate duce la îmbogățirea nimă
nui. Superb prin gratuit. Căci 
dacă cineva ar vrea să se îm
bogățească adunînd mărunțișul 
din apă, i-ar trebui, poate, o 
sută de ani ca să încropească 
ceva. Roma, deschisă tuturor, 
iubește mai mult zvîcnetul bra
țului arcuindu-se să arunce o- 
franda unei credințe vechi. Atît. 
Toți cîți trec prin Roma plătesc 
simbolic propriile plăsmuiri. 
Un dar pe care și-1 fac lor în- 
șile. pentru o bucurie care s-ar 
putea să vină. La Fontana di 
Trevi gîndul se mișcă pe sub 
aripa speranței. Și ia cu el o 
floare de lămîi. Și dulcele foșnet 
al apei. Și o frântură dintr-un 
cîntec spus încet de un grup de 
băieți. La fel ca aceia pe care, 
depărtîndu-mă încet de fîntînă, 
i-am întîJnit în Piața Spaniei. 
Ședeau pe bordură între coșuri

calm, modest, fără ostentație, dar a 
numai aparent, nepăsător. Repor-9

goale de flori. în spatele lor, ce- 
" lebra scară, fracturată în aproa-

terului îi explică — amuzat de 
căutările publicistice — că 
n-are „hobby", unica îndelet
nicire, preocupare, pasiune, su
ficientă lui pentru cele 16 
ore ale zilei fiind fizica, țuzoaice tomeințeies, in mim- 
această știință modernă ne mai 9 Jupes), un norvegian, un spaniol, 
avînd astăzi limitele de pe vre- ’ ’ ’ ~
mea tinereții lui Niels Bohr, ca
re își mai găsea vreme și pentru 
ski, fotbal... In ultimii doi ani s-au 
scris, de pildă, circa o mie de ar
ticole și lucrări numai despre la
seri, din care Iulian Petrescu a _ 
studiat cam 400. Opinia în speță 9 
e împărtășită și de alți tineri cer
cetători, efectiv pasionați de ști- 
ința căreia îi dedică toate forțe- W 
le : Paul Mihailovici, fizician de 
elită și excelent electronist, Gali
na Popovici, Octavian Nistor, Ion 
Mateiescu, Brîndușa Velicescu, 
toți doctoranzi cu teme extrem 
de interesante, dar și absorante 
de orice altă îndeletnicire. Toți 
afirmă însă că satisfacțiile cerce
tării științifice — firește bine ca
nalizate și fructuos încheiate — 
înlocuiesc multe alte bucurii (gîn- 
diți-vă ce mțndrie, de exemplu, 
să realizezi laseri f) și că pasiu
nea în știință nu e o afirmație 
goală pentru un adevărat cerce
tător...

pe 200 de trepte și suind în Par- 
A cui Pincio. Erau zece inși : trei 

suedezi, doi americani, două fran- 
—. țuzoaice (bineînțeles, în mini-

cu cercel în urechea dreaptă, cu 
• o pătură în spinare și cu o ghi

tară pe genunchi și un italian, 
gazdă, daca vreți, dar nu era din 
Roma, ci de undeva din Nord, 
muncise în Luxemburg. în Mo
naco și la Paris și se întîlnise 
întîmplător cu ceilalți. Singuri, 
grămădiți pe bordură, tăceau și 
priveau noaptea. O țigară circula 
din mînă-n mînă. Băieții, mai 
cu seamă suedezii, aveau figuri 
de mucenici. Norvegianul cînta 
dintr-o muzicuță de gură. O 
melodie lungă, sfîșietoare. Cu el 
n-am putut schimba nici o vor
bă (chiar și cînd i-a ridicat poli
tia, într-a doua seară, la Fon
tana di Trevi, a urcat în dubă 
cîntînd), americanii mestecau 
gumă, franțuzoaicele dregeau o 
pereche de sandale. Italianul 
ne-a cerut țigări. Prietenul meu 
Ion Băieșu a cumpărat și le-a

VIORICA TANASESCU

•
 dăruit un pachet. „Grazie" — și 
pe urmă s-a simțit dator să vor
bească. Redau dialogul :

a — Am plecat de-acasă ca să
™ ne făurim o personalitate. Urîm 

violența, urîm războiul din Viet- 
nam.

— Sînteți mulți ?

— Ah, sîntem peste tot. Dar 
neorganizați.

— Ce nu vă place ?
— Nimic. Totul trebuie dărî- 

mat.
— Spuneați că sînteți non- 

violenți.
— Sigur, dar lumea trebuie 

să înțeleagă. Stăm prin piețe, 
lumea ne vede, chiar fără 
vrea, și-ntr-o zi se va lua 
gînduri.

— Părinții ?...
— Bătrînii nu pricep. Ei_ _

trecut prin războaie, sînt plini 
de prejudecăți. Uneori ajung, 
dacă nu să accepte războiul, mă
car să devină nepăsători la 
orori.

— Și cum protestați ?
— Prin tăcere sau cu flori. 

Brutalitatea trebuie să se-nfioa- 
re în fața unei flori.

— Ce trebuie să înțeleagă lu
mea din atitudinea voastră ?

— Că vrem să trăim. 
Suedezul :
— Eu mă caut pe mine.
— Sînteți pentru libertatea 

sexuală ? Am văzut la Paris 
un film produs în Suedia, în 
care într-un fel se făcea apolo
gia acestei libertăți.

— Mă consider liber față de 
restul omenirii.

— Nici o obligație ?
— Eu nu ucid. Iubesc. Și mă 

caut pe mine. Toată presa e în
grijorată, își face probleme, se

frămîntă din cauza noastră, a ti
neretului. Dar să ne lase în pace.

Unul din americani;
— Asasinarea lui Kennedy, 

Luther King și iar Kennedy m-a 
dezgustat de toate. în America 
anul trecut s-au vîndut 2 000 000 
de arme de foc, iar de la înce
putul secolului și pînă acum au 
fost asasinate 750 000 de persoa
ne. Asasinate ! (Cifrele, am ve
rificat, sînt absolut exacte). Ce 
poate să-i placă unui om în toa
tă chestia asta ?

— Și, totuși, numai tăcerea, 
parcă-i prea puțin ?.

— Urletul e al fiarelor. No! 
compensăm.

— Ce știți să faceți ? Vorbesc 
de meserii.

Italianul:
— E o întrebare fără rost. De 

ce să-1 întreb eu pe el ce mese
rie are ? Pentru ce e nevoie 
să-mi spună ce meserie are ? 
Ne-am cunoscut, șl asta e mai 
important decît orice. Nu furăm, 
nu lingușim, nu impunem cu 
forța nimănui crezul nostru. 
Dimpotrivă, mereu se caută să 
fim aduși la ordine. Pentru ce 
se supără lumea pe noi? Vrem 
să fim lăsați în pace.

— Dar și să dărîmați!
— M-ați înțeles greșit, vrem 

să facem lumea să priceapă că 
aproape totul nu mai merge, 
scîrțîie și se clatină...

Tntr-a doua seară, la Fontana 
di Trevi — era duminica și In 
fiecare sărbătoare ploaia mă
runtă a monedelor de zece lire 
se îndesește — întreg grupul a 
fost cercetat de poliție și dus cu 
o mașină închisă. Bănuiesc că 
poliția a fost anunțată de pre
zența lor la fîntînă de un ins 
care le-a dăruit fetelor bom
boane și înghețată, iar băieților 
țigări.

Intimplarea a făcut ca să-i în- 
tîlnesc pe cei trei suedezi și pe 
fete, peste două zile, în birou
rile aerogării de lingă Stazione 
Termini.

— V-au dat drumul ?
Nici un răspuns.
— Am vorbit cu dumneavoas

tră cu cîteva seri în urmă în 
Piața Spaniei și am fost la Fon
tana di Trevi cînd a venit poli
ția.

Unul din suedezi a deschis 
rucsacul, a scos și mi-a întins o 
floare. Am zîmbit încurcat : la 
violență se răspunde cu flori.

Și ne-am despărțit. Dar duc 
în mine noaptea romană și tăce
rea și singurătatea acelui grup 
purtînd pe figuri o tristețe și o 
durere prea mari ca lumea să 
treacă pe lîngă ele nepăsătoare. 
Personal, găsesc că gravele pro
bleme ale acestui secol se pot 
dezbate și dezlega prin forța u- 
nită și organizată a tuturor ce
lor ce cred neclintit în bucurie 
și dragoste. Căile reale spre re
zolvarea acestor probleme sînt 
cunoscute. In același timp, însă, nu sînt nici o clipă dispus 
să le dau dreptate, fie și mar
ginală, oamenilor înclinați să 
descopere numai partea naivă și 
șubredă a felului în care pri
vesc băieții aceia din Piața Spa
niei, viața. învăluite în tăcere, 
florile lor, culese din cîmpuri și 
din parcuri, se vor deschide tot 
pentru mîine. E prea puțin ? Si
gur că da. Dar trebuie iubită și 
această undă de speranță care 
călătorește prin flori. Trebuie 
iubită, în așteptarea limpezirii 
conștiințelor.
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PLECAREA DELEGAȚIEI C C. "
AL P. C. R. LA ROMA "

ACASĂ IA LIDERII 

DE SĂPTĂMÎNĂ ACEASTA

Vineri la amiază a plecat la 
Roma o delegație a Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care va face o 
vizită în Italia la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Italian.

Din delegație mai fac parte 
tovarășii Valter Roman, membru 
al C.C. al P.C.R.. Mihai Telescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Timiș, preșe
dintele Consiliului popular jude
țean, Dan Marțian, secretar al 
Comitetului de partid al Muni
cipiului București, Nicu Bujor, 
șef de sector la C.C. al P.C.R.

