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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a continuat luni în jud ețele Satu Mare și Bihor vizita de lucru pe care o între
prinde în țară.

La vizită participă tovarășii Maxim Berghîanu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al Planificării, și Iosif Ba nc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Vizita a prilejuit în continuare întîlniri cu oameni ai muncii din industrie, din agricultură, din alte domenii 
de activitate, cu cadre de conducere din economie, cu activiști de partid și de stat. Au fost discutate, în lumina 
documentelor pregătitoare a celui de-al X-lea Congres al partidului, probleme ale muncii de fiecare zi, cît și 
aspectele fundamentale ale activității politice, econom" ce și social-culturale.

Pretutindeni, oamenii muncii romàni, maghiari, 
politica marxist-leninistă a partidului, și-au exprimat adeziunea totală față de programul său politic, hotărîrea 
de a lupta pentru înfăptuirea sa.

Vizita a constituit o puternică afirmare a unității 
său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

germani și-au manifestat cu entuziasm încrederea în

poporului în jurul partidului comunist, a Comitettdul

Continuîndu-și vizita de lucru 
în județul Satu Mare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost în di
mineața zilei de ieri oaspetele 
colectivului de muncă de la fa
brica de confecții „Mondiala", 
întreprindere renumită în țară și 
peste hotare pentru calitatea și 
diversitatea produselor sale.

în timpul vizitei prin secțiile 
întreprinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primește -explicații a- 
mănunțite din partea directoru
lui fabricii, Emest Steinberger, 
și a secretarei comitetului de 
partid, Ana Micu, asupra pro
ducției și organizării muncii, a- 
supra activității diferitelor sec
toare între care un loc important 
îi revine celui de creație.

Secretarul general al partidu
lui se interesează îndeaproape 
despre stadiul realizării pro
ducției, calificarea salariaților, 
despre măsurile luate pentru re
ducerea cheltuielilor materiale și 
despre beneficiile obținute, des
pre indicii economici obținuți în 
comparație cu întreprinderi si
milare din țară și din străinătate.

Prezentîndu-i-se cîteva din 
sutele de modele create în 
ultimul an de colectivul fabricii, 
tovarășul Ceaușescu apreciază 
diversitatea, calitatea și linia lor 

modernă, felicitîndu-i călduros 
pe realizatori.

Răspunzînd unei întrebări 
puse de secretarul general al 
partidului, întrebare care dove
dește preocuparea sa permanen
tă pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, direc
torul fabricii arată ce măsuri 
s-au luat cu privire Ia asigurarea 
creșterii an de an a salariilor, 
ce rezultate s-au obținut prin a- 
plicarea noului sistem de salari
zare. Tovarășul Ceaușescu reco
mandă conducerii întreprinderii, 
organizației de partid să se pre
ocupe în continuare de creșterea 
calității producției, a productivi
tății muncii, căi sigure de ridi
care a veniturilor întreprinderii, 
a veniturilor fiecărui muncitor. 
Fabrica trebuie să asigure o pro
ducție de bună calitate care să 
ajungă la consumatori, cu un 
număr cît mai mare de modele 
variate, în ritm cu cerințele me
reu mai diferențiate ale acestora.

Pretutindeni, în cursul vizitei, 
la fabrica de confecții „Mon
diala“, muncitoarele au făcut o 
primire entuziastă, plină de căl
dură, conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru.

în noile cartiere de locuințe, 
<pe bulevardele și străzile 

de-a lungul cărora se aflau 
zeci și zeci de mii de oameni, 
români, maghiari, germani, în
treaga populație a municipiului 
Satu Mare, animată de sentimen 
te de dragoste pentru patrie și 
partid, aclamă pe secretarul 
general al partidului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde 
călduros saluturilor ce-i sînt a- 
dresate, ovațiilor mulțimii. Coloa
na mașinilor cu greu își face loc 
prin nesfîrșitul culoar uman și se 
îndreaptă spre orașul Cărei. 
Și aici, ca pretutindeni în țară, 
locuitorii comunelor și satelor 
au ținut să-l întâmpine cu 
căldura inimii pe tovarășul 
Ceaușescu, să-și exprime prin a- 
ceastă manifestare devotamentul 
nemărginit față de partid. în co
muna Decebal, sătenii au împodo
bit cu scoarțe înflorate, țesute cu 
măiestrie, un arc de triumf; co
rul căminului cultural, mîndria 
țăranilor din Doba, îi salută pe 
oaspeți. La Moftinul Mic, covoare 
de flori așternute pe șosea ex
primă sentimentele pe care oa
menii le nutresc față de partid, 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

De-a lungul șoselei se întind 
lanuri galbene de grîu, cîmpuri 
verzi, viguroase de porumb. La 

cîțiva kilometri înainte de Cărei 
tovarășul Ceaușescu se oprește 
pentru a vedea culturile de grî’j 
bune pentru recoltare, culturile 
de pórumb ale I.A.S. Cărei și 
C.A.P. Căpleni. Interesîndu-se de 
metodele agrotehnice folosite, a 
căror bună aplicare este vizibilă 
în calitatea culturilor, tovarășu’ 
Ceaușescu subliniază necesitatea 
extinderii rețelei de irigații și a 
folosirii ierbicidelor, întrucît prin 
folosirea lor se eliberează impor
tante forțe de muncă ce pot fi 
folosite în sectoare unde este mai 
mare nevoie de ele.

în uralele mulțimii, la intrarea 
în orașul Cărei, tovarășul Nicolas 
Ceaușescu este întîmpinat de 
conducători ai organelor de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
obștești. Primul secretar al comi
tetului orășenesc Cărei, tovarășul 
George 
călduros 
exprimă 
treaga 
trăiește primind în mijlocul său, 
ca oaspete drag, pe secretarul 
general al partidului. Aici, sub
liniază el, în acest colț de țară, is
toria a făcut ca în cursul secole
lor să se stabilească, conviețuind 
cu românii și maghiari și ger
mani, să se înfrățească în lupta

Berteanu, adresează un 
salut de bun venit, ce 
bucuria pe care în- 

populație a orașului o

Promovarea progresului teh- 
© nic în întreaga noastră econo

mie, așa după cum se arată în 
proiectul de Directive pentru 

• cel de-al X-lea Congres al 
partidului, este imposibilă fără 
promovarea și asimilarea de 

• mașini, utilaje, aparate și 
instalații noi, capabile să ri
dice continuu productivitatea 
muncii. Iată de ce con- 

© strucția de mașinni, în du
blul ei rol, de înzestrare teh
nică a celorlalte ramuri, dar și 

© de autoînzestrare, capătă o im- 
v portanță și pondere din ce în 

ce mai mare pe drumul făuri- 
• rii unei economii moderne.

Producția de utilaje tehnolo
gice va trebui în consecință 

• axată să asigure în cea mai 
mare parte necesarul intern de 
agregate energetice, de puteri 
mari, de instalații și utilaje 

© pentru industria materialelor 
de construcții, pentru industria 
minieră și petrolieră etc.

A O sarcină de o deosebită im- 
” portanță va consta în asimila

rea de utilaje și instalații desti-

?>

Apropiatele dezbateri ale ce- 
A lui de al X-lea Congres al Parti- 
” dului, Comunist Român, care vor 

conduce la adoptarea Directive- 
lor pnvind planul cincinal pe 
anii 1971—1975 și liniile direc
toare ale dezvoltării economiei 

© naționale pe perioada 1976— 
1980, se vor referi și la dezvol- 

_ tarea învățămîntului și pregătirea 
© cadrelor, resort important al me

canismului complex care asigură 
înaintarea societății noastre pe 

w calea progresului. Numeroase sînt 
sectoarele care cer astăzi cadre 

• tinere, bine pregătite, entuziaste, 
dornice să se integreze în uriașa 
activitate creatoare de bunuri 

• materiale și spirituale, condusă 
cu clarviziune și înțelepciune de 
Partidul Comunist Român. între 
aceste sectoare, acela al investi- 

™ țiilor în construcții atrage aten
ția prin volumul deosebit de lu
crări ce urmează a se realiza în 

A anii următori. Potrivit proiectu- 
™ lui de Directive al celui de-al 

X-lea Congres al P.C.R., în pe- 
1971—1975, investițiile

~ centralizate din fondurile statu
lui vor însuma 420—435 de mi- 

© liarde de lei, adică un volum 
aproape egal cu întregul fond a- 
locat, la acest capitol, în anii 

© 1961—1970. La acestea se vor 
adăuga circa 50 de miliarde de 

_ lei din veniturile proprii ale uni- 

comună împotriva exploatării 
asupririi sociale. Plaiurile Ca- 
reiului păstrează vie memoria 
luptei și sacrificiilor aduse de 
poporul nostru în urmă cu 25 
de ani în lupta pentru eliberarea 
de sub jugul fascist.

El mulțumește Comitetului 
Central al partidului, guvernului 
și personal tovarășului Ceaușescu 
pentru fermitatea și consecvența 
politicii interne și externe profund 
principiale și realiste puse în 
slujba muncii pașnice a poporu
lui, a apărării securității și păcii 
în Europa și în. întreaga lume. 
„Vom face tot ce ne stă în pu
tință pentru ca prin munca 
noastră să contribuim la continua 
întărire a unității moral-politice © noada 
și coeziunii națiunii noastre so- 
cialiste, să dovedim atașa
mentul tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la 
înaltele principii care călăuzesc 
politica partidului în a cărei 
elaborare și promovare neabătu- let ujjf 
tă, dumneavoastră personal vă re- © tăților cooperatiste și de stat.

Realizarea atîtor lucrări, în 
. ritm accelerat, la un nivel cali- 
“ tâtiv ridicat, cu un preț de cost 

scăzut, cere un efort deosebit din 
• partea constructorilor, proiectanți 

și executanți. Un rol foarte im
portant îl vor avea subinginerii. 

• De mai multă vreme, organi
zațiile de construcții solicitate să

Keportaj realizat de: 
GEORGE RADU- 
CHIROVICI 
NICOLAE DRAGO? 
MIRCEA S. IONESCU 
MIRCEA IONESCU 
AUREL POP
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Ing. NICOLAE POPA 
directorul Institutului de Cerce
tare proiectare de mașini-unelte 

și agregate București.
nate realizării programului 
nuclear național, pentru a crea 
premisele necesare de a se in
troduce, după 1980, reactoare 
de tip avansat, care asigură o 
mai bună folosire a combusti
bililor nucleari.

Cercetarea și propiectarea 
sînt de asemenea chemate să 
contribuie la perfecționarea ca
pacității materialului rulant 
prin realizarea de locomotive 
Diesel, capabile de viteze și 
puteri sporite. Astăzi, cînd în 
lume există preocupări de 
mare anvergură pentru a 
realiza viteze de peste 300 de 
kilometri pe oră, cum este ca
zul trenului expres, dintre 
Tokio și Osaca, este nevoie de 
înzestrarea continuă a traficu
lui feroviar cu mașini capabile 
de performanțe mondiale.

Același lucru este valabil și

se

Prof. ing,
ION STĂNCULESCU
Laureat al Premiului de Stat

răspundă sarcinilor multiple ce le 
revin, au simțit lipsa unor ca
dre tehnice intermediare de în
drumare și conducere nemijlo
cită a producției in construcții, 
situate, în ceea Ce privește com
petențele și domeniul cunoștin
țelor profesionale, între ingineri 
și maiștri. După cum se știe, pe 
linia Directivelor aprobate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din aprilie 
1968, Legea învățămîntului în 
Republica Socialistă România, 
din mai 1968, a prevăzut orga
nizarea primelor secții de subin
gineri pe lîngă institutele tehnice 
și politehnice. Astfel, din toam
na anului 1968, au început să 
funcționeze și secții de subingi
neri constructori, în cadrul Insti
tutului de construcții București 
și la institutele politehnice din 
Iași și Timișoara. La sfîrșitul pri
mului an de studii al primei se- 

CONDIȚIA
POLITICA A

LITERATURII
CONSTANTIN STO1CIU

pentru cercetarea și proiecta
rea din domeniul autovehicu
lelor, unde va trebui să fie asi
milate în fabricație autocami
oane de tonaj sporit și autobu
ze de mare capacitate, acțio
nate cu motor Diesel, precum 
și diferite tipuri de autovehi
cule specializate.

Cît privește producția de 
mașini unelte, ea va spori de 
la 1,8—2 ori urmărindu-se îm
bunătățirea structurii prin 
realizarea de mașini și agrega
te de înaltă tehnicitate cu pa
rametri tehnico-economici su
periori și gabarit redus, cu un 
grad ridicat de automatizare, 
inclusiv a celor cu comandă 
program. In acest sens, este 
nevoie să fie asimilate, în scurt 
timp, noi tipuri de mașini unel
te, atît pentru nevoile interne, 
cit și pentru export. E necesar, 
de asemenea, ca întreaga acti
vitate de cercetare să urmă
rească îndeosebi elaborarea de 
echipamente de înalt nivel teh- 

(Continuare în pag. a V-a) 

rii de subingineri constructori, 
înaintea concursurilor de admite
re care vor da efectivul unor 
noi promoții, considerăm că este 
util să subliniem unele aspecte 
specifice și perspective ale pre
gătirii și activității viitoare a sub- 
inginerilor constructori, care pot 
interesa atît masa celor tineri, 
ce-și pun propriile probleme de 
viață, au viitorul înainte și do
resc să se afirme cît mai curind 
ca elemente utile și active în 
societatea noastră, cît și diferite 
foruri centrale ; cu aît mai mult 
cu cît în domeniul construcțiilor, 
în viitor se afirmă pregnant ne
cesitatea dezvoltării acestui 
tor de pregătire a cadrelor 
specialiști.

O consfătuire organizată 
Institutul de construcții, în 
bruarie, pentru a dezbate, cu 
legați din întreprinderile de con
strucții, problemele ridicate de 
pregătirea profesională a subin- 
ginerilor constructori și încadrarea

sec- 
de

de 
fe- 
de-

(Continuare în pag. a V-a)

In timpul mitingului din orașul Cărei: mulțimea aplaudă cu entuziasm cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R,

A Există în istoria îndelungată 
” sau mai puțin îndelungată a unei 

literaturi, un timp necesar al re- 
A vendicării conștiinței de sine, al 

definirii depline a apartenenței 
la o anumită spiritualitate, al re- 
cunoașterii izvoarelor sacre în 
ceea ce un popor, o națiune a 
creat. De zeci și zeci de ani și-a 

© căpătat literatura română certitu
dinea și justificarea existenței în 

• și prin neamul acestui pămînt.
Nu vreau să amintesc aci ceea ce 
știm cu toții — acele vîrfuri 

• nemuritoare și covîrșitoare în 
simplitatea ivirii lor din mintea 
și sufletul și înțelepciunea unui 

• popor care, împins de istorie să 
deprindă gustul nedreptății și al 
neadevărului, a consacrat și cul- 

și frumo- 
care prin 
au înno- 
cu zi a 

care au 

• tivat truda 
sului. Acei 
scrisul lor

A bilat viața de
w generații și g“"‘ ___ ____

descifrat înțelesul și măsura tu- 
£ turor momentelor grave, mari, 

fundamentale ce-au dus mai de- 
parte, mereu mai departe țara 

© către împlinirea și desăvîrșirea 
năzuințelor ei și a oamenilor ei 
de veacuri amînate. S-au rătăcit 

© în uitare și indiferență însă acei 
oameni și scrierile lor plăsmuite, 

• poate cu talent și suferință, care 
au stat departe, mult prea de
parte de ceilalți, de cei cărora pe

• drept li se cuveneau apropierea, 
compasiunea, solidaritatea. Pentru 
că niciodată și niciunde nu s-a 
putut trece atît de lesnicios pes- 

" te acele fapte și acele gînduri dă
tătoare de încredere, peste acea 

© nevoie de îndreptățire, peste acea

binelui 
oameni 
venerat 

s zi 
generații,

înțelegere apărută din confrunta
rea cu lumea. Pentru că din- 
totdeauna absența opțiunii ferme, 
deschise ia o lume sau alta, la o 
realitate sau alta, tentația fetiși
zării condiției de artist, de crea
tor, ruperea gesticii artistice de 
faptica umană, părăsirea, cu alte 
cuvinte, a lumii reale, adevărate 
pînă în cele mai mărunte articu
lații ale sale a dus la concluzia 
dezarmantă și cîtuși de puțin au
tentică, a înțelepciunii false, „de
zinteresat" grave a creatorului. 
Pentru că de fiecare dată numai 
realitatea prin înaintarea sa 
neostoită în timp a confirmat sau 
infirmat valoarea umană a ope
relor literare sau artistice rapor- 
tîndu-le inevitabil la propriile sale 
noi determinări, valorificîndu-le 
prin propria sa trebuință de e- 
chitate socială, prin propria sa 
morală, prin propria sa ideologie, 
prin cîștigul real de umanitate 
față de timpul anterior. Aci, deci, 
la această confluență a esteticu
lui cu eticul apare cu extremă 
claritate condiția obiectiv politică 
a literaturii, a creației în gene-re. 
Este astfel un adevăr vechi și 
parcă nou, cu fiece clipă mai nou 
ca oricînd, abia aflat, adevărul 
că literatura înseamnă în cele 
din urmă politică! Și nu mă 
refer numai la acea literatură 
declarat și manifest politică și 
nici numai Ia acea literatură sau 
la acele împărțiri didactice a unei 
întregi creații pe genuri și sub- 
genuri, unul dintre acestea fiind 
și poezia sau proza patriotică 
(implicit politică) — ci la lite-

(Continuare în pâgr a IV-a) ■
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(Urmare din pag. I)

vin merite deosebite, iubite to
varășe Ceaușescu“. Aceste cuvin
te rostite de primul secretar 
dezlănțuie, ca o unanimă apro
bare, ropote nesfîrșite de aplau
ze. Mulțimea scandează mi
nute în șir : „P.C.R.“, „P.C.R.“, 
„Ceaușescu“.

în aclamațiile și ovațiile zeci
lor de inii de oameni ai muncii 
din oraș, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă spre mo
numentul ostașilor români, sim
bol al recunoștinței față de 
jertfa de sînge a poporului nos
tru pentru eliberarea ultimului 
colț de pămînt strămoșesc, în
truchipare a hotărîrii neclintite 
a poporului român de a nu în
gădui nici o dată și nimănui să 
atenteze la independența și suve

ranitatea României socialiste, la 
voința sa de a-și > construi o via
ță înfloritoare, socialistă. în 
semn de omagiu adus celor ce 
și-au jertfit viața pentru elibe
rarea patriei, pentru viitorul ei 
luminos, în numele Comitetului 
Central al partidului, al Consi
liului de Stat și guvernului, la 
Monumentul pe j care sînt scrise 
cu litere de aur cuvintele „Glo
rie ostașilor armatei române că- 
zuți în lupta pentru apă
rarea patriei", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu depune o coroană de 
flori.

Mulțimea aflată în piața imen
să de lingă Parcul Libertății, 
trăiește clipe de intensă emoție. 
Tăcerii încremenite în solemnă 
reculegere îi urmează o explozie 
de ovații și urale.

Se scandează continuu „P.C.R.
— Ceaușescu". Lîngă Monu
ment, în prezența secretarului ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, oa
menii muncii români, maghiari, 
germani, fac legămînt să păstre
ze cu sfințenie cuceririle revolu
ționare ale poporului, să militeze 
strîns uniți în jurul partidului, 
pentru înfăptuirea politicii sale 
marxist-leniniste, izvorită din 
realitățile fundamentale ale țării, 
din aspirațiile legitime ale po
porului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se adresează maselor care acla
mă pentru partid, pentru Româ
nia socialistă. Cuvintele secre
tarului general al partidului sînt 
întîmpinate cu nesfîrșite urale.
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LA CAREI O imagine simbolicii pentru căldura cu care populația orașului Cărei l-a întîmpinat pe conducătorul partidului și statului

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor ora
șului Cărei, un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al Partîduliii, a Consiliului de 
Stat și a Guvernului Republicii 
Socialiste România, (aplauze pu
ternice, ovații). Primirea ^căldu
roasă pe care ne-ați făcut-o, 
manifestările dumneavoastră en
tuziaste, le considerăm drept . o 
expresie a încrederii în politica 
marxist-leninistă a partidului 
nostru, a voinței de a acționa cu 
și mai multă fermitate pentru 
traducerea în viață, atît a preve
derilor Congresului al IX-lea și 
ale Conferinței Naționale, cît și 
în viitor, pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor ce vor fi luate de Con
gresul al X-lea al partidului 
(aplauze puternice, ovații);