La aeroportul Băneasa, dele
gația a fost salutată de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al

★

ROMA 20 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite : 
Vineri după-amiază — la sediul 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Italian — au 
început convorbirile între dele
gația Partidului Comunist Ro
mân condusă de tovarășul 
Virgil Trofin și delegația Parti
dului Comunist Italian condusă 
de Gian Carlo Pajetta.

La convorbiri au participat 
Paolo Bufalini și Alfredo Reich
lin, membri ai Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, Guido 
Capelloni, ' membru al Secreta
riatului C.C. al P.C.I., și Mario

Din partea Tribunalului Suprem " 

al Republicii Socialiste România ■
C- urmare a Hotărîrii Plenarei 

C.C. al P.C.R. cu privire la rea
bilitarea unor activiști de partid, 
Procurorul General al Republicii 
Socialiste România, analizînd ho- 
tărîrea de condamnare și mate
rialele procesului, a introdus re
curs în supraveghere împotriva 
sentinței nr. 5J5 din 19 decem
brie 1953 a Colegiului militar al 
Tribunalului Suprem, prin care 
generalul maior în rezervă Io- 
nescu Grigore șj ofițerii Cocoran- 
du Dan, Șerbii.. Constantin, Gruia- 
Ion, Predoiu Florea» Stan Gheor- 
ghe, Pietraru Claudiu, Teodores- 
cu Virgil, loneșcu Ion și Ciobanii 
Ion au fost condamnați la dife
rite pedepse șuhînvinuirea de 
sabotaj contrarevoluționar, fâf
ofițerii Harea Vladimir, Ciopoițea 
Marius, Iliescu Dumitru și Drag- 
nea Constantin au fost condam
nați pentru infracțiunea de abuz 
de serviciu.

, decînd recursul în suprave

ȚARA
(Urmare din 

pag. 1)
poate Ia pustiiri și 
arzuri, cu nava ei 
superbă, răvășită din 
iarba grasă a ultimi
lor ploi. Era liniște, 
era pace, mi-a venit 
să plîng. Cruci mă
runte, mormintele 
mici, despre care po
menește diaconul cu 
călimara în brîu. se 
înșirau pe sub gar
duri. O revărsare ne
bună de flori și gu- 
tuile galbene ce în- 
cendiau priveliștea.

Venea de undeva 
de șub un șopru un 
scirțîit de lăutar și 
se auzeau voci. O 

duminică a patriei 
ca de cînd lumea, cu 
atîtea culori, cu atîta 
miere... Oamenii 
m-au poftit în casă, 
au făcut o năvălire 
în orătănii și-au în
tins ștergarele. S-a 
făcut țuica nouă și 
totul mirosea proas
păt ca o răsuflare de 
copil. Mi-am atîrnat 
la urechi struguri 
negri, brumați, voind 
s-o fae pe Pan și a- 
miaza mi-a dat pu
tere șt grație. Pe ur
mă s-au întins minu
nate covoare olte
nești pe care și Van 
Gogh le-ar fi semnat 
pentru că ardeau în 
nebănuite tonuri și 
cînd am ajuns Ia

C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se- 
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela H 
Vass, loan Cîrcei și Aldea Mili- m 
taru, membri ai C.C. al P.C.R., HI 
de activiști de partid. ■La sosirea la Roma, în cursul" 
dupa-amiezii, tovarășul Virgil 
Trofin și membrii delegației auM 
fost salutați de Gian Carlo Pajet- 
ta, membru al Biroului Politic și 
al Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian, Paolo Bufalini și ■ 
Alfredo Reichlin, membri ai Di- ™ 
recțiunii Partidului Comunist 
Italian, Guido Gapelloni, membru H| 
al Secretariatului C.C. al P.C.I., 
senatorul I. Piva, membru al 
C.C. al P.C.I., de activiști ai S 
P.C.I.

Erau prezenți Cornel Burtică, ££ 
ambasadorul României la Roma, 
și membri ai ambasadei. m

(Agerpres) ■

■Stendardi, șeful sectorului țări m 
socialiste. ®

La convorbiri a luat parte, de 
asemenea. Cornel Burtica, amba- HM 
sadorul României la Roma.

Cu acest prilej, delegația 
P.C.I. a făcut o largă expunere ■ 
asupra activi tații partidului. A — 
avut loc, totodată, un schimb 
de păreri în legătură cu unele £ 
probleme ale situației interna
ționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

Seara, delegația P.C.I. a ofe-HI 
rit o masă în cinstea oaspeți- _■

ghere, Plenul Tribunalului Su- " 
prem a constatat nevinovăția ce
lor condamnați, nelegalitatea și S 
netemeinicia sentinței și, prin de
cizia nr. 30/1968, a admis re
cursul în supraveghere, a casat f 
sentința de condamnare și i-a a- _ 
chitat de orice penalitate. Hi

De asemenea, judecînd recursul 
în supraveghere împotriva sen- « 
tiițței nr. 126 din 15 iunie 1959 a ™ 
Tribunalului militar al regiunii a 
Il-a militară și deciziei nr. 403 ■■ 
din-22 iulie 1959 a "Colegiului™ 
militar al Tribunalului Suprem, 
prin caie Marcu Petre Pandrea a M 
fost condamnat pentru infracțiu- " 
nea de uneltire conțp ordinii so
ciale, Plenul Tribunalului Suprem £ 
a "constatat nevinovăția condam
natului, nelegalitatea și netemei
nicia hotărîrilor și, prin decizia H 
nr. 28/1968, a admis recursul în 
supravegheze, a casat hotărîrile 
de condamnare și l-a achitat de 
orice penalitate.

Hurez într-o colibă 
de olar, a numitul fi mm 
Ogrezeanu, un vraci HI 
tînăr și acela mi-a 
întins străchinile lui — 
și oalele și icoanele, ■■ 
am vrut să-i sărut 
mina, după un obi- oh 
cei din strămoși. Ne ® 
vegheau stîlpil unei 
case de țară mai fru- » 
moși de cit tot ce-am HI 
văzut în lume. Erau 
ca fuioarele, făcuse
ră din lemnul lor un 
cîntec ce vorbea des
pre geniul poporului 
meu care, poate, mai BB 
mult decît altele. — 
posedă o fîntînă ne
muritoare. misterioa
să din care toate se
trag...

M-am plimbat ieri prin ceta
tea de scaun a liderilor de săp- 
tămîna aceasta. Ore în șir am 
zăbovit pe Unirii, printre mi
crobiști și, totuși, am plecat cu 
impresia că am auzit prea pu
ține sau, mai exact, că mi-au 
mai rămas încă multe de auzit. 
Hotărît lucru, Bănia trăiește 
fotbalul la cea mai înaltă * * ten
siune și este gata să ia în serios 
orice,.. în afară de actuala, po
ziție în clasament a favoriților. 
Nu este pentru prima dată cînd 
oltenii mei de acasă sînt lideri 
(nici măcar în acest campionat 
nu este pentru prima data), am 
fost de nenumărate ori printre 
ei, dar parcă niciodată nu i-am 
găsit mai realiști, mai sobri, 
mai circumspecți. Metafora 
exagerat de optimistă care al
tădată stătea pe buzele fiecă
ruia, luînd uneori proporții... 
oltenești și atingînd limite hi
perbolice, a făcut loc acum 
unei alte metafore — mai cum
pănită și mai plină de modes
tie.

— Ce sentiment v-a încercat 
atunci, la Werdhol, cînd discul 
s-a oprit la 62,54 m ?

— Bucurie îndeosebi, sur
priză mai puțin. Recordul 
puteam să-l stabilesc chiar și 
cu cîteva zile înainte, la alte 
concursuri. Dar, n-am avut 
acele condiții naturale optime 
ca la Werdhol. Să mă ex
plic. Temperatura a fost fan
tastică : după timp rece, 
prima zi de soare a adus către 
seară un aer foarte curat care 
a purtat discul foarte departe. 
Dar să știți, în pluș de aceasta, 
fiecare performanță are ne
voie de o bază de pregătire i 
înainte de acest concurs eu am 
făcut o pauză mai lungă și am 
acumulat forță, energie în 
plus; reluarea pregătirilor

4-—1 (1—1). Meciul a fost ur
mărit de 20 000 de spectatori.
• CEA DE-A 7-A partidă 

dintre marii maeștri sovie
tici Boris Spasski și Viktor 
Korcinoi, care-și dispută Ia 
Kiev meciul pentru desem
narea șalangerului la titlul 
mondial de șah, a fost cîști- 
gată de Spasski la mutarea 35.

în prezent, scorul este fa
vorabil lui Boris Spasski cu 
4,5—2,5 puncte.

• M1INE, pe circuitul de 
la Mont Tremblant (Canada) 
se va desfășura „Marele pre
miu automobilistic al Cana
dei" (formula D) cea de-a 
10-a probă din cadru) cam
pionatului mondial.

Departe de febra și calculele 
.străzii, de comentariile optimis
te ori îngrijorătoare ale micro
biștilor. STEFAN COIDUM iși 
vede liniștit de-ale lui. Pentru

PORTRETE OLIMPICE
LIESEL WESTERMANNSEDESTĂINUIE

• IN CADRUL antrena
mentelor atleților sosiți la 
Ciudad de Mexico, sulițașul 
sovietic Ianis Lusis a reali
zat performanța de 85,71 m. 
Lusis este considerat princi
palul favorit la obținerea 
medaliei de aur în această 
probă.

• IN CADRUL unui con
curs atletic care a avut loc 
la Varșovia, sportivul polo
nez Weinstand a stabilit un 
nou record național în pro
ba de 4C0 m garduri cu 
timpul de 50”4/10 (vechiul 
record era de 50”5/10). Pro
ba de 100 m a revenit lui 
Dudziak, cronometrat cu re
zultatul de 10”2/10, iar cea

de aruncarea discului Iui 
Piatkowski cu 58,46 m. Cu
noscuta sprinteră Irena Rir- 
szenstein s-a clasat pe pri
mul loc în cursa de 100 m, 
fiind cronometrată în U”4/10.

• SELECȚIONATE- 
L E masculine de handbal 
ale Bulgariei și R. D. Ger
mane s-au întîlnit într-un 
meci amical Ia Sofia. Victo
ria a revenit handbaliștilor 
bulgari cu scorul de 15—12 
(9-4).

© LA HAGA, în cadrul 
competiției europene de 
fotbal „Cupa Cupelor" s-au 
întîlnit formațiile Ado Haga 
și A. K. Graz. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 

antrenorii craioveni (Ștefan 
Coidum este secondat de doc
torul Frînculescu), problema 
nr. 1 a fost — de la venirea lor 
aci — disciplina echipei, înțele- 
gînd prin aceasta disciplina în 
pregătire, în joc. față de arbi
tri și în viața personală. Mai 
cu sancțiuni (pentru Deselnicu 
s-a propus o suspendare exem

....DAR, DECLARA ȘTEFAN COIDUM, ATA
CÎND CU TOȚII, APARINDU-NE CU TOȚII, 
VREM SA PRACTICAM UN FOTBAL CURAT

Șl FRUMOS"

plară de doi ani), mai cu vorbă 
bună, băieții au început să se 
deprindă cu principiul de la 
care pornește noul lor „profe
sor" — că în probleme de dis
ciplină nu pot exista jumătăți 
de măsură. Numai astfel s-a 
putut trece la cunoașterea 
însușirea concepției despre fot
bal a antrenorului : pe măsura 
sporirii considerabile a capaci-

Liesel Wectermann are înfățișarea cea mai normală cu 
putință: potrivită ca statură, cu un nas cîrn. ștrengăresc și 
un păr bălai, la prima vedere nu-ți inspiră nici pe departe 
ideea c-ar putea fi „cea mai puternică femeie din lume“. In 
plus, ea degajă, evident în momentele de repaus, un aer co
pilăresc, agreabil. Aceste calități au apropiat-o mult de ini
ma spectatorilor, a sportivilor, care au urmărit-o concurînd 
în Poiana Brașov, cu prilejul Internaționalelor de atletism ale 
României. Ea, de fapt, era unul din punctele de atracție. Lu
cru normal dacă ne gindini că învățătoarea de sport, de 23 
de ani, din Leverkusen, (R. F. a Germaniei), cu cîteva zile 
înainte de a veni la Brașov realizase fantastica performanță 
de 62,54 ni la aruncarea discului — nou record mondial. In
terviul nostru cu celebra sportivă începe cu acest moment.

tății de efort, să transforme 
teamul craiovean intr-un uns
prezece harnic, care să cirezile 
continuu și în care să nu se 
joace pe posturi fixe. Intr-un 
fel. Ștefan Coidum se considera 
slujitorul declarat al acelorași 
idei constractiv-ofensive care 
prind viață pe sub Dealul Felea- 
cului, cu deosebire că în apă
rare e mai grijuliu, organizind 
o zonă combinată cu om la om. 
în funcție de fază. „Atacînd 
cu toți. apărindu-ne cu toți, 
vrem să jucăm frumos și curat. 
Sîntem convinși că nu ne vom 
putea plasa in final decît in 
prima jumătate a clasamentu
lui și asta n-o spun la gîndul

punctelor adunate pînă acum, 
cit mai ales la cele pe care le 
țintim".

Atît despre joc. De altfel, 
semnele bune se și arată: 
echipa a marcat deja 13 goluri, 
ocupînd acum a doua poziție, 
după clujeni, într-un clasament 
al eficacității. Au urmat discu
țiile despre jucători. Omul care 
nu ridica nici un fel de proble

pentru Poiana Brașov au de
clanșat aceste forțe. Și așa a 
venit recordul mondial.

— Ce au însemnat pentru dv. 
înfrîngeriie suferite în fața 
Liei Manoliu și a Karinei 
Illgen ?

— înfrîngeriie mele în fața 
Liei. în Qsnabrueh și Koln, ca 
și aceea, minimă în Poiana 
Brasov, din partea lui Illgen — 
doar cu șase cm — au fost 
pentru mine, în orice caz, niște 
semnale., de alarmă, bine ve
nite de altfel, care m-au dus la 
convingerea că un record 
mondial este mai ușor de câș
tigat decît de păstrat și că 
titlul suprem ce-1 deții nu în
seamnă neapărat și o medalie 
de aur la J. O. din Mexic.

— Credeți că forma bună 
timpurie poate dăuna în 
Mexic la J.O.

— Cu forma obținută prea 
devreme, deci cu o lună-două 
luni înainte de o mare com
petiție, este o poveste delicată. 
După mine, un sportiv de mare 
performanță poate ca în tim
pul unui an să aibă mai multe 
vîrfuri de formă. Și eu am 
prins o formă bună de mai 
multe ori în acest an. Am însă 
un principiu i să nu particip 
la prea multe concursuri și să 
nu fac drumuri prea lungi 
înaintea unui concurs de an
vergură, cum este, bunăoară, 
Olimpiada. Nu mă tem de 
forma timpurie. Dacă sînt 
bine pregătită, am acumulat 
multă energie și pot să arunc 
degajată, necontractată, fără 
emoție, atunci reușesc arun
cări foarte bune.

— Dacă ne uităm pe o sta- 

me este Martinovici — întrucît 
corespunde total noilor idei și 
eforturi sporite. Strîmbeanu 
Ivan sînt- de asemenea oamenii 
de șoc și de mare nădejde. 
Nița și Neagu sînt atrași într-o 
întrecere pentru titlul de cel 
mai bun coordonator al echipei. 
Oblemenco nu poate fi supra
licitat din pricina genunchiu
lui de la stîngul său , de aur" 
și a încetinelii cu care se înca
drează în sistemul tactic. Popa 
Iulică (21 de ani, provenit de 
la Electroputere") și Niculescu 
(20 de ani, de la tineret) sînt 
mai mult decît promițători. 
Gaboraș, Bîtlan, Cîrciumărescu 
pot fi în continuare oameni de 
bază. Antrenorul craiovean nu 
citează si exemple negative, 
preferind sa dea ascultare 
uneia din cunoscutele cugetări 
ale lui Nicolae Iorga : „Decît să 
blăstemi la stingă, laudă în 
dreapta și tot același scon îl 
vei atinge"... Și, în sfîrsit, discu
ția ajunge la capăt, lăsîndu-ne 
totuși un gust amar : ..Condu
cerea clubului ne mai face ne
plăceri. n-avem teren de antre
nament. magazia este cam goa
lă. Cînd am plecat de la Petro
șani am lăsat 7 rînduri de echi
pament nou-nouțe și n-am gă
sit la Craiova decît unul ca 
vai de lume“.

Nu fir trist, nea Ștefane. 
Ești obișnuit cu greuL știi să-l 
înfrunți și, din ce în ce, va fi 
mai ușor. Cel puțin așa sperăm. 
Și-ți urăm mult succes.

G. MITROI

tistică, constatăm că aproape 
toate recordurile mondiale se 
obțin Ia concursuri de mai 
puțină însemnătate : de ce ?

— Această constatare cores
punde realității. Multe recor
duri mondiale s-au înregistrat 
la concursuri mici și mai ales 
în condițiile unor competiții 
care oferă o atmosferă de casă, 
familiară. Este de fapt Un lu
cru normal, pentru că con- 

- cursurile mai grele, tari, se 
desfășoară într-un climat de 
(Concurență mai greu și mai 
aspru ce creează o psihologie 
aparte, adesea dăunătoare. 
Totuși, aș vrea să menționez 
că eu nu consider Olimpiada 
un super concurs și că și în
trecerile ei se încadrează în 
capitolul unor concursuri nor
male în care atleții sau sporti

vii care au nervi tari și sînt 
bine pregătiți pot să obțină 
chiar aici recorduri mondiale.

— Fiindcă sîntem înaintea 
J.O. și am vorbit de Olimpiadă, 
credeți că există candidați si
guri Ia medalii ?

— După mine, puțini atleți 
au șanse sută la sută Ia meda
lia de aur. Mă gîndesc la cei 
pe care specialiștii'îi văd deja 
ureînd pe podium. Dar să 
luăm un exemplu : la arun
carea discului, după mine, sînt 
la ora aceasta 3—4 aruncă
toare cu pretenții la medalia 
de aur r Illgen, Lia și Spiel
berg.

— Care va fi drumul dum
neavoastră și al atleților din 
R. F. a Germaniei spre Mexic ?

— Atleții din țara mea, ea 
și mine, n-o să aibă prea 
multe concursuri. Aceasta și 
pentru că fiecare sportiv mun
cește, e ocupat cu munca pro
fesională. Avem însă obligația 
să participăm la campionatele 
regionale. Pentru Poiana 
Brașov eu singură am primit 
să fac această deplasare știind 
că aici am adversare puternice 
care-mi pot clarifica coordo
narea activității de pregătire. 
Noi ne pregătim în locuri cu 
altitudine mai ridicată, cum ar 
fi Saint Moritz (Elveția) și 
Flagstaff (S.U.A.) unde o să 
stăm patru săptămîni, iar de 
acolo vom pleca direct către 
Ciudad de Mexico.

V. CĂBULEA
G. SIMONIS

DUPĂ 1-1 LA PORTO

F. C. Argeș are șanse 
pentru calificare

La Porto s-a desfășurat pri
mul m.eci dintre echipele Lei- 
xoes Porto și F. C. Argeș, con- 
tînd pentru „Cupa orașelor tir- 
guri“ Ia fotbal. întilnirea s-a în
cheiat cu un rezultat de egali
tate 1—1 (1—0). Scorul a fost 
deschis de gazde în minutul 18 
prin Horacio, fotbaliștii români 
egalind în minutul 74 prin go
lul marcat de Nuțu.