Pe aceste meleaguri trăiesc și 
muncesc de veacuri împreună 
români, maghiari, germani- Tot 
ce s-a construit, tot ce, a fost 
durat în decursul anilor aici este 
rodul muncii înfrățite. Știți bine 
că nu o dată cei exploatați, fără 
deosebire de naționalitate au lup
tat împreună împotriva ex
ploatatorilor și asupritorilor co
muni. Atunci cînd au fost uniți 
au obținut victoria în lupta îm
potriva asupritorilor, pentru li
bertate și dreptate socială. Nu 
există forță în lume care să 
poată împiedica pe oamenii 
muncii uniți ca în lupta lor pen
tru socialism să obțină noi vic
torii, să ridice, prin muncă 
înfrățită, România pe culmi tot 
mai înalte de progres și bună
stare (aplauze prelungite, ovații). 
Este știut că în trecut clasele 
exploatatoare — din care făceau 
parte și români și maghiari și 
germani — au căutat să învrăj
bească pe oamenii muncii, 
pentru a-i putea asupri mai bine, 
spre a se îmbogăți prin 
jefuirea celor ce muncesc. Aceas
tă politică a apus pentru totdea
una. O dată cu lichidarea claselor 
exploatatoare s-a pus capăt și 
inegalității naționale, s-a asigu
rat egalitatea deplină în drep
turi pentru toți cetățenii patriei 
noastre — români, maghiari, 
germani sau de alte naționalități. 
Toți cei care trăiesc pe acest 
pămînt se bucură de aceleași 
drepturi, au acces la muncă, la 
învățătură, la funcțiuni de con
ducere în viața economică, so
cială și de Stat. Socialismul a 
realizat în fapt egalitatea eco
nomică, socială și politică. 
Aceasta este cea mai mare cuce
rire a socialismului pe pămîntul 
României (aplauze prelungite).

Eu cunosc orașul Cărei din 
'54 _ Sînt 15 ani de atunci. De
sigur, dumneavoastră îl cunoaș
teți mult mai bine decît mine. 
Știu cum arăta atunci Careiul. 
L-am mai văzut de atunci și îl 
văd astăzi cum se dezvoltă, cum 
devine un oraș tot mai mare, 
mai înfloritor. Aceste realizări 
sînt rodul muncii unite a mun
citorilor, țăranilor și intelectuali
lor români, maghiari și ger
mani de pe aceste meleaguri. 
Doresc să vă adresez tuturor 
celor ce munciți Și locuiți în 
acest oraș cele mai calde felici
tări pentru tot ceea ce ați reali
zat prin munca dumneavoastră 
unită (aplauze, urale).

Desigur, tovarăși, mai avem 
multe de făcut pentru a atinge 
nivelul de dezvoltare pe care-1 
dorim. Era prevăzut ca în cinci
nalul acesta să înceapă aici con
strucția unei noi întreprinderi. 
Sperăm că pînă la sfîrșitul cin
cinalului, să înceapă în orașul 
dumneavoastră construcția unei 
întreprinderi republicane (aplau- 
țe puternice, ovații),

Tovarăși,

Tot ce s-a înfăptuit aici și în 
întreaga țară este rodul politicii 
marxist-leniniste a partidului nos
tru, care se preocupă de dezvol
tarea tuturor localităților, de ri
dicarea întregii noastre patrii. 
Noi considerăm socialismul drept 
orînduirea care asigură în fapt, 
din toate punctele de vedere, 
egalitatea în drepturi, care creea
ză condițiile înfloririi economiei
— industriei, agriculturii, științei
— pentru ca oamenii muncii, toți 
locuitorii țării să se poată bucura 
de binefacerile societății socialiste. 
Și în viitor vom continua neabă
tut această politică de ridicare 
economică, socială și culturală a 
tuturor județelor patriei noastre 
socialiste, (aplauze prelungite).

Preocupîndu-ne de construcția 
socialistă în țara noastră, acțio
năm totodată pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu țările socialiste din cadrul 
C.A.E.R., cu toate țările sistemu-

ferme ale întreprinderii agricole 
de stat din Valea lui Mihai, se
cretarul general al C.C. al P.C.R. 
primește explicații și despre acti
vitatea celorlalte ferme vegetale. 
Se arată că atît producția de grîu, 
cît și cea de porumb — principa
lele culturi ale unității — sînt în 
continuă creștere. Este scos îndeo
sebi în evidență faptul că de 
mai mulți ani producția de po
rumb este de 1 vagon știuleți la 
hectar. Anul trecut această pro
ducție s-a obținut de pe o supra
față de 1 500 ha, iar de pe 2 000 
ha cultivate cu grîu s-au recoltat 
3 580 kg la ha.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu felicită întregul 
colectiv pentru activitatea desfă
șurată și îi urează noi succese în 
viitor.

Coloana oficială își continuă 
drumul spre reședința județului, 
străbătînd frumoase sate bihorene 
împodobite cu steaguri roșii și 
tricolore, cu ghirlande de flori și 
verdeață. In fiecare localitate, să
tenii îl salută cu călduță pe to
varășul Nicolae Ceaușescu.

La intrareâ în comuna Diosig, 
unde își desfășoară activitatea 
cinci cooperative agricole de 
producție, o mare mulțime de 
oameni, în frunte cu primarul 
comunei, Zoltan Chesutzi, îl 
roagă pe tovarășul Ceaușescu să 
poposească puțin și la ei. Un 
grup de pionieri oferă oaspeți
lor cravate purpurii. Tovarășul 
Ceaușescu îi îmbrățișează părin
tește pe copii și le urează suc
ces în viață. Răspunzînd dorin
ței gazdelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează cooperativa 
agricolă de producție „Crișana“, 
care, alături de alte cooperative 
fruntașe din județ, a obținut fru
moase succese în creșterea pro
ducției vegetale și animale. Re
zultatele obținute anul trecut 
sînt înfățișate de către pre
ședintele cooperativei, Bârnă 
Bancic, în timpul vizitării secto
rului zootehnic, una din cele maî 
dezvoltate ramuri de producție 
ale unității. Intre oaspeți și gaz- 

. de au loc aici discuții privind 
rezultatele obținute în creșterea 
producției de came și lapte șl 
a măsurilor preconizate pentru 
îmbunătățirea continuă a activi
tății generale a cooperativei. 
Este relevată, de asemenea, 
preocuparea cooperatorilor din 
această zonă, situată pe te
renuri nisipoase, pentru pu
nerea în valoare a terenu
rilor prin plantații modeme viti- 
pomicole.

In fața secretarului general al 
partidului, cooperatorii își iau 
angajamente concrete cu privire 
la creșterea producției sectoru
lui zootehnic în următorii trei 
ani : pînă la sfîrșitul anului 1972, 
se angajează ei, vor avea 20 000 
de porci și vor reduce sub 4 kg 
consumul de furaje pentru ob
ținerea unui kg de came. 
Tovarășul Ceaușescu le re
comandă să studieze experiența 
I.A.S. Valea lui Mihai și le su
gerează să ceară ajutorai agri
cultorilor din sectorul de stat, în 
special în ceea ce privește îm
bunătățirea raselor de animale. 
Cooperatorii ascultă cu atenție 
indicațiile și îl asigură pe se
cretarul general al partidului că 
vor munci neobosit pentru a le 
traduce în viață.

După vizitarea cooperativei, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. este înconjurat de mii de 
locuitori, care îl aclamă îndelung.

bune ce o au, să îndrepte fon
durile de investiții numai în 
direcții productive.

Secretarul general al partidu
lui, adresîndu-se apoi miilor de 
oameni veniți în întîmpinare, îi 
felicită pentru munca și rezul
tatele lor, le urează fericire și 
sănătate, succese în dezvoltarea 
economică și social-culturală a 
comunei. însoțiți de uralele și 
cîntecul celor prezenți care into
nează „Trei culori“, oaspeții își 
continuă drumul.

în comuna Pișcolt, din 
mii de oameni români și ma
ghiari se adresează tovarășului 
Ceaușescu cu rugămintea de a 
se opri și a le fi oaspete. Mulți 
țin doar să-i strîngă mina, să fie 
o clipă în apropierea sa, să-i

ureze ani mulți și fericiți, putere 
de muncă. Tovarășul Ceaușescu 
mulțumește sătenilor pentru calda 
primire și le adresează un cuvînt 

. de salut.
Se scandează „Ceaușescu — 

Ceaușescu". Mii de glasuri 
unite prin aceleași simțăminte de 
stimă și prețuire față de condu
cătorul partidului, înalță cuvin
tele simple, înflăcărate ale cîn- 
tecului patriotic „Hora unirii“. 
Laolaltă, sătenii din Pișcolt, ro
mâni și maghiari, își mărturisesc 
în acest fel comuniunea lor de 
idealuri, voința de a duce mai 
departe tradițiile de luptă și 
muncă comune, spre bineli 
triei, al lor, al tuturor.

lui nostru, mîndri de realizării© 
pe care le-au obținut în opera 
de edificare socialistă, locuitorii 
județului au ținut să-și exprime 
dragostea, atașamentul, încrede
rea lor nețărmurită în partid, în 
conducerea sa, prin căldura și 

, entuziasmul cu care 
să-l întîmpine pe 
Nicolae Ceaușescu.

Valea lui Mihai și din comunele 
învecinate s-au adunat, cu mic 
cu mare, ca să-l salute pe cel 
mai iubit fiu al clasei noastre 
muncitoare, pe secretarul ge
neral al Comitetului 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu. J~ x 
o poartă bihoreană,

dobită cu ceramică și șter
gare, poartă pe ea inscrip
ția : „Bine ați venit, iubite tova
rășe Ceaușescu, pe meleagurile 
bihorene“.

Un sunet prelung străbate văz
duhul : doisprezece trîmbițași 
vestesc sosirea oaspetelui iubit. 
Mulțimea izbucnește în urale, 
scandează „P.C.R.“, „P.C.R.“, 
„Ceaușescu, Ceaușescu".

Tovarășul Victor Bolojan, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Bihor, preșe
dintele Consiliului popular jude
țean, urează oaspetelui bun sosit. 
După datină, secretarului gene
ral al partidului i se oferă pîine 
și sare.

locuitoriitivelor și nu pe calea forței, că, 
în general, forța trebuie exclusă 
din viața internațională, că tre
buie să se asigure dreptul fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, de a-și organiza viața con
form voinței și năzuințelor sale. 
Aceasta înseamnă egalitate în 
drepturi, respectul suveranității și 
independenței naționale, neames
tecul în treburile interne, prin
cipii a căror aplicare poate asi
gura colaborarea și pacea în lume 
(aplauze prelungite).

După cum știți, Tezele și pro
iectul de Directive pentru al 
X-lea Congres al partidului stabi
lesc jaloanele politicii de viitor 
a partidului nostru, atît pe plan 
intern — de construcție socia
listă, de ridicare a națiunii 
noastre pe culmi și mai 
înalte — cît și pe plan interna
țional, pentru promovarea politi
cii de pace a țării noastre. Unani
mitatea cu care întregul popor a 
dezbătut și aprobat Tezele și Di
rectivele ne dă convingerea că 

corespund pe deplin intereselor , 
vitale ale întregului popor. Sîn- 
tem convinși că Congresul al • 
X-lea va adopta în unanimitate 
acest program, care va asigura 
înflorirea țării, va duce la 
creșterea bunăstării poporu
lui nostru, va crea condiții 
ca România -să-și aducă o 
contribuție tot mai însemnată 
la dezvoltarea prieteniei dintre 
țările socialiste, dintre toate țările 
lumii, la cauza generală a păcii 
și socialismului (aplauze prelun
gite).

Vă doresc din inimă tot mai 
multe succese în munca dum
neavoastră consacrată înfăptuirii 
mărețului program de dezvoltare 
multilaterală a României socialiste, 
ridicării bunăstării poporului nos
tru, cauzei nobile a păcii. Vă do
resc tuturor multă sănătate și 
multă fericire (aplauze prelungite. 
Se scandează „P.C.R.“, „P.C.R.“, 
„Ceaușescu“, „Ceaușescu“).

★

mecanizării, această unitate coo
peratistă să realizeze și- chiar să 
depășească producția obținută în 
întreprinderile agricole de stat. 
De asemenea, recomandă ca și 
în viitor, pe baza experienței

mirarea cu care' întregul p. 
dezbătut și aprobat Tezele

- ,------  ----------- ne ua convingerea călui mondial socialist. Considerăm aceste documente, prevederile lor 
că numai acționînd împreună, 
țările noastre socialiste vor reuși 
să obțină succese tot mai mari în 
construcția noii orînduiri și, în 
aceiași timp, să întărească forța 
întregului sistem mondial socia
list. Vom acționa și în viitor 
pentru a dezvolta relațiile de prie
tenie frățească cu toate țările 
sistemului socialist, punînd pi 
primul plan, dezvoltarea relațiito 
cu Uniunea Sovietică, 
Bulgaria, Iugoslavia și 
garia — țări socialiste 
cine. Vom face totul pentru ca 
relațiile cu aceste țări, cu toate 
țările socialiste, să fie cît mai 
bune, cît mai prietenești (aplauze 
prelungite).

Ducem o politică consecventă 
de pace, dezvoltăm relații cu 
toate țările lumii. Pornim de la 
principiul că între popoare tre
buie'să existe relații de colaborare, 
că problemele litigioase trebuie 
să fie rezolvate pe calea trata-

*

Străbătând străzile orașului, în 
ovațiile îndelungi ale populației 
din Cărei, coloana mașinilor se 
îndreaptă spre județul Bihor. In 
drum, se face o scurtă oprire în 
mijlocul unui lan de grîu, unde 
combinele au început de cîteva 
zile să culeagă rodul bogat al 
acestui an. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de re
coltele ce se vor obține, de fe
lul în care este organizată mun
ca pentru a se efectua recolta
rea în timpul optim. în comuna 
Petrești mulțimea înconjoară 
mașina în care se află secretarul 
general al partidului, îl invită 
călduros să se oprească pentru 
cîteva clipe și în mijlocul lor. 
Trei dintre cei mai vîrstnici lo
cuitori ai comunei, Mohr Iosif, 
Tempfli Anton și Velke Ludovic 
îl poftesc pe oaspete cu pîine și 
sare, urîndu-i ani mulți și fericiți. 
Un grup de copii înmânează 
flori, mulțumind conducătorului 
partidului pentru viața ce o duc, 
pentru viitorul ce li se deschide 
în față. Tovarășul Ceaușescu 
îi îmbrățișează și mulțumește ce
lor care au venit să-l întîmpine.

Secretarul general al partidu
lui vizitează apoi sediul coope
rativei agricole de producție din 
Petrești. Inginerul agronom, Vi- 
lanyi Ștefan, președintele coope
rativei, prezintă măsurile inițiate 
pentru sporirea producției, subli
niind eforturile făcute de coope
ratori pentru investiții produc
tive. Apreciind rezultatele, tova
rășul Ceaușescu îi îndeamnă să 
continue pe acest drum, să de
pună noi eforturi, întrucît există 
condiții ca printr-o bună orga
nizare a muncii, prin aplicarea 
regulilor agrotehnice, extinderea
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,----- La hotarul
județului, mii de locuitori din

Central
Nicolae

Deasupra șoselei, 
bihoreană, împo-
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Ca un singur om, 
strîns uniți 

în jurul partidului

A

Intre cei ce sporesc 
roadele ogoarelor

în cei 25 de ani care au tre
cut de Ia eliberarea țării noas
tre, județul Bihor, asemeni țării 
întregi, a cunoscut, ca urmare 
a înfăptuirii politicii științifice, 
marxist-leniniste a partidului, 
profunde transformări și înnoiri 
în toate sectoarele vieții sociale. 
Străvechiul ținut românesc se 
preface, tot mai mult, într-o 
zonă industrială de mare impor
tanță. Cîteva nume ilustrează 
semnificativ aceste prefaceri: 
centrala electrică de termoficare 
cu o putere instalată de 105 MW, 
minele de cărbune și de bauxi
tă de la Voivozi, Bratca, Derna, 
Uzina de mașini-unelte „înfrăți
rea", Uzina de alumină din O- 
radea. Uzina de utilaj minier din 
orașul Dr. Petru ~ _______
„Crișana" de la Suplacul de 
Barcău, fabricile 
„Solidaritatea și 
doar cîteva

Groza, rafinăria

de confecții 
„1 Mai“, sînt 

dintre obiectivele 
care marchează avîntul impetuos 
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produs cu 53,7 la 

decît
succese

al industriei bihorene. în anul 
1968, ea a 
sută mai mult

S-au obținut
în 1965. 
însemna-

te și în agricultură. Pe 
le cooperatorilor, pe 
I.A.S.-urilor, în fermele 
nice, în livezi se produce intens, 
cu fiecare an mai mult și mai 
bine decît în anii precedenți. 
2 800 de tractoare, 1 750 de se
mănători mecanice, aproape 1 500 
de combine și autocombine, con
tribuie din plin la creșterea 
belșugului celor ce muncesc pe 
ogoare. Importante lucrări se 
desfășoară în ultima vreme în 
Valea Ierului, unde se creează 
un sistem de desecare și irigare 
ce asigură, an de an, practica
rea unei agriculturi modeme pe 
aproape 60 000 de hectare.

Progrese deosebite au înre
gistrat, în egală măsură învăță- 
mîntul, cultura, știința și arta. 
Instituții de cultură, școli de 
toate gradele, unități social-cul
turale au luat 
pătrar de veac 
Ie bihorene.

Recunoscători 
munist Român 
sa realistă, care 
resele vitale ale

ogoare- 
tarlalele 
zooteh-

ființă în ultimul 
în toate așezări-

Partidului Co- 
pentru politica 

oglindește inte- 
țării și poporu-

în dram spre Oradea, coloa
na de mașini străbate mândrele 
plaiuri bihorene. Lanuri' întinse 
de grîu, în care lucrează din 
plin combinele, alternează de o 
parte și de alta a șoselei cu li
vezi încărcate de roade. Țărani 
cooperatori, mecanizatori aflați 
la munca cîmpului se opresc din 
lucru și salută cu căldură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește la ferma din Otomani 
a întreprinderii agricole de stat 
Valea lui Mihai. Oaspetele este 
salutat la sosire de Angelo Mi- 
culescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricul
turii, de Emeric Szabo, di
rectorul întreprinderii. Aceas
tă fermă a obținut an de 
an rezultate dintre cele mai 
bune, ocupînd primul loc pe 
țară în ceea ce privește produc
ția de lînă. în timpul vizitei 
saivanelor, directorul întreprin
derii arată că anul trecut la 
cele peste 5 500 de oi de rasă 
superioară s-a obținut o produc
ție medie de 10 kg de la fie
care oaie. El subliniază, de ase
menea, că sectorul zootehnic al 
întreprinderii a obținut rezultate 
bune și în creșterea producției 
de came și lapte. Anul trecut, 
producția 
de 3 500 
furajată.

medie de lapte a fost 
litri de la fiecare vacă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază pozitiv rezultatele ob
ținute și recomandă colectivului 
întreprinderii să persevereze în 
această disecție. Face, de ase
menea, recomandări cu privire 
la creșterea eficacității economi
ce a întreprinderii, cu privire la 
necesitatea studierii celor mai 
valoroase rezultate obținute de 
unitățile similare de peste hotare.

Se vizitează o altă fermă a în
treprinderii — cea pomicolă, de 
la Cadea. Pe întinse terenuri în 
pantă, altădată neproductive, se 
află acum pe rod masive livezi 
de pomi fructiferi. Cel mai bine 
s-a aclimatizat aici piersicul din 
care cauză conducerea între
prinderii a luat inițiativa extin
derii acestor plantații. Din cele 
860 de ha livezi, cît cuprinde 
sectorul pomicol al întreprinderii, 
160 ha sînt plantate cu piersici.

în timpul vizitei se dau expli
cații în legătură cu producțiile 
pomicole realizate, care se situează 
la nivelul unităților fruntașe pe 
țară. în livezile de meri, de e- 
xemplu, se obține după 3—4 
ani de rod o producție record de 
10 000 kg la ha.

Se vizitează stația automată de 
sortare a fructelor.

Salariații fermei pomicole fac 
oaspetelui o călduroasă primire. 
După vizitarea celor două mari (Continuare în vag. a Ill-a)

In vizită la Fabrica de zahăr din Oradea
Oradea ; sfat cu gospodarii asupra viitorului orașului lor

'■ T*
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se expriBucuria prilejuită de vizita inalților oaspeți

QUrmare din pag. a ll-a)

în orașul de pe Criș
Entuziasmul mulțimii din co

muna Diosig este reluat, pe în
tregul traseu pînă la poarta de 
intrare în municipiul Oradea. 
Aici, au venit să-l întîmpine pe 
secretarul' general al C.C. al 
P.-C.R. o mare mulțime de oa
meni — români, maghiari și de 
alte naționalități — din muni
cipiul și din comunele apropia
te. Mii de piepturi scandea
ză puternic : „P.C.R.“, „P.C.R.“, 
„Ceaușescu“, „Ceaușescu“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ieste salutat de Istvan Szanto, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, primarul Ora
diei.