Arbitrul spaniol Medina Igle
sias a condus următoarele for
mații : Leixoes : Fonescn. Ge- 
raldino, Adriano. Nicolau II, 
Râul, Gentil. Bene, Barros, Ho
racio, Ricardo, Neca.

F. C. Argeș : Niculescu, Ipni- 
ță. Barbu. Vlad, Ivan, Prepur
gel. Nuțu, Radu, Țurcan, Do- 
brin. Jercan.

Returul acestei partide se va 
disputa la 2 octombrie la Pitești.

Competiție 
iiiternoțioimlă 

de triotlon
PIATRA NEAMȚ (prin te

lefon) : Ediția a 6-a a Cam
pionatului de triatlon mili
tar al armatelor țărilor so
cialiste a consemnat prezen
ta la start a șase reprezen
tative — R.P. Bulgaria, R P. 
Mongolă, R.P. Polonă, R.P. 
Ungaria. U.R.S.S., Republica 
Socialistă România.

Startul de debut a chemat 
pe concurenți în poligonul 
de pe platoul Dealul Vulpii 
să-și dispute întîietatea la 
proba de tragere cu automa
tul. Pe cît de dificile pentru 
concurenți. probele sînt pe 
atît de captivante pentru 
spectatori.

AH ați în număr aprecia
bil ia poligon, spectatorii au 
avut bucuria de a aplauda, 
evoluția meritorie a repre
zentanților tării noastre. Se
rie de serie, echipa noastră 
a demonstrat o excepțională 
omogenitate, dublată de 
calm și precizie la țintă. Și, 
ca o primă confirmare, 4 
dintre cei 8 component! ai 
reprezentativei României au 
obținut rezultate maxime 
1 381 puncte.

Finalul primei probe a 
consemnat p victorie catego
rică^ a sportivilor rnîHtari 
românilocul I po echipe și 
la individual. Iată de altfel 
clasamentul după prima zi 
dc întreceri : 1) R.Ș.R. 8 633 
puncte; 2) R. P. Mongolă 
6 203 puncte ; 3) R. P. Polo
nă 6 084 puncte; 4) U.R.S.S, 
5 843 puncte ; 5) R. P. Bul
garia 5 113 puncte ; 6) R. P. 
Ungaria 5 016 puncte. în cla
samentul individual, pe pri
mele cinci locuri se află 
cinci concurenți români în 
ordinea : 1) loot. Ion Popescu 
1 381 puncte ; locurile 2—3) 
fruntașul Constantin Rățescu 
și soldatul Szekei Emerik 
cu 1 381 puncte ; 4) Sold. Ion 
Cepoi 1831. (Departajarea ce
lor 4 concurenți s-a efectuat 
conform regulamentului com
petiției, în raport ou numă
rul de puncte realizate la 
cele trei poziții de tragere).
5) Șold. Ion Iacob 1 174 punc
te , pe locul al 6-lea dintre 
oaspeți, sportivul polonez Z. 
Lambuchi. cu 1174 puncte.

întrecerile continuă.
V. RANGA

Pronosticul nostru 

pentru concursul pronosport 

nr. 38

din etapa 22 septembrie 196®
1) U. Cluj — F.C. Argeș 1
2) Dinamo Bacău —

Crișul 1
3) Farul—Rapid 1
4) Jiul — U.T.A. X
5) A.S.A. Tg. Mureș —

Steaua X
6) Vagonul — U. Craiova 1
7) Dinamo București —

Politehnica Iași 1
8) Metrom —
Steagul roșu 2

9) Oțelul Galați —
Politehnica Galați 2

10) Chimia Suceava —
Gloria Birlad 1

11) A.S. Cugir -
C.F.R. Timișoara 1

12) Flacăra Moreni —
Ceahlăul Piatra Neamț X.

13) C.F.R. Pașcani —
Progresul Brăila 1

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI •
Poem în 

septembrie

chilibru, și echilibrul înseam
nă recunoașterea necesității 
de a aduna aceșie roade. Și 
mai înseamnă ceva ; mai în
seamnă ordonarea gesturilor 
și gesturile au fost ordona
te. Tocmai recunoașterea ne
cesității de a culege roadeie 
pămîntului a fost și este în 
măsură să adune la un loc, 
pentru același unic și nobil 
scop, sute de mji de oameni, 
adolescenți generoși, pose
sori ai unor gesturi generoa
se, Am cutreierat cîmpurile 
și mi-a fost dat să cunosc și 
să înțeleg efectul plural al 
dăruirii totale. Am îutîlnit 
grupuri de oameni — afla? 
lescenti cu frunți senine ple
cate eu sfințenie asupra pă- 
mîntului — și am descifrat în 
ochii lor recunoașterea nece
sității de a aduna roadele 
pămîntului tocmai pentru 
nevoia de echilibru. Tocmai 
de aceea, mîlnile lor mate
rializează în gesturi simțirea 
lor. Tocmai de aceea, gestu
rile lor reprezinți proiecția 
în afara fiiintei lor a incan
descentei spiritului lor, a în
țelegerii chemării adresată 
de către țara lor și deci a 
răspunsului dat. Gesturile 
lor poartă pecetea patriotis
mului, ei sînt deci fii buni 

ai acestei țări, ai acestui pă- 
îpînț, și recunoștința lor vine 
în întâmpinarea chemării a- 
dresate lor

Da. toate ferestrele gestu
rilor se află larg deschise și 
gesturile irump eliberate și 
spontane și poartă semnifi
cația adeziunii totale.

Semnificația 
unor mesaje 
înlocuit uniforma cu salopeta, 
pantalonul ori șortul, corde
luța albă cu basmaua și ser
vieta cu sapa •— fetele aduc 
pe șantiere deprinderile șco
lare : disciplină și hărnicie, dar 
și exuberanța și prospețimea 
vîrstei.

...Parcul tineretului din Balta 
Albă — vastă lucrare edilitară, 
care va dărui peisajului nostru 
urbanistig un adevărat „colț de 
rar ; copaci umbroși și bos
chete de flori, două lacuri pe 
care cor pluti gondole, ștrand, 
terenuri WQrt și locuri de 
joacă pentru copii. Pînă cînd 
vor pluti pe lac romanticele 
gondole, fetele, neînsoțite încă 
de cavaleri, au invadaț parcul 
înarmate cu. sape și lopeți. In 
fiecare zi, de la ora 8 dimi
neața și pînă la prînz, pot fi 
întîlnite aici aproape 300 de 

eleve de la liceele „Matei Ba^ 
sarab“ și „Al. I. Cuza“. Au 
săpat parcelele prevăzute a fi 
gazonate, împrăștie nisipul pe 
alei.

„Stăm foarte bine cu pre
zența" — declară o fată spri- 
jinindu-se demn în lopata în
fiptă în pămîntul afinat. Este 
membră a detașamentului III 
al Liceului Matei Basarab.

— Dar cu munca ?
Din modestie, fetele refuză 

să răspundă. în ajutorul lot 
vine Angliei Potecea, tehnicia
nul Consiliului popular al sec
torului IV.

„Fetele fac o treabă bună. 
Ele, și ceilalți țineri care mun
cesc aici, în timpul lor liber, 
ne vor scuti de o cheltuială 
de 500 000 lei, cît s-ar fi ridi
cat plata mîjnii de lucru pen
tru amenajarea parcului,..“

Iordan Anca Doina, condu
cătoarea detașamentului, ține 
neapărat să numească colegele 
cele mai vrednice. Se uită in 
jur, începe să numească o 
fată, două, trei și... înșiră în
treg detașamentul...

Bravo, fetelor /
...Halele Obor. Munți de 

gogoșari, roșii, vinete iși 
schimbă zilnic locul de aici 
cu cămările gospodinelor. Ce 
fac cele care nu dispun de 
timpul ori priceperea necesară 
pentru pregătirea lor ? Găsesc 
conserve gata făcute. Iar în 
iarna care vine vor găsi con
serve la care au lucrat și gos

podine aflate abia în faza de 
calificare. La unul din centrele 
de conservare a legumelor am 
găsit eleve de la Liceul „Mi
hail Eminescu‘. Cu halate și 
bonete albe mînuiesc cu în- 
demînare cuțite, borcane și 
gogoșari de parcă n-au făcut 
pînă acum altceva, Le-au cam 
usturat mîinile și ochii în pri*  
mele zile, li s-a părut că go- 
goșarii nu se vor mai termina 
niciodată, dar acum s-au obișr- 
nuit. în capul mesei, ceva mai 
greu de deosebit de eleve, în- 
treținînd voia bună și ritmul 
de muncă — profesoara de 
franceză Marieta Crjhan,

...La pepiniera din spatele 
complexului expozițional din 
„Piața Scînteii" au fost repar
tizate peste 100 de eleve de 
la liceele nr. 24 și 34 Este de 
lucru berechet, motiv pentru 
care întreprinderea a și solici
tat ajutoare. Elevele srau pre
zentat echipate corespunzător, 
hotărîte să fie cît mai utile.

...3 000 de eleve poț fi întîl- 
njte în aceste zile în Capitală 
executînd cu vrednicie, entu
ziasm și pricepere fel de fel 
de activități în folosul obștesc, 
în pepiniere, la sortatul legu
melor și fructelor, la amenaja
rea spațiilor verzi s-au făcut 
repede cunoscute și îndrăgite, 
au căpătat deprinderi noi, s-au 
angajat să revină în ceasurile 
libere și după 1 octombrie, 
pentru că le place munca.