Coloana oficială se îndreaptă 
spre noua zonă industrială din 
partea de vest a orașului, unde 
în ultimii ani s-a construit pri
ma uzină de alumină a țării, o 
mare centrală electrică și de ter- 
moficare, o modernă fabrică de 
mobilă, una dintre cele mai 
mari fabrici de zahăr. A- 
ceastă zonă industrială va fi 
completată chiar în actualul plan 
cincinal cu încă două unități pu
ternice1 — o fabrică de pigmenți 
anorganici, prima de acest fel la 
noi și o fabrică de piese și re
pere pentru mijloacele de trans
port auto și feroviare.

Toate aceste noi întreprinderi 
sînt prezentate secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. în fața 
unor machete și grafice sugesti
ve de către Nicolae Fîntînă, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean. Se vizitează a- 
poi fabrica de zahăr, aflată în 
pragul intrării în probe tehno
logice. Utilajele, instalațiile teh
nologice, în cea mai mare parte 
realizate în țara noastră de uzi
ne cunoscute, printre care „Vul- 
can“-București, „Independența“- 
Sibiu, sînt montate în întregi
me. în principalele secții de pro
ducție — extracție, purificare, 
rafinare, turnul de difuzie de 
unde se va extrage zahărul — 
se fac rodajele instalațiilor. Fa
brica va avea o capacitate de 
trei mii tone sfeclă prelucrată în 
24 de ore.

La intrarea în întreprindere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat de Traian Za- 
haria, adjunct al ministru
lui industriei alimentare. Vi- 
zitînd secțiile de bază ale 
întreprinderii, de-a lungul 
procesului tehnologic, șecre- 
tarul general al C.C. al P.C.R. 
primește explicații de la directo-

Adeziunea deplină 

la politica partidului
în timp ce tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, vizitează cele două 
întreprinderi ale orașului, mii și 
mii de locuitori ai Oradiei s-au 
adunat în „Piața Victoriei“ pen
tru a participa la întîlnirea cu 
secretarul general al partidului. 
Sosirea tovarășului Ceaușescu 
este întîmpinată cu furtuni de 
urale.. „Trăiască gloriosul nos
tru partid comunist“, „Trăias- 

rul unității, Lucaci Ladislau, șt 
de la șeful șantierului, Ion 
Bîscă, în legătură cu nivelul teh
nic la care este concepută aceas
tă întreprindere.

Se vizitează apoi o altă im
portantă întreprindere industria
lă a Oradiei — Uzinele „înfrăți
rea“, producătoare de mașini- 
unelte. La sosire, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. este sa
lutat de Gheorghe Oprea, ad
junct al ministrului industriei 
constructoare de mașini, de Co
mitetul de direcție al întreprin
derii și de un mare număr da 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Gazdele oferă oaspetelui fru
moase buchete de flori.

Directorul uzinei, ing. Constan
tin Ionescu, informează pe oas
pete despre producția actuală a 
întreprinderii și perspectivele ei 
de dezvoltare. Uzina produce în 
prezent o gamă largă de mașini- 
unelte, cunoscute în țară, și în 
peste 40 de țări ale lumii, unde 
se exportă. Cu shapingurile și 
mașinile de găurit, produse la 
„înfrățirea“ sînt dotate aproape 
toate unitățile noastre de prelu
crare a metalului, astfel că o 
parte din munca harnicilor mun
citori metalurgiști orădeni se re
flectă și în tractoarele sau auto
camioanele brașovene, și în uti
lajul petrolier ploieștean și în 
autoturismele piteștene. Deși în 
ultimii ani întreprinderea a cu
noscut o dezvoltare impetuoasă, 
ea este și în momentul de față 
un vast șantier. Noi hale indus
triale vor întregi în curînd su
prafețele de producție ale uzinei, 
făcînd-o aptă pentru diversifi
carea producției corespunzător 
cerințelor economiei noastre na
ționale.

Vizitînd principalele sectoare 
de producție ale uzinei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză de anumite aspecte ale pro
cesului tehnologic, a calității 
produselor, eficienței economice. 
Se apreciază preocuparea con
structorilor pentru extinderea au
tomatizării mașinilor-unelte afla
te aici în fabricație, pentru a 
ține pasul cu cele mai noi reali
zări ale tehnicii mondiale în a- 
cest domeniu.

Luîndu-și rămas bun de la 
harnicii constructori de mașini, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
urează sănătate, fericire, înfăp
tuirea tuturor dorințelor lor.

că secretarul general al parti
dului“, aclamă mulțimea. Mii de 
glasuri scandează: „Ceaușescu, 
Ceaușescu“. Manifestîndu-și ade
ziunea deplină la politica partidu
lui nostru comunist, politică în
dreptată spre ridicarea României 
socialiste pe noi culmi ale civili
zației, spre întărirea păcii și co
laborării între popoare. Cetățenii 
Oradiei, români, maghiari, ger

mă la toate virstele

mani văd în prezența tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un eveni
ment deosebit de important. Ei 
au prilejul să-și exprime, încă 
o dată, în fața conducătorului 
iubit al partidului și statului, 
atașamentul față de cauza socia
lismului, să-și manifeste unitatea 
de nezdruncinat în jurul Partidu
lui Comunist Român, a Comite
tului său Central, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urcă la tribună. în uralele mul
țimii, el răspunde saluturilor cu 
gesturi largi, prietenești. Mitin
gul este deschis de tovarășul 
Victor Bolojan, prim-secretar al 
Comitetului județean Bihor al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, care, expri- 
mînd sentimentele celor prezenți, 
mulțumește tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru vizita pe care 
o face, pentru prețioasele indi
cații pe care le-a dat în întîlni- 
rile cu oamenii muncii.

Referindu-se pe larg la marile 
realizări pe care poporul român 
Ie-a obținut în ultimii ani, el a 
relevat că este o fericire pentru 
noi toți faptul că în fruntea 
partidului și a statului se află 
omul care simbolizează hotărî- 
rea de nestrămutat a poporului 
nostru de a obține noi victorii 
pe drumul socialismului și co
munismului, omul care întruchi
pează cele mai nobile aspirații 
ale clasei noastre muncitoare, ale 
țărănimii, ale intelectualității, cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vorbitorul a exprimat adeziu
nea entuziastă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, din 
județul Bihor, la propunerea fă
cută ca tovarășul Ceaușescu să 
fie reales în funcția de secre
tar general al C.C. al P.C.R. Cu
vintele sale sînt primite cu 
urale. Minute în șir, mulțimea 
scandează : „P.C.R., Ceaușescu“, 
„Ceaușescu și poporul“.

într-o atmosferă de. mare en
tuziasm ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu-

După miting, secretarul gene
ral al Comitetului Central al 
partidului s-a întîlnit, Ia o masă 
tovărășească, cu activul de partid 
din județul Bihor.

în cadrul întîlnirii, tovarășul 
Victor Bolojan, a exprimat încă 
odată, bucuria cu care activul 
de partid a primit vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu în ju
dețul Bihor și a dat glas hotărîrii 
comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din Bihor de a în
făptui neclintit politica partidu
lui.

în încheierea întîlnirii a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La mitingul de azi, a spus se
cretarul general al C.C. al parti
dului, m-am referit și la munca 
comuniștilor, a activului de 
partid, a comitetului județean 
de partid. Problemele cărora tre
buie să le facă față membrii de 
partid, comitetul județean sînt 
multiple, foarte serioase și tre
buie să spun că ele sînt tot 
mai complexe. Pentru realizarea 
lor se cer tot mai multe cunoș
tințe științifice și politice, tot 
mai multă energie, tot mai multă 
fermitate. Pe măsură ce se dez
voltă societatea noastră, socialistă 
se ridică probleme noi care cer 
răspuns și care trebuie rezolvate 
corespunzător stadiului la care 
am ajuns. Aceasta cere mai 
multă cunoaștere, mai multă 
muncă pentru a se putea asigura 
mersul înainte. Așa a fost întot
deauna, așa va fi și în viitor.

Doresc să spun și aici că Co
mitetul Central al partidului 
apreciază în mod deosebit munca 
activului nostru de partid, deci 
și a activului de partid din Bihor 
și Oradea. Cunoaștem proble
mele cărora trebuie să le faceți 
față. Eu cunosc de vreo 15 ani 
activul de partid din această 
parte a țării noastre. Știu 
cum a muncit atunci și în 
decursul anilor, știu cum munceș
te astăzi — și consider că mun
cește bine. Aceasta nu înseamnă 
însă că nu sînt și lipsuri (aplau
ze). Dar luat în ansamblu, acti
vul de partid din Bihor muncește 
bine — ca și activul din toate ju-

ci pentru membrii de 
definitiv, partidul se

dețele, ca întregul partid. Nici 
n-ar fi de conceput să avem suc
cesele pe care le-am obținut dacă 
activul de partid, cadrele condu
cătoare, nu și-ar îndeplini în bune 
condițiuni îndatoririle ce le revin.

Aș dori să subliniez, de aseme
nea, că munca activului nostru 
de partid poate fi bună și poate 
da rezultate pozitive numai în 
măsura în care se sprijină pe toți 
membrii de partid- Dar aceasta nu 
este totul nici pentru activiștii de 
partid și nici 
partid. în g.
compune din oameni — oameni 
care și-au însușit sau au ajuns la 
înțelegerea mai bună a legilor 
dezvoltării societății și care și-au 
asumat rolul de a conduce po
porul spre o viață mai bună. Par
tidul nostru poate îndeplini a- 
ceastă sarcină numai în măsura 
în care adeziunea se sprijină pe 
întregul popor, numai în măsura 
în care comuniștii, activul de par
tid, fiecare comunist, indiferent de 
funcție, se consideră ca făcînd 
parte integrantă din rîndul mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor 
și acționează împreună cu între
gul popor.

Noi concepem rolul conducător 
al partidului nu ca ceva abstract, 
ca ceva deasupra claselor sau 
deasupra sooietății, ci integrând 
partidul în întreaga viață a po
porului. Numai așa ne putem înde
plini rolul de ■conducător al între-

C/

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

LA MITINGUL DE LA ORADEA
locuitorilor din orașul

Dragi tovarăși,

Dați-mi voie să vă adresez dv., 
tuturor
Oradea și județul Bihor un saiut 
călduros din partea Comitetului 
Central al partidului, a Guvernu
lui și a Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, (a- 
plauze puternice).

Doresc să exprim mulțumiri 
pentru primirea entuziastă pe care 
ne-au făcut-o încă’ de la intra
rea în județ cetățenii acestor me
leaguri ale patriei, atic în satele 
prin care am poposit, cît și în o- 
rașul Oradea. în această primire, 
în cuvintele calde care1 ne-au fost 
adresate, noi vedem o manifes
tare a încrederii dv., a tuturor, lo
cuitorilor bihoreni, ca de altfel, 
a întregului nostru popor, în po
litica marxist-leninistă a partidu
lui nostru, o expresie a hotărîrii 
d-voastră de a înfăptui neabătut 
programul de dezvoltare continuă 
a construcției socialiste în Româ
nia, de a contribui la apărarea 
păcii în lume, (vii și puternice 
aplauze).

Am vizitat două întreprinderi 
din orașul dv., o întreprindere a- 
gricolă de stat, cooperative agri
cole. Am văzut schimbările pe
trecute în viața orașului dv. și 
în satele bihorene. Toate aceste 
realizări, viața nouă care pulsea
ză de la un capăt la altul al ju
dețului dv., ca a întregii noastre 
țări, sînt rezultatul muncii eroicei 
noastre clase muncitoare, a țără
nimii. ’ a intelectualității, a tutu
ror oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, care urmea
ză neabătut politica Partidului 
Comunist Român (aplauze, urale 
prelungite).

Pe aceste meleaguri trăiesc și 
muncesc împreună români și ma
ghiari care de-a lungul secolelor 
au învățat că numai în strânsă 
unitate, luptînd cot la cot, în tre
cut împotriva asupritorilor, iar 
astăzi pentru construirea socia
lismului își pot asigura libertatea, 
bunăstarea și fericirea (aplauze 
puternice).

M-am întîlnit în cursul vizi
tei cu zeci de mii de cetățeni, 
cu bărbați și femei, cu bătrâni, 
tineri și copii. în privirile tu
turor am văzut veselie, încre
dere, bucurie pentru înfăptui
rile și viața nouă pe care o tră
iesc. Nu am putut să nu mă gîn- 
desc la marile 
care 
nu 
mică, 
crearea omului nou, 
al socialismului, 
ieri au îndurat asuprirea 
șierilor și 
nii care au crescut în anii socia
lismului, cu toții sînt ferm ho- 
tărîți să asigure edificarea con
tinuă a orânduirii noastre socia
liste 1 Și nu există forță în lume 
care să împiedice mersul îna
inte, spre ridicarea pe culmi tot 
mai înalte a construcției socialis
mului, spre victoria comunis
mului în România (aplauze, u- 
rale, ovații).

Putem avea deplină încrede
re că, în țara noastră, cauza so
cialismului se află în mîinile si
gure ale muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, ale tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, care, așa cum 
au edificat societatea nouă de as
tăzi, sînt hotăriți s-o dezvolte în 
continuare, iar la nevoie, 
să o apere împotriva ori
cui ar încerca să se atingă de 
cuceririle socialismului în Ro
mânia (aplauze puternice).

Mărețele succese pe care le- 
am obținut în anii socialismului, 
viața nouă tot mai plină, mai 
îmbelșugată, sînt realități care 

transformări pe 
le-a adus socialismul 

numai în viața econo- 
dar mai cu seamă în 

constructor 
Oamenii care 

mo- 
fabricanților, oame-

puterni-

activul 
Nicolae

gii societăți, putem asigura fău
rirea socialismului și comunismu
lui în patria noastră (aplauze 
puternice și îndelungate, în pi
cioare asistența ovaționează).

Sarcinile care vă revin în 
viitor, a spus secretarul general 
al C.C. al P.C.R., în în
cheiere, nu vor fi ușoare. Dar 
sînt convins că activul nostru de 
partid, cu experiența, cu price
perea și capacitatea sa, va ști 
să le ducă la îndeplinire. Eu vă 
doresc mult succes în activitatea 
dumneavoastră (aplauze 
ce, ovații).

★
După întîlnirea cu 

de partid, tovarășul
Ceaușescu a parcurs pe jos dis
tanța pînă la reședință însoțit 
de un impresionant număr de 
cetățeni. Străzile frumosului 
oraș au fost astfel martorele unei 
emoționante manifestări a entu
ziasmului și bucuriei orădenilor. 
Întregul oraș a răsunat de furtu
noasele ovații adresate aceluia 
care reprezintă fidel crezul și in
teresele vitale ale poporului ro
mân, conducătorul partidului co
muniștilor, partid care îl însufle
țește la minunatele realizări pe 
care le cunoaște România socia
listă.

Noi și noi grupuri se adaugă 
celor care-1 însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De pretutin
deni se aud ovații. Un flux emo- 

De 
mai

îmbărbătează întregul popor 
și fac ca fiecare cetățean al 
patriei — bătrân sau tînăr, băr
bat sau femeie — să fie hotărât 
să facă totul pentru ridicarea pe 
culmi tot mai înalte a patriei 
noastre socialiste. Iată de ce par
tidul este ferm convins ca și 
dumneavoastră, ca și întregul 
popor, atunci cînd afirmă că în 
România 
care să 
socialismul, 
(mulțimea : 
îndelungi, 
ternice).

în tot ce 
noastră se 
munca cetățenilor din Oradea și 
județul Bihor, a tuturor munci
torilor, țăranilor și intelectuali
lor. Dumneavoastră, bihorenii, 
aduceți o contribuție importan
tă Ia ridicarea generală a patriei 
noastre socialiste. Succesele pe 
care le aveți în industrie, în a- 
gricultură, în dezvoltarea învă- 
țămîntului și culturii sînt o parte 
a marilor victorii pe care le ob
ține întregul nostru popor. ~ 
aceea, vă exprimăm cele 
calde felicitări și vă urăm noi 
și noi succese în munca d-voastră 
(vii aplauze).

Aceste realizări se 
faptului că avem un 
tor — partidul — care, 
du-se de învățătura 
leninistă, o aplică în mod crea
tor la condițiile țării noastre și 
asigură astfel mersul ei înainte, 
se datoresc muncii fiecărui 
rnunist, fiecărei organizații 
partid. Iată de ce nu pot să 
subliniez că în înfăptuirile 
horenilor, ale orădenilor, sînt 
tegrate și rezultatele muncii 
muniștilor, ale organizațiilor 
partid, ale comitetului județean 
de partid, căruia îi exprim calde 
felicitări, (aplauze îndelungi).

După cum știți, acum în în
treaga țară se dezbat Tezele 
pentru cel de-al X-lea Congres 
și proiectul de Directive ale 
Comitetului Central care tra
sează programul de dezvoltare 
al patriei noastre, începînd din 
1971 pînă în 1980. Aceste docu
mente au fost larg dezbătute de 
către comuniști, de către toți 
oamenii muncii în întreprinderi, 
în instituții, la sate, primind o 
aprobare unanimă. încrederea cu 

nu există astăzi forță 
poată pune în pericol 

Așa este, tovarăși ? 
așa este!) (aplauze 
urale și ovații pu-

am înfăptuit în țara 
află întruchipată și

datoresc 
conducă- 
călăuzin- 
marxist-

co- 
de 
nu 
bi- 
in- 
co- 
de

In mijlocul muncitorilor de la „Mondiala“-Satu Mare

țional puternic leagă inimile 
acestor oameni, bătrâni și tineri, 
foarte mulți tineri, care doresc 
să fie cît mai aproape de se
cretarul general al partidului, 
să-i exprime direct dragostea lor 
fierbinte, să-l asigure personal 
că sînt gata să lupte pentru în
deplinirea programului măreț al 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

în fața casei de oaspeți unde 
este găzduit tovarășul Ceaușescu, 
mulțimea pare că nu vrea să se 
despartă de cel a cărui perso
nalitate și voință puse în slujba 
patriei și a fericirii ei este 
chezășia mersului nostru îna
inte. Minute în șir scandează : 
„Ceaușescu“, „Ceaușescu — 
„P.C.R.“.

Pentru a saluta pe cetățeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu apa
re la balconul casei. Ovațiile 
se întețesc, culminînd într-o pu
ternică manifestație care întruchi
pează unitatea poporului cu 
partidul, cu Comitetul său Cen
tral în fruntea căruia se află 
conducătorul iubit al poporului 
român, tovarășul Ceaușescu.

Renortaj realizat de 
GEORGE RADU- 
CHIROVICI
NICOLAE DRAGON 
MIRCEA S. IONESCU 
MIRCEA IONESCU 
AUREL POP

care masele largi au participat 
la dezbaterea acestor documente, 
propunerile făcute de numeroși 
cetățeni ai patriei noastre, meni
te să ducă la îmbunătățirea și 
pe mai departe a muncii noas
tre, la asigurarea unui mers mai 
rapid al României pe drumul 
dezvoltării sale multilaterale, sînt 
o dovadă a faptului că poporul, 
stăpîn pe destinele sale, partici
pă cu toacă forța la elaborarea 
programului de făurire a bună
stării și fericirii patriei. Putem 
spune că acest program, pe care 
Congresul al X-lea urmează să-l 
dezbată și să-l aprobe, este ema
nația voinței și conștiinței între
gului nostru popor. în aceasta 
se exprimă, de -altfel, democra-- 
tismul orânduirii noastre socia
liste, aceasta îi dă tărie, consti
tuie, garanția victoriei în tot ceea 
ce ne propunem să . realizăm, 
(aplauze).

Desigur, mai avem multe de 
făcut pentru a realiza acea so
cietate socialistă care să asigure 
din plin tuturor cetățenilor 
patriei noastre condițiuni tot 
mai bune de viață — dar dru
mul pe care mergem se dove
dește singurul drum just. De 
aceea, va trebui să ne strângem 
hotărîți rândurile, să ne unim 
toate eforturile sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
pentru a asigura lichidarea greu
tăților, lipsurilor pe care le mai 
avem, și a asigura înfăptuirea pro
gramului de ridicare a Româ
niei pe noi culmi de civilizație 
(aplauze îndelungate).