1n numeroase scrisori sosite la 
_ redacție pe adresa rubricii „Zil- 
Hl nic 15 minute dăruite sănătății, 

forței, frumuseții", în care asis- 
■ țentul universitar DUMITRU

HÎTRU, de la I.C.F., predă un
ciclu de 12 lecții de exerciții fi
zice de culturism, foarte multi 
tineri cititori ne cer detalii, se 
interesează de aspecte tehnice 

■ privind dozarea și volumul efor-r 
tului fizic necesar, ne prezintă
interesante sugestii. întrucît u- 

gp nele întrebări sînt de interes ge
neral ne propunem să le facem 

_ cunoscute tuturor „elevilor' pu- 
H blicînd o parte din răspunsuri.

MARIAN SÎRBU, din Giurgiu, 
■ str. Partizani 8, ne vorbește des

pre o deficiență fizică: la mai 
puțin de 17 ani el are înălțimea 

■ de 172 cm, greutatea de 64 kg 
și apreciază că dezvoltarea trun
chiului său, în raport cu înălți- 

M| mea, nu este proporțională.
™ Totul poate să fie o simplă 

supoziție și, în acest caz, singu- 
M rul răspuns obiectiv ni-l poate 

furniza indicele antropometric al 
lui Adrian N. lonescu, care 

M se exprimă îrț relația B.om
— (T.cm : 2). în situația cînd, în- 
tr-adevăr, constatați că lungimea 

£ trunchiului este disproporționa
tă — bustul trebuie să fie mai 
lung cu 2—10 cm — este nece- 

Hl sar să rămîneți la practicarea e- 
xercițiilor speciale pentru trunchi 

■ publicate în ciclul III (ziarul din
4 mai ac.) timp de cel puțin 
trei luni, zilnic, asociate cu spor- 

■ turi complimentare: gimnastică
sportivă (aparate de atîrnare: 
bară, inele, papalele și exerciții 

■ de tîrîre), înot, baschet. Vîrsta 
dumneavoastră favorizează even-

tuala corijare dacă, bineînțeles, 
deficiența există cu adevărat, Ne 
reține atenția faptul că după da
tele ce ni le-ați comunicat, indi
cele lui Broca (T.cm-lm = Gkg) 
care exprimă relația dintre înăl
țime (talie în cm) și greutate în 
kg, dă în cazul dumneavoastră 
valori negative : —8. Pentru a 
intra în zona de echilibru i4, 
vă sugerăm șa selecționați com
plexe de exerciții de forță du-

Dupa primele lecții din 
ciclul „15 minute dăruite 
sănătății, forței, frumuse

ții

UN DIALOG CU. . . . ELEVII"
blate de o strictă igienă a odih
nei și alimentației,

DUMITRU MATIȘ, din Cluj, 
str. Unirii 3, ne roagă să repu
blicăm ciclurile de exerciții de 
culturism, întriicît a lipsit din 
Cluj și nu le posedă pe toate. Ne 
este imposibil să vă satisfacem 
cererea, din motive de spațiu. 
Căutați colecția ziarului nostru, 
la bibliotecă,' fabrica unde lu
crați etc., începînd cu data de 23 
martie a.c., de unde vă puteți 
extrage ciclurile care vă intere
sează. Vă mulțumim pentru bu
nele aprecieri. Asistentului uni
versitar Dumitru Hîtru îi puteți 
scrie pe adresa: I.C.F. București, 
str. Maior Ene 12, sectorul VI.

ADRIAN POPESCU și ION 
LOGOFĂTU, din Giurgiu, str. 
Semenic 17—19 se referă la di
ferențele ce există între ciclurile 
publicate de noi și indicațiile a- 
părute ulterior în revista „Cute
zătorii" nr. 24, tot în legătură 
cu culturismul. Evident, este 
vorba de categorii de vîrsta di
ferite, cărora li se adresează cir 
chil de lecții din ziai td nostru 
și revista pionierilor. În primul 

0 PAUZĂ PENTRU

caz, credem că ați observat că 
exercițiile, practicate zilnic, au 
un caracter mai pronunțat de 
forță, folosind și elemente ale 
contracțiilor musculare statice- 
izometrice (practicate analitic, pe 
segmente, pe cînd, în cel de-al 
doilea caz, exercițiile fizice vi
zează mai mult dezvoltai ea fizică 
generală și sînt recomandate a fi 
practicate de trei ori pe săptămî
nă. Faceți bine că lucrați supli
mentar cu haltera de 23 de kg 
și extensorul, însă totuși, 2 ore 
zilnic este exagerat.

PETRE DORNEANU din Plo
iești ne cere lămuriri în legătură 
cu eșalonarea celor 12 cicluri. 
Rețineți: săptămînal se practică 

un singur ciclu, în ordinea pu
blicării. Probabil ați observat că 
fiecare lecție se adresează unui 
anume grupări musculare. în nici 
un caz nu se adaugă, în fiecare 
săptămînă, ciclul următor. Ce 
v-ați face in ultima săptămînă, 
cînd ar trebui să executați, zil
nic, 12 cicluri X 15 minute fie
care ?! Numai la indicația pro
fesorului Dumitru Hîtru veți mai 
relua, suplimentar, unele exerci

ții din urmă, pe lingă cele ale 
săptămînii curente.

DAN ORZESCU din Bozovici, 
județul Caraș-Severin, str. Cloș
ca 221 ne întreabă „Ce este cul
turismul Pentru a vă putea 
da un răspuns detaliat și co.mi- 
petent, ne-am adresat conferen
țiarului universitar Andrei De
meter, doctor în medicină, șeful 
catedrei de fiziologie de la I.C.F. 
Așa că, în curînd, în paginile 
ziarului nptțry, pentru dumnea
voastră și alți numeroși cititori in
teresați, va apare materialul in
formativ „Totul despre cultu
rism".

VIOREL RABA



□
Vizita delegației

t □ 20
guvernamentale române

Ambasadorul român 
la Caracas și-a pre
zentat scrisorile

ACȚIUNIOEENSIVE DECLANȘAEE DE
PAmoril SIID-VIEEMMEZI

in Venezuela
CARACAS 20 — Trimisul 

Special Agerpres. V. Oros, tran
smite : în continuarea vizitei 
tn Venezuela, delegația guver
namentală română. condusă 
de Gheorghe Radulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, a avut o întîlni- 
re cu ministrul dezvoltării 
economiei naționale. Aura Ce
lina Casanova. Cu acest prilej, 
șeful delegației române și mi
nistrul venezuelean au făcut 
un schimb de informații pri
vind dezvoltarea economică a 
celor două țări, evoluția comer
țului exterior și posibilitățile 
de lărgire a schimburilor și 
cooperării bilaterale economice 
și tehnice.

A avut loc, de asemenea, 
o reuniune, desfășurată într-o 
atmosferă de deosebită cordia
litate. cu conducerea Federației 
Camerelor de Comerț și In
dustrie (FEDECAMARAS) și a 
Asociației exportatorilor și im
portatorilor din Venezuela. în 
cadrul convorbirilor, delegația 
română a informat pe larg pe 
participant despre avansul in
dustrial al țării noastre, des
pre lărgirea ?’ diversificarea 
comerțului exterior, în special 
tn sectoarele de mașini, utilaje 
(i instalații. Au fost prezen
tate, de asemenea, formele 
practicate de România în co
merțul internațional, scoțîn- 
du-se în evidență particulari
tățile cooperării economice și 
tehnice cu țările în curs de 
dezvoltare. A fost ascultată cu 
interes propunerea românească 
de a se livra instalații și echi
pamente necesarewîntreprinde- 
rilor industriale -cu plata în 
produse ale întreprinderilor 
respective, sau în alte produse 
venezuelene. Luînd cuvîntul în 
cadrul întîlnirii, Alfredo La- 
fee. președintele ,,FEDECAMA
RAS'4, Ramon Imeri, președin
tele Camerei cțe Comerț din 
Caracas, și Cesar Quintero, 
membru al conducerii „FE
DECAMARAS44, au făcut apre-

cieri elogioase despre succesele 
economiei românești, gradul 
înalt de tehnicitate al unor ra
muri industriale, îndeosebi in
dustria constructoare de ma
șini, de utilaj petrolier, pre
cum și în ce privește organiza
rea institutelor de cercetări 
științifice din sectoarele men
ționate. Ultimii doi vorbitori 
au ținut să sublinieze că au 
cunoscut nemijlocit realizările 
României cu prilejul unei re
cente vizite în țara noastră. Ei. 
au afirmat totodată că, du
pă părerea lor. România ofe
ră posibilități deosebit de bu
ne de lărgire a schimburilor 
comerciale și a cooperării eco
nomice și tehnice cu Venezue
la, dat fiind caracterul com
plementar al unor ramuri de 
producție.

într-un spirit de bunăvoință 
reciprocă s-a desfășurat și în- 
tîlnirea delegației române cu 
conducerea băncilor venezu- 
elene și cu conducerea Corpo
rației venezuelene de dezvol
tare, instituție guvernamentală 
care stabilește programele de 
dezvoltare ale sectoarelor pri
oritare. Adresîndu-se delegației 
române, președintele Corpora
ției venezuelene de dezvoltare, 
Pedro Miguel Pareles, ă decla
rat că salută delegația în nu
mele președintelui Republicii, 
Raul Leoni, exprimîndu-și în 
același timp părerea că această 
vizită va contribui la '.-‘zvol- 
tarea multilaterală a relațiilor 
între România și Venezuela.

Ministrul minelor și hidro
carburilor, Jose Antonio Ma- 
yobre, a oferit un cocteil în 
onoarea delegației guverna
mentale române. Au participat 
ministrul afacerilor externe, 
Ignacio Iribarren Borges, mi
nistrul dezvoltării economiei 
naționale, Aura Celina Casa
nova, înalți funcționari ai mi
nisterelor economice, ai Fede
rației Camerelor de Comerț și 
Industriei, ai Corporației,, ve
nezuelene a petrolului, repre
zentanți ai cercurilor de afa
ceri.