Preocupîndu-ne de construcția 
. socialismului în țara noastră, noi 
nu uităm nici un moment că 
rezultatele pe care le avem se 
datoresc, în același timp, și faptu
lui că am dezvoltat și dezvoltăm 
relațiile de colaborare și coope
rare cu toate țările sistemului 
mondial socialist. Aceste relații 
de colaborare și cooperare multi
laterală constituie un ajutor, un 
sprijin pentru construcția socia
lismului în fiecare țară socialistă 
— așa cum succesele și rezulta
tele bune din fiecare țară con
stituie un ajutor și sprijin în 
opera de construcție din cele
lalte țări socialiste, o contribuție 
la întărirea sistemului mondial 
socialist (vii aplauze).

în Tezele Comitetului Cen
tral sînt exprimate principiile ge

nerale ale politicii internaționale 
a partidului și statului nos
tru. Vom pune în con-

joliticii 
Ie prife- 

vom 
economice 

membre ale

tinuare în centrul pi 
noastre externe relațiile de

țările socialiste, 
legăturile 
socialiste 
pe baza principiilor 

în comun, a hotărârilor

tenie cu 
dezvolta 
cu țările 
C.A.E.R. 
elaborate 
ultimei consfătuiri C.A.E.R. care 
a avut loc în aprilie la Moscova 
— hotărîri care creează condiții 
pentru lărgirea colaborării și 
cooperării în producție între 
toate țările membre, asigurând 
dezvoltarea lor în condițiile in
dependentei (vii aplauze).

Vom dezvolta, în continuare, 
relațiile cu toate țările socialiste, 
corespunzător intereselor unității, 
convinși că numai în unitate sis
temul mondial socialist va putea 
exercita o influentă tot mai pu
ternică asupra dezvoltării con
temporane. .

Totodată, pornim de la faptul 
că în lume există încă un număr 
mare de țări cu orânduire so
cială deosebită de a noastră și 
că, atîta timp cît . există țări cu 
sisteme sociale politice diferite 
este o necesitate ca între ele să 
se dezvolte relații de colaborare 
și cooperare multilaterală. Nu
mai pe această cale se poate dez
volta încrederea între popoare 
și asigura pacea în lume (a* 
plauze prelungite).

Cunoașteți, tovarăși, legăturile 
largi pe care le are țara noas
tră cu statele de pe toate con
tinentele — legături diplomati
ce, economice, tehnico-științifi- 
ce_. Putem spune că datorită a- 
cestor relații, care s-au dezvol
tat în ultimii ani, România are 
azi prieteni pe toate meridianele 
globului. Pe drept cuvînt, pu
tem spune că nici o dată Româ
nia nu s-a bucurat de atîta sim
patie, nu a avut atîția prieteni 
ca astăzi (vii aplauze, prelun
gite). La baza relațiilor noastre 
internaționale așezăm respectarea 
principiilor egalității în drepturi, 
suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în tre
burile interne. Noi pornim de la 
necesitatea respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî de 
sine stătător, fără nici un ames
tec din afară, calea dezvoltării 
sale, considerând că numai astfel 
se pot asigura condiții favorabile 
pentru progres și pace în lu
mea de azi (vii aplauze, ovațiil.

Am susținut și susținem cauza 
popoarelor care luptă pentru în
lăturarea definitivă a colonialis
mului, pentru eliberarea națio
nală, lupta celor care se ridică 

-împotriva noilor forme de domi
nație, a neocolonialismului și 
sînt hotărâte să-și apere sau să-și 
asigure -independența lor națio
nală (vii aplauze)- Noi, comu
niștii români, poporul român, am 
dezvoltat întotdeauna relații cu 
forțele revoluționare,, cu comu
niștii de .pretutindeni. întreaga 
tradiție glorioasă a partidului 
nostru stă mărturie poziției noas
tre internaționaliste, dc solidari
tate cu lupta comuniștilor, a re
voluționarilor de pretutindeni. Si 
în viitor vbm acțiorta cu toată 
fermitatea pentru dezvoltarea a- 
Cestei colaborări, pentru întări
rea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale (vii 
aplauze).

în întreaga noastră activitate 
pornim de la faptul că între sar
cinile construcției socialiste 
țara noastră și între politica 
solidaritate intemaționalistă 
țările socialiste, cu mișcarea 
munistă și antiimperialistă mon
dială, cu toate forțele care se 
pronunță pentru progres și pace, 
există o strînsă unitate. Constru
ind socialismul trebuie în ace
lași timp să ducem o politică ac
tivă de dezvoltare a colaborării 
cu toate popoarele, de asigurare 
a păcii. Numai îmbinînd în mod 
armonios aceste două laturi inse
parabile ale politicii și activității 
noastre — pe plan intern și pe 
plan internațional — vom asi
gura mersul tot mai hotărât îna
inte al României socialiste, și, în 
același timp, ne vom aduce o 
contribuție tot mai însemnată la 
cauza generală a păcii și socia
lismului în lume (vii aplauze).

încrederea cu care întregul 
popor sprijină această politică, 

în 
de 
cu 

co-

ne obligă să facem totul pentrtț 
a asigura înfăptuirea ei în cele) 
mai bune condiții. Eu vă asigur^ 
tovarăși, pe dv. — comuniști, oa
meni ai muncii din Oradea și 
din județul Bihor — asigur în
tregul nostru popor, că partidul, 
Comitetul Central, conducerea sa, 
vor face totul, nu vor precupeți 
nici un efort pentru traducerea în 
viață a prevederilor Tezelor și Di
rectivelor privind dezvoltarea vii
toare a României (ovații puterni
ce). Desigur, pentru a realiza 
acest program este necesar ca 
toți oamenii muncii, întregul po
por să acționeze strâns unit în 
jurul partidului. Trebuie să spun 
aici, cu deplină satisfacție, că 
în aceste zile, în județele prin 
care am trecut — inclusiv jude
țul Bihor — am putut constata 
din nou că întregul popor este 
ferm hotărât să înfăptuiască a- 
ceastă politică. Unitatea strân
să între partid și popor ne 
dă garanția că vom obține victo
ria în măreața operă de edificare 
a societății socialiste în România 
(aplauze prelungite, îndelung re
petate, ovații).

Aici, primul secretar al comi
tetului județean de partid s-a re
ferit la răspunderea care revine 
secretarului general al Comitetu
lui Central al partidului. Eu aș 
dori să vă asigur că, în ce mă 
privește, ca membru al Partidu
lui Comunist, voi face totul, înt 
munca încredințată de partid, 
pentru a asigura îndeplinirea 
programului pe care-1 va adoptă 
Congresul, convins că nu există 
nimic mai sfînt decît interesele 
poporului, ale cauzei socialismu
lui și comunismului (aplauze pu
ternice, ovații). Puteți fi siguri^ 
tovarăși, că încrederea, dragos
tea, manifestate de oamenii mun
cii față de partid, față de Comi
tetul Central, față de mine, vorț 
constitui pentru noi, pentru mine 
un îndemn de a face totul spre 
a nu dezminți nici o dată aceas
tă încredere. Puteți fi siguri că 
întotdeauna partidul nostru, con
ducerea sa și, în ce mă privește 
eu personal, vom fi alături de po
por, împreună cu poporul și nu
mai cu poporul 1 (aplauze pre
lungite, urale).

în timpul vizitei prin jude
țele și orașele prin care am tre
cut, am auzit adesea exprimat 
în diferite limbi „trăiască“ sau 
„eljen“ partidul comunist. Am 
auzit spunîndu-se în românește 
„trăiască“, în maghiară „eljen“, 
pentru partidul comunist (aplau
ze puternice).

Noi, comuniștii, cetățenii Ro
mâniei socialiste,' vorbim limbi 
diferite, dar exprimăm același 
crez, aceeași năzuință. Aceasta 
ne dă garanția că în strînsă u- 
nitate poporul român va merge ' 
cu pași tot mai hotărîți pe ca- ■ 
lea socialismului, a comunismu- ./ 
lui (aplauze prelungite, ovații)./

în încheiere, țin să sublimei 
că în anii următori, vom avea 
mult de muncit. Programul pe 
care îl vom adopta la Congres 

■va cere mari eforturi din partea 
noastră, a tuturor. Avem însă 
convingerea că toți cetățenii pa
triei noastre vor munci cu dra
goste și cu elan, își vor consacra 
toate cunoștințele, toată price
perea lor luptei pentru realiza
rea sa. La fel ca întregul po
por, dumneavoastră, orădenii, bi- 
horenii veți avea sarcini mari 
de îndeplinit. în cincinalul ur
mător, industria și agricultura 
din Bihor vor trebui să cunoască 
o dezvoltare mai puternică, cul
tura și știința din județul dv. 
vor trebui, de asemenea/ să cu
noască progrese mai intense, va 
trebui să asigurăm în continuare 
îmbunătățirea condițiilor de via
ță ale tuturor oamenilor muncii. 
Toate acestea cer eforturi, to
varăși. Dar știm că tot ceea ce 
facem este închinat fericirii tu
turor celor ce muncesc în pa
tria noastră. Iată de ce, spunînd 
acestea, vă doresc din toată ini
ma să obțineți noi și noi succese 
în activitatea dv., vă doresc să 
îndepliniți în cele mai bune con
diții sarcinile și îndatoririle care 
vă vor reveni (aplauze puternice, 
ovații). Vă urez din toată inimă 
multă sănătate și multă fericire 
(aplauze puternice, prelungite, 
ovații, se scandează „Ceaușescu“, 
„Ceaușescu“, „P.C.R.", P.C.R.“),

i
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Studenți O ÎNTREBARE PE ZI:
la Izvorul Mureșului De ce șchioapătă transportul

„DEȘERTUL ROȘU"

Tradiționala tabără de Instruire din vecinătatea Izvoarelor Înfră
țite ale Oltului și Mureșului găzduiește în prezent primii oaspeți ai 
acesel veri — 300 studenți, membri ai activelor Asociațiilor Studen
țești din facultăți și institute din întreaga țară. Pină la 17 Iulie 
aceștia vor participa la dezbateri și un bogat schimb de experiență 
privind activitatea profesională șl soclal-gospodărească a Asociații
lor Studențești.

In bună măsură, timpul petrecut aici va fi consacrat studierii Te
zelor și proiectului Directivelor pentru cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R., celorlalte documente de partid șl de stat, ca șl unor regu
lamente șl instrucțiuni privind normele activității profesionale stu
dențești, repartizarea în producție, funcționarea căminelor și can
tinelor, discuțiilor metodice. Au fost programate, de asemenea, ex
puneri sintetice despre „Rolul, sarcinile si răspunderile Asociațiilor 
Studențești în pregătirea și formarea multilaterală a viitorilor spe
cialiști", „Informarea științifică — problemă de maximă actualitate", 
„Aspecte ale mișcării studențești internaționale" și altele.