•Uromânești

în U.R.S.S.
MOSCOVA 20. Corespon

denții Agerpres, N. Cristolo- 
veanu și L. Duță, transmit: 
Cu prilejul „Zilelor culturii 
românești" în Uniunea Sovie
tică, Ministerul Culturii al
U. R.S.S. a oferit la 20 septem
brie un cocteil în saloanele 
Hotelului „Roșia44 din Mos
cova. Au participat artiștii 
Teatrului satiric muzical „C. 
Tănase* 1 care își continuă se
ria de spectacole la Teatrul 
de estradă din Moscova, oa
meni de cultură și artă din 
România aflați în U.R.S.S. cu 
prilejul manifestărilor din ca
drul zilelor culturii românești. 
Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, și membri 
ai ambasadei.

Au participat, de asemertea,
V. I Popov, adjunct al minis
trului culturii al U.R.S.S., 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul Culturii, reprezen
tanți ai secției relații externe 
a C.C. al P.C.U.S., ai vieții 
culturale și artistice din Mos
cova.

Cunoaștem 
tența unei 
vaste game de con
cursuri. Concursul ini
țiat de autoritățile 
de la Seul este însă, 
trebuie s-o recunoaș
tem, unic în genul 
lui.

In primăvară, gu
vernul sud-coreean a 
lansat un concurs pen
tru cele mai bune so
luții privind „evita- 
larea crizei econo
mice". Competiția, 
dotată cu un premiu 
respectabil, a fost 
cîștigată de doi profe
sori de Ia catedra de 
economie a Universi
tății din Pusan.

Elementele princi
pale ale propunerilor 
celor doi au fost in
cluse în declarația 
specială a președinte-

exis- 
foarte

CARACAS. Trimisul
special Agerpres, V. Oros, 
transmite : Ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste 
România la Caracas, Octa
vian Bărbulescu, și-a pre
zentat scrisorile de acredi
tare președintelui Republicii 
Venezuela, Raul Leoni. Cu 
acest prilej, ambasadorul 
român a transmis șefului 
statului venezuelean un salut 
din partea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

în timpul discuției cor
diale -țâre a avut loc, Râul 
Leoni și ambasadorul țării 
noastre și-au exprimat sa
tisfacția pentru bunele re
lații existente între România 
și Venezuela, precum și do
rința ca aceste relații să fie 
dezvoltate în diferite dome
nii.

Agenția France Pre- 
sse transmite că forțele 
patriotice au reușit 
întrerupă vineri 
ncața circulația pe 
tostrada nr. 
gă Saigonul 
de deltă.

să 
dimi- 

au- 
15 care lea- 
de regiunile

aer unul clin 
de pe aceas-

Ei au aruncat în 
principalele poduri 
tă șosea. De asemenea, s-au în
registrat lupte în regiunea deltei 
unde detașamente ale F.N.E. au 
bombardat cîteva puncte strate
gice din localitatea Rach Gia, la 
200 km sud-vest de Saigon.

Un purtător de cuvînt al ar
matei americane a declarat că 
■joi pînă la căderea nopții într-o 
regiune situată în imediata apro
piere a localității Da Nang s-au 
desfășurat lupte deosebit de vi
olente. Operațiunile militare au 
avut loc într-o largă vale situată 
la aproximativ 13 km de orașul 
Hoi An. Patrioții au atacat două 
companii ale diviziei I-a de puș
cași marini ai S.U.A. provocîn-

Praga:
• ÎNTREVEDERE L. SVOBODA - B. KUCERA • PLE
NARA C.C. AL UNIUNII TINERETULUI CEHOSLOVAC

mi-

PRAGA 20 (Agerpres). — Pre- 
■ ședințele R. S. Cehoslovace, 

Ludvik Svoboda, a avut o con
vorbire la Hradul din Praga cu o 
delegație a C.C. al Partidului So
cialist clin Cehoslovacia, condusă 
de președintele partidului, 
nistrul justiției, B. Kucera.

Acesta l-a informat pe pre
ședintele Svoboda despre Plena
ra C.C. al partidului și i-a înmî- 
nat o scrisoare adoptată-la plena
ră în care se exprimă hotărîrea 
de a sprijini întrutotul și pe vii
tor procesul de consolidare a 
vieții sociale din Cehoslovacia și 
de a contribui la eforturile co
mune ale Frontului Național de 
promovare a liniei elaborată de 
plenara din ianuarie a P. C. din 
Cehoslovacia.

PRAGA 20 (Agerpres). — La 
Pardubice (Cehia centrală) a 
avut loc Plenara C.C. a Uniu
nii Tineretului Cehoslovac 
care a discutat, printre altele, 
problemele situației actuale și 
ale dezvoltării în viitor a or
ganizațiilor de tineret și copii,

proiectul constituirii unei re
prezentanțe a tineretului ceho
slovac. Plenara a adoptat, de 
asemenea, o chemare către tî- 
năra generație din Cehoslova
cia. Raportul principal la ple
nară a fost prezentat de Z. 
Vokrouhlicky, președintele 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac. El a subliniat că 
tineretul a demonstrat că este 
o forță politică reală a statului 
pe care trebuie și se poate con
ta în rezolvarea tuturor pro
blemelor de viitor ale Ceho
slovaciei. „Trebuie să decla
răm precis că aparținem so
cialismului — țelul nostru i- 
deologic și vital comun44 — a 
arătat în continuare vorbito
rul. Raportorul a subliniat, .de 
asemenea, că tineretul a acțio
nat în ultima perioadă fără 
echivoc de partea poporului și 
a oamenilor muncii și că în a- 
ceastă perioadă s-a manifestat 
într-o lumină nouă unitatea de 
țeluri 
slovac.

a tineretului ceh și

la Lisa-Buletinele medicale publicate 
bona nu prea lasă porți deschise. Acci
dentul, aparent banal, pe care l-a suferit 
Salazar s-ar putea să aibă un epilog dra
matic. La cei 79 de ani ai săi, premierul 
portughez clă o luptă fără speranță. 
Chiar dacă va supraviețui, el are puține, 
foarte puține șanse, de a relua frinele 
puterii. Sănătatea lui zdruncinată de ac
cident nu-i va îngădui decît o existență 
calmă» depărtată de frămintările din sfe
rele înalte ale guvernării.

Doamne ce au trecut de mult de vîrstă 
tinereții descind din limuzine pentru a 
depune — cu o ținută gravă — cărțile 
lor de vizită in holul spitalului în care 
premierul este internat. Edițiile speciale 
ale ziarelor se răspîndesc pe străzi fără 
emoția zilelor fierbinți. Oamenii Ie cum
pără, Ie citesc și Ie comentează cu o notă 
comună de apatie. Nici polițiștii care 
s-au înmulțit pe arterele publice nu im
presionează. în schimb, virfurile politice 
și militare cunosc o agitație puțin obiș
nuită. Brusc s-a creat o problemă care 
îngrijorează pe susținătorii regimului : 
succesiunea lui Salazar. Pînă în clipa ac
cidentului, nimeni — în lumea oficială 
— nu a rostit cu glas tare cuvîntul suc
cesiune. Salazar a evitat o decizie în a- 
ceastă privință. Părea decis să prelun
gească guvernarea sa de o longevitate 
remarcabilă: patru decenii. Fostul pro
fesor de la Coimbra a instaurat în Por
tugalia un regim antidemocratic a cărui 
continuitate și-a asigurat-o grație biseri
cii, armatei și poliției (mai ales poliției !) 
Cei 79 de ani ai săi nu-1 nelinișteau : pro
blema succesiunii o amina mereu. Nici o 
indicație sigură n-a putut fi obținută a- 
supra „favoritului" său. Intr-o atmosferă 
de neliniște pentru ziua de miine a ac
tualei structuri politice portugheze, con
fruntată cu grave probleme interne și 
externe, s-a încercat desemnarea urma-

oficiale nu 
de agențiile

șului lui Salazar. Informații 
există, dar din cele transmise 
de presă reiese că succesiunea va fi în
credințată Iui Marcelo Caetano. în vîrstă 
de 62 de ani. fost secretar de stat la pre
ședinție și fost ministru al teritoriilor de 
peste mări, Caetano este considerat drept 
lin prieten personal al lui Salazar. 
„Combat44 afirma că el are puțini adver
sari și se bucură de reputația unui „libe- 
ral“ (în 1962, a demisionat din postul de 
rector al Universității din Lisabona pen
tru a protesta împotriva intrării poliției 
în incinta universității fără aprobarea sa). 
Dar tot „Combat44 consideră că este pu-

DINCOLO DE
BULETINELE
MEDICALE...

tfn probabil că „liberalismul4* lui Caeta
no va schimba prea multe în politica 
portugheză. La Lisabona, cercuri influ
ente doresc un salazarism fără Salazar, 
adică menținerea actualei orientări eli- 
minindu-se aparentele compromițătoare- 
Imobilismul care caracterizează politica 
Portugaliei ar urma să fie conservat, ba- 
rindu-se drumul generației mai tinere 
care cere o modernizare a țării, demo
cratizare. o politică africană care să țină 
seamă de realitățile secolului. Dispariția 
lui Salazar ar declanșa, fără îndoială, ri
valități personale pe 
toritarismul fostului

care acum doar au- 
profesor le înăbușe.

lui sud-coreean Pak 
Cijan Hi, intitulată 
„Mesaj despre starea 
economică a repu
blicii**.  Este, de fapt, 
vorba despre un

alimente, în special 
carne și grăsimi.

2. Să renunțe la 
„îmbrăcămintea pen
tru zile de odihnă" 
și să adopte sistemul

„Concursul" de la

plan de „super-auste- 
ritate" — bineînțeles, 
pe spinarea maselor 
muncitoare.

Președintele face 
următoarele sugestii 
populației:

1. Să reducă consi
derabil consumul de

unui... singur cos
tum.

3. Să meargă pe 
jos la lucru „atunci 
cînd distanța nu de
pășește cinci kilome
tri".

4. Să simplifice ce
remoniile intime cum 
sînt căsătoriile, înmor- 
mîntările etc.

Nu e cazul să con
tinuăm reproducerea 
sugestiilor din mesa
jul lui Pak Cijan Hi 
pentru că toate sînt 
pe același calapod. 
Un ziar din Seul fă
cea, pe marginea me
sajului prezidențial, 
următoarea observație 
de o ironie amară : 
„S-ar zice că, potrivit 
prevederilor guvernu
lui, reforma econo
mică ideală nu va fi 
realizată decît atunci 
cînd ne vom întoarce 
Ia epoca de piatră, 
cînd oamenii trăiau 
în caverne". Este în 
această observație — 
care ne scutește de 
alte comentarii adia
cente — o etichetă 
foarte potrivită pen
tru autorii originalu
lui „concurs" de Ia 
Seul.

E. R.

du-le grele pierderi. Mai la sud, 
aproape de orașul de coastă 
Quang Ngai o unitate a trupelor 
americane a fost atacată prin 
surprindere de forțele patriotice. 
Luptele au durat peste 4 ore în- 
cetînd mai tirziu noaptea. Au 
fost înregistrate pierderi de am
bele părți.

Pe de altă parte, la aproxima
tiv 45 km nord-est de Saigon a 
fost angajată o luptă între două 
companii ale unei divizii aero
purtate a S.U.A. și forțele patrio
tice. In luptă au intervenit eli
coptere și artileria americană. De 
asemenea, au fost înregistrate 
lupte în provincia Tay-Ninh, în 
apropierea frontierei cambod
giene.

In același timp, avioane ame
ricane de tip „B-52“ și-au conti
nuat raidurile de bombardament 
în mai multe regiuni din Vietna
mul de sud. Astfel, au fost bom
bardate presupuse concentrări de 
trupe și baze ale forțelor patrio
tice în regiunea platourilor 
înalte, la nord de Dak To și la 
cîțiva kilometri de Pleiku. De a- 
semenea, au fost bombardate re
giunile de munte din jurul ora
șelor Da Nang și Chou Lai.

Reuniune 
a Consiliului 

de Securitate
Consiliul de Securitate al 

O.N.U. s-a reunit vineri după- 
amiază la cererea Pakistanului 
și Senegalului pentru a lua în 
discuție problema numirii unui 
reprezentant special al secreta
rului general al O.N.U. în teri
toriile arabe ocupate de trupele 
israeliene în timpul conflictului 
arabo-israelian din iunie anul 
trecut. Pentru a supraveghea la 
fața locului tratamentul la care 
sînt supuși arabii din aceste te
ritorii. Pakistanul și Senegalul 
sînt coautoare ale unui proiect 
de rezoluție supus Consiliului de 
Securitate care „deplînge refu
zul Israelului de a admite pre
zența unui reprezentant special 
al secretarului general al 
O.N.U.44.

Potrivit agenției U.P.I., Israe
lul a refuzat primirea unui ast
fel de reprezentant al O.N.U., 
condițiOnînd acceptarea acestuia 
de vizitarea 
comunităților 
află în Siria,

de către el și a 
israeliene care se 
Iordania și Egipt.

• •

Și, apoi — se afirmă în cercuri portughe
ze influente — nu trebuie neglijata nici 
posibilitatea unei izbucniri a nemulțumi
rilor populare, a unei activizări a forțe
lor de opoziție care. în pofida disensiuni
lor care le separă, nu au încetat să-și 
lărgească rîndurile. Un reprezentant al 
Frontului Patriotic de Eliberare Naționa
lă din Portugalia. Antonio da Costa, care 
In urmă cu cîteva luni mi-a acordat un 
interviu, sublinia că „poporul portughez 
nu are nevoie de o schimbare aparentă, 
de o schimbare de personaje4*.  în această 
țară cu 40 la sută din locuitori anal- 
fabeți, cu structuri agrare anacronice și 
cu nivelul de trai cel mai scăzut în Eu
ropa — arăta Antonio da Costa — tre
buie întreprinse transformări de o mare 
profunzime în direcția stabilirii unor ra
porturi democratice în societatea portu
gheză. Prelungitul impas politic, agravat 
de consecințele economice ale războiului 
colonial, capătă o nouă dimensiune în 
condițiile create prin posibila dispariție 
a lui Salazar. Formula salazarismului 
fără Salazar nu poate constitui o soluție 
reală deoarece înseamnă, practic, men
ținerea in același imobilism periculos a 
unor probleme de o acuitate deosebită.

Unele informații pretind că la sfîrșitul 
acestei săptămîni Caetano va ti desem
nat prim-ministru. Sursele oficiale nu au 
confirmat știrea dar s-ar părea că in ca
pitala portugheză se desfășoară intense 
consultări în vederea constituirii unui 
nou guvern. Doi din pretendenții la pos
tul lui Salazar ieșiți din cursă — Varela, 
fost ministru al justiției, și generalul 
Kaulza de Arriaga — vor apare, proba
bil, ca vice-premieri. O satisfacție mai 
măruntă dar totuși o satisfacție care poa
te înlătura, momentan, un focar de riva
lități. Deocamdată, insă, la Lisabona 
oficialitățile se mărginesc să publice bu
letine medicale. Potrivit acestor texte 
laconice, starea sănătății lui Salazar n-a 
cunoscut, 
ficare.

în ultimele ore, nici o modi-

EUGENIU OBREA

R. S. CEHOSLOVACA. — Mașini agricole expuse în fața pavilionului României la Tirgul 
internațional de la Brno

ZIUA ROMÂNIEI LA TIRGUL DE LA DAMASC
LA Tîrgul internațional din 

Damasc a fost sărbătorită în
tr-un cadru festiv Ziua Româi- 
niei.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Republicii Socialiste România, 
Vasile Pogăceanu, și directorul 
pavilionului românesc au oferit

un cocteil la care au participat 
ministrul sirian al aprovizionă
rii, Mohamad Taleb Hilal, și 
membri ai corpului diplomatic, 
oameni de afaceri și ziariști. 
Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Disputa
pentru
Sabah

EXTERIORALR.P.UNGARE CU ȚĂRIIE DINVKT
BUDAPESTA 20 (Ager

pres). — După cum relatează 
ziarul „Nepszabadsag", organ 
central al P.M.S.U., la Buda
pesta a avut loc o ședință co
mună a comisiilor parlamen
tare pentru planificare, buget 
și industrie, în cadrul căreia a 
fost examinată situația co
merțului exterior al R. P. Un
gare. în referatul prezentat de 
Laszlo Darvas, locțiitor al mi
nistrului comerțului exterior, 
se subliniază că pe baza ex
perienței acumulate, vor fi a- 
doptate măsuri pentru apăra
rea intereselor țării în dome
niul comerțului exterior.

In curînd — a subliniat ra
portorul — se va elabora un 
sistem nou, menit să stimu
leze lărgirea volumului tran
zacțiilor de export destinate 
țărilor capitaliste. în acest 
sens, se elaborează un plan de 
lungă durată pentru lărgirea 
capacității de export a țării. 
Prin acest plan se urmărește 
îmbunătățirea balanței de 
plăți a Ungariei; se prevede 
ca o parte a beneficiilor su
plimentare obținute în acest an 
de întreprinderile exporta
toare să fie puse în slujba a- 
cestui țel important.

In cadrul dezbaterilor, par- 
ticipanții au subliniat necesi
tatea de a fi adoptate o serie 
de noi măsuri pentru moder
nizarea sortimentelor de pro
duse industriale destinate ex
portului în țările capitaliste, 
pentru sporirea capacității 
produselor maghiare de a face 
față competiției pe piața mon
dială. Dificultățile existente în 
acest domeniu face necesară 
modernizarea utilajelor și or
ganizării producției, precum și 
regrupări de brațe de muncă. 
De asemenea, trebuie intensi
ficată cointeresarea întreprin
derilor în exportul destinat ță
rilor capitaliste. Deputății par
ticipant la dezbateri au adop-

tax o moțiune adresată minis
trului finanțelor, cerîndu-i re
vizuirea unor prevederi legale 
actuale privind politica credi
telor astfel incit acestea să 
nu mai frîneze dezvoltarea ex
portului destinat țărilor capi
taliste.

Referindu-se la aceeași șe
dință a comisiilor parlamen
tare, ziarul „Magyar Nemzet“ 
— organ al Frontului Popular 
Patriotic din Ungaria — scrie 
că, după cum s-a subliniat la 
ședință, în comerțul exterior 
al Ungariei se manifestă două 
tendințe, fapt manifestat și 
prin structura diferită a ex
porturilor. în timp ce apro
ximativ 60 la sută din mărfu
rile exportate în țările socia
liste sînt produse finite, în ță
rile capitaliste 4ezvoltate sînt 
exportate într-o proporție de 
80 la sută produse agricole și 
materii prime. în importurile 
din țările capitaliste 20 la 
sută se referă la mașini și uti
laje moderne, restul fiind com
pus din materii prime și pro
duse agricole. Interesele eco
nomiei naționale maghiare — 
subliniază ziarul — revendică 
în mod urgent modificarea a- 
cestui raport. Din acest mo
tiv, Ungaria va pune un ac-’ 
cent tot mai pregnant pe spo-i 
rirea valorificării produselor, 
sale industriale pe piețele oc
cidentale, cumpărînd totodată 
mai multe mașini și utilaje 
moderne fabricate în țările ca
pitaliste dezvoltate.

Participanții la dezbaterile 
ce au avut loc în cadrul ședin
ței comisiilor parlamentare au 
arătat că actuala structură a 
industriei maghiare construc
toare de mașini nu permite 
satisfacerea exigențelor cali
tative contemporane. Ei au ce
rut reintroducerea primelor de 
export, s-au pronunțat pentru 
lărgirea, sporirea numerică a 
acordurilor de cooperare cu di
ferite firme și țări capitaliste.

'i

Congresul Uniunii Socialiste Arabe
ÎN capitala R.A.U. continuă 

lucrările Congresul ai Uniunii 
Socialiste Arabe. Mohamed Fa- 
wzi, ministrul de război al 
R.A-U a prezentat un raport 
asupra necesității reorganizării 
forțelor armate, care să cores
pundă actualului nivel de dez
voltare a tehnicii militare. în 
cursul luărilor de cuvînt au 
fost examinate perspectivele so
luționării politice a situației din 
regiunea Orientului Mijlociu. 
precum și rezaltatele consultă-

rilor pe care le-au avut unii 
conducători ai R.A.U. cu trimisul 
special al secretarului general 
al O.N.U.. Gunnar Jarring. Au 
fost analizate, de asemenea, pro
bleme privind ridicarea efica
cității economiei, industriei și 
agriculturii egiptene. A fost su
bliniată. de asemenea, impor
tanța educației în rîndurile ti- : 
nerilor, numeroși membri ai 
congresului cerînd crearea un ai 
consiliu superior pentru proble
mele tineretului.

rov, ministrul 
Bulgaria.

(Agerpres). 
anunță că joi

ției naționale, Taleb Ahmed, cu 
prilejul ședinței Consiliului de 
Miniștri al Algeriei.

• ZIARUL L Unita 
septembrie a publicat un comu
nicat al Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian în care se ara
tă că, după ce a examinat pro
blema conferinței internaționa
le a partidelor comuniste și 
muncitorești. Direcțiunea P.C.I. 
a aprobat declarația tovarășului 
Luigi Longo, potrivit căreia, în 
condițiile de față, nu este util 
și nici oportun să fie duse înain
te lucrările pregătitoare.

Direcțiunea P.C.I. a hotărît 
ca acest punct de vedere să fie 
susținut de comuniștii italieni 
la întîlnirile care vor avea loc 
cu reprezentanții celorlalte par
tide interesate.

• LA 19 septembrie a sosit 
la Sofia mareșalul I. I. Iaku
bovski, comandantul suprem al 
forțelor armate ale statelor 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia.

în timpul vizitei la Sofia, 
mareșalul I. I. Iakubovski a fost 
primit de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și a avut convorbiri cu 
generalul de armată Dobri Dju-

apărării al R.

PRAGA 20 
genția C.T.K. 
avut loc la Praga o întîlnire 
tre Zoltan Komocsin, membru 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., și Jozef Lenart, 
membru supleant al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C.C. în 
timpul convorbirii s-a făcut un 
schimb de vederi în probleme de 
interes comun și în special în 
problemele mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

• PESTE 300 000 de copii alge
rieni, în vîrstă de 6 și 7 ani, 
vor păși, pentru prima dată în 
acest an, pragul școlii elemen
tare. iar alți 45 000 de elevi vor 
fi admiși în școlile secundare. 
Aceste date au fost anunțate 
joi la Alger de ministrul educa-

• ÎNTR-O conferință de presă 
organizată la încheierea vizitei 
oficiale în Franța, președintele 
Zambiei, Kenneth Kaunda, a de
clarat că în convorbirile cu con
ducătorii francezi a abordat pe 
larg problema nigeriană. El a 
declarat că sistemul federal al 
Nigeriei „nu va rezista încer
cării timpului “ și s-a pronunțat 
pentru dreptul la autodetermi
nare al celor 14 milioane de bia- 
frezi.

Kaunda și-a exprimat satis
facția pentru rezultatele înre
gistrate în domeniul dezvoltării 
relațiilor franco-zambiene.

clarat că noul Consiliu Națio
nal al Revoluției intenționează 
să procedeze în scurt timp la 
elaborarea unui proiect de con
stituție. Acesta, a arătat el, va 
fi supus discuției „tuturor pă
turilor sociale din Congo".

• EDITURA americană „Mc 
Call" a anunțat că a primit 
dreptul de a difuza un manus
cris al fostului senator Robert 
Kennedy. Această lucrare con
ține numeroase informații ine
dite privind activitatea fostului 
președinte John Kennedy și a 
lui Robert Kennedy, într-o peri
oadă cînd acesta era ministru 
de justiție al S.U.A.

• CĂPITANUL Alfred Raoul, 
care și-a asumat provizoriu func
ția de președinte al statului 
Congo (Brazzaville) după demi
sia lui Massamba Debat, a de-

• JOSEFA L. DE PEPE, în 
vîrstă de 35 de ani, a născut la 
Buenos Aires în seara zilei de 
joi patru copii gemeni — trei 
băieți și o fată. Mama și copiii 
sînt sănătoși.

La Kota Kinabalu, capita
la teritoriului Sabah, dom
nește îngrijorarea. Disputa 
dintre Malayezia și Filipine 
a luat amploare, prevestind 
posibilitatea unei ciocniri 
armate. Decretul semnat de 
președintele Marcos, prin 
care se proclamă anexarea 
teritoriului Sabah, a 
tîmpinat cu puternice mani
festații de protest în capita
la Malayeziei, Kuala 
pur.

Referirile istorice sînt 
pătimaș de fiecare parte . 
a-și susține drepturile, acum 
cînd cele două tabere sînt gata 
să-și încerce forțele. Pretenția 
filipineză asupra fostei colonii 
britanice Borneo de nord, bazată pe faptul că acest teritoriu a 
aparținut în secolul trecut sulta
nului din Sulu, este contestată 
de Malayezia. care își întemeiază 
argumentarea pe rezultatele re
ferendumului din 1963. Tratative
le purtate la Bangkok în ulti
mele luni — în timp ce presa 
malaveză și filipineză abunda 
în acuzații reciproce — s-au 
întrerupt fără rezultat. Auto
ritățile filipineze s-au desolida
rizat de instruirea unităților 
guerilă în insula Caregi£ 
pentru a pleca „voluntar* 4 < 
Sabah, dar și după descoperit a 
acestor pregătiri ele și-au r - 
afirmat categoric dorința de a 
stabili controlul asupra terito
riului Sabah Arestarea unui 
grup de militari filipinezi „in
filtrați4' în Sabah, a fost folosi
tă de autoritățile malayeze pen
tru a întrerupe negocierile de 
la Bangkok, iar după aceea la 
Manila s-a anunțat intenția de 
anexare a teritoriului respectiv. 
Astăzi (sîmbăta), președintele 
Marcos urmează să definească 
poziția Filipinelor in fața Con
siliului guvernamental pentru 
politică externă din Manila, 
după ruperea relațiilor diplo
matice de către Malayezia.

Disputa pentru Sabah urmă
rește nu numai controlul aces
tui teritoriu de 50 000 km pă- 
trați, care are importante zăcă
minte de petrol și alte bogății 
naturale, ci s-a transformat 
într-o problemă de prestigiu în 
Extremul Orient, mai ales în 
perspectiva micșorării prezenței 
militare britanice. Se știe că 
Malayezia exprimă punctul de 
vedere britanic, în timp ce în 
Filipine este predominantă in
fluența americană. în locul 
strîngerii diferitelor state din 
Extremul Orient sub o firmă 
de „colaborare44 — fie proiectul 
Tratatului pentru Asia de no?£- 
est. fie Asociația regională asia
tică, ASEAN — coordonată 
dintr-un centru unic atotputer
nic, ies la iveală rivalități greu 
de strunit. Dacă la începutul 
acestui an se vorbea despre în
cheierea unui „tratat de secu
ritate44 filipino-malayez (mențio
nat printre alții și de ministrul 
malayez al apărării, Abdul Ra
zak) la care ar fi aderat ulte
rior și Indonezia, astăzi s-a 
ajuns la o încordare premergă
toare unei înfruntări armate. 
Distanța dintre cele două situa
ții indică existența și a unor 
factori externi în bună măsură 
determinant. Este oare acțiu
nea filipineză un semnal al in
tenției americane de a contra
cara apropiata retragere brita
nică ? Senatorul Wiliam Ful
bright a respins părerea anu
mitor cercuri ale Pentagonului 
că S.U.A. ar trebui să-și ia un 
angajament precis pentru „um
plerea golului" creat atunci cînd 
forțele britanice se vor retrage 
din Malayezia. La prima vede
re. disputa are ca adversari nu
mai Manila și Kuala Lumpur, 
dar în~ culise nu este deloc ex
clus să acționeze forțe cu mult 
mai influente. De altfel, atunci 
cînd ș-a anunțat că cei 36 009 
de militari britanici vor pleca 
din Extremul Orient la Londra, 
s-a precizat că. în cazul ivirii 
unui conflict acut, unitățile bri
tanice, a căror mobilitate a spo
rit, pot reveni în orice moment.

Evoluția disputei cu privire 
la Sabah apare deci imprevizi
bilă, cu atît mai mult cu cît a- 
planarea poate 
de o înțelegere 
tenerii majori.

Lum-

făcute 
pentru

fi determinată 
impusă de par

Z. FLOREA

REDACȚIA 81 ADMINISTRAȚIA - București. Plata ..Sclnteh". Abonamentele se fac la oficiile oostala. factorii oostall difuzortl voluntari din tntr enrtndert si tnstitutiL Telefon 17.60.10 TiDaru) i Combinatul Polierafic ..Casa SelntelT
-2