Timpul de recreere și odihnă este dedicat excursiilor la Tușnad 
și Lacul Roșu, serilor de dans, •-*--------- " ........

, zicale. în același timp, clubul 
Arsenal de jocuri distratlve.

Start reușit

în concursul

„Mercur“
„Itjeea de la care s-a por

nit — ne spune Teodor Oros, 
șeful \comisiei pentru tinere
tul di(n industrie, transpor
turi și\comerț a Comitetului 
județean Arad al U.T.C. — a 
fost stițnularea unei mai 
mari responsabilități față de 
deservirea cetățenilor în 
unitățile comerciale, fie ale 
comerțului1 de stat, fie ale 
cooperației de consum. Me
seria de lucrător în comerț, 
căci e vorba de o meserie ca 
oricare alta, presupune ata
șament, dragoste chiar. Și 
cum o bună parte din rîn
dul luorătorilor din comerț 
este formată din tineri...

De la proiecte la fapte, 
drumul a fost sourt. Așa se 
face că, începînd cu 1 iulie, 
pe piepturile tinerilor lucră
tori din comerțul județului 
Arad a căror vîrstă e între 
16—30 de ani au apărut ecu
soane de participanți la 
toncursul „Mercur",
turs pentru cea mai bună 
jervire.

Solicitînd amănunte 
tovarășul Teodor Oros 
aflat că acest concurs ur
mează a se încheia la 2 no
iembrie avînd însă trei eta
pe. Prima, care se va ter
mina la 30 septembrie, de
numită și „etapa de masă“ 
are un caracter de selecție. 
Primii clasați pe unitate 
(magazin, restaurant, coope
rativă de consum) vor parti
cipa la etapa a doua, care 
va consta din probe practi
ce, precum și din concursuri 
gen „cine știe, cîștigă“ avînd 
ca temă „Regulile generale

con-

de la 
am

/

&

brașovean ?

întrecerilor sportive, audițiilor mu
tateti oferă studenților un bogat

de comerț“. Câștigătorilor, 
celor clasați pe primele trei 
locuri, li se vor acorda pre
mii în valoare de 400, 300 și 
200 lei.

In ultima etapă, „jude
țeană", vor concura cei cla
sați în primele locuri pe 
sectoare de activitate (ali
mentar, industrial, alimenta
ție publică) sau la faza pe 
centre — pentru coopera
ția de consum. Probele sînt 
similare cu cele ale etapei 
anterioare. Cîștigătorilor li 
se vor acorda premii în va
loare de 600, 500 și 300 lei. 
De asemenea, unitățile din 
rîndul cărora s-au eviden
țiat cei mai mulți partici
panți vor primi fanioane 
„Mercur“ — pentru cea mai 
bună deservire, iar tuturor 
celor care au trecut de e- 
tapa I li se va acorda dis
tincția „Amabilitate".

Aurel Drăgan, secretarul 
comitetului U.T.C. al orga
nizației din O.C.E,. produse- 
industriale Arad, ne mărtu
risea că se remarcă deja la 
mulți tineri vînzători o res
ponsabilitate sporită, fapt 
relevat de o desevire aten
tă, plină de amabilitate. în
seși ecusoanele de pe piep
turile lor, devenite tot mai 
familiare cumpărătorilor, 
sînt un îndemn, obligă. Deși 
concursul „Mercur" abia a 
început, prin comportarea 
lor tinerii fac totul spre 
a-și atrage aprecierile celor 
pe care îi deservesc șl, im
plicit, ale comisiei de punc
taj.

«EUGEN EFTIMIU

La fiecare sfîrșit de săptă- 
mînă mii de locuitori ai Bra
șovului sau excursioniști care 
vor să viziteze obiectivele 
turistice din județ se îndreap
tă spre cabanele, locurile de 
camping sau localitățile înve
cinate : Săcele, Predeal, Dîm- 
bul Morii, Timiș, Pîrîul Rece, 
Rîșnov, Bran etc. Firește, în 
plin sezon turistic numărul 
călătorilor care solicită ser
viciile întreprinderii de 
transport Brașov depășește cu 
mult afluxul cotidian, ceea 
ce ar fi impus măsuri în con
secință din partea conducerii 
întreprinderii. Totuși, în fie
care duminică însorită — I. T. 
Brașov nu-și onorează decît 
parțial obligațiile impuse de 
normele unui transport civi
lizat.

Pasagerii călătoresc în- 
ghesuiți cîte 60—70 într-un 
autobuz (normele de circula
ție stabilesc, pentru tipul res
pectiv de autobuze un ma
ximum de 50 de pasageri), 
stau ore întregi la coadă pen
tru a ocupa un loc, fie și în 
aceste condiții. Mulți cetățeni 
renunță la o asemenea dis
tracție... cu nervi, întoreîn- 
du-se acasă.

Expunînd faptele de mai 
sus tovarășului ION BAJE- 
NARU, directorul I. T. Bra
șov, și întrebînd ce cauze le 
determină și ce măsuri con
crete s-au luat pentru evi
tarea lor, ni s-a răspuns că 
situația e cunoscută de con
ducerea întreprinderii (!!) dar

că măsuri deosebite nu se 
pot lua din pricina numărului 
insuficient de autovehicule.

Or, discutînd cu mai mulți 
dintre călători am constatat 
că ar exista soluții pentru a- 
sigurarea unui transport ci
vilizat, cu respectarea norme
lor de securitate și confort 
ale pasagerilor.

Spre exemplu, pentru zilele 
și orele de vîrf ale afluxului 
de turiști ar putea fi concen
trate la Brașov mijloace de 
transport din tot județul, în 
special din localitățile în care 
nu sînt integral solicitate.

Asemenea mijloace ar pu
tea fi, eventual, închiriate 
și de la întreprinderi și in
stituții, ba chiar s-a emis 
ideea de a solicita, pentru 
sezon sau sfîrșitul săptămî- 
nii autobuze din alte județe, 
cu obligații sezoniere mai 
reduse. Unii dintre interlo
cutorii. noștri ofereau și va
rianta amenajării unor au
tocamioane (cu bănci, scări 
și prelate) în care s-ar putea 
circula rapid spre împreju
rimile Brașovului.

La condiții speciale se cer, 
evident, măsuri speciale. De 
aceea, în această problemă 
credem că e necesară inter
venția operativă a Consiliu
lui popular județean Brașov, 
intervenție pe care sperăm 
s-o declanșeze rîndurile de 
față.

De curînd, un grup de 
cercetători de la Institutul 
de bacteriologie, parazitolo- 
gie și epidemiologie „Dr. 
Ion Cantacuzino" sub condu
cerea prof. univ. doctor do
cent Nicolae Nestorescu, 
membru corespondent al 
Academiei, și a conf. univ. 
doctor docent Marcela Po- 
povici, a realizat un vaccin 
antitifoidic cu administrare 
bucală.

Creînd o eficiență compa
rabilă cu a vaccinului anti
tifoidic cu administrare sub
cutanată — însușire ne mai 
obținută pînă în prezent, 
atît în țară cit și peste ho
tare — noul vaccin se dis
tinge printr-o serie de cali
tăți elocvente : nu prezintă

ȘTIINȚIFIC

EDITURA PENTRU LITERATURA

Ileana Vrancea : „E. Lovlnescu — Artistul“, lei 7,25.
Ion Creangă : „Povești, amintiri, povestiri" (col. B.P.T.), lei 5,00.
Mlhall Sadoveanu : „Venea o moară pe Șiret“ (col. B.P.T.), lei 5,00.
EDITURA PENTRU LITERATURA UNIVERSALA
Salnt-John Perse : „Poeme", lei 9,25.
EDITURA TINERETULUI
V. Alecsandrl : „Pasteluri“, lei 9,00.
EDITURA DIDACTICA ȘI PEDAGOGICA
Petru Volnescu : „Invățați să fotograflațl“, lei 2,20.
EDITURA TEHNICA
V. Wlener : „Măsurări electrice“, lei 23,00.
F. Weber : „Măsurarea, comanda șt reglarea în tehnica cllmatl- 

zărli“, lei 9,25.
EDITURA ACADEMIEI
I. Carabogdan, N. Pănoiu : „Bazele teoretice ale aprinderii $1 ar

derii combustibililor solizi", lei 24,00.
Iile I. Bursuc, Maria P. Suclu : „Pături subțiri feromagnetlce“, 

lei 22,00.
EDITURA AGROSILVICA
M. Preda. Lucia Lltan : „Gladlole“, lei 2,50.
C. Raicu și colectiv ; „Producția de carne și îmbunătățirea el“, 

lei 9.25.
Nestorov Vădim și Oană Simion 8 „Cum apreciem Calitatea cărnii 

de vînat șl pește", lei 2,50.
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APROAPE CINCI MINUTE CU

Credeți in permanența ve
detei de muzică ușoară?

— Muzica ușoară s-a supus ne 
număratelor mode, curente, 
inovații. Cum ați reușit să le 
depășiți ? ' .

— Se spunea, se mai spune,.Z5 ' 
am voce,.. Apoi îmi înnoiese-re*—- 
pertoriul cu melodii, cred, fru- 'X 
moașe, țațe se bucură de succes;—, 
indiferent de modă. De pildă, în Un șlagăr nu 
programul actualului turneu 
păstrez doar patru cîntece mai 
vechi. Restul sînt inedite pen
tru publicul din România.

— Intrutotul. Un singur 
exemplu edificator : Frank Si
natra. Numele ce apar și dispar 
meteoric pe firmamentul genu
lui nu reprezintă cintăreți, ci 
produsul efemer al reclamei, 

lansează 
deauna un cîntăreț.

întot-

— Printre șlagărele turneelor 
anterioare se numărau „La ra
gazza", „Sta sera no" și mai a- 
les „Non andare col tamburo" 
Ce amintire veți lăsa acum iu
bitorilor noștri de muzică u- 
șoară ?

— Nădăjduiesc că le va plă
cea „Sera di primavera“, cîn- 
tec pe care l-am compus și 
l-am înregistrat în această 
vară.

— Muzica este pentru 
neavoastră o vocație sau 
fesiune ?

dum- 
o pro

— O vocație care a devenit 
a doua mea profesiune, prima, 
fiind cea de inginer electronist. 
Mai apelez din cînd în cînd la 
ea, dar numai pentru uz perso
nal.

— Cit timp vă propuneți 
mai cintați ?

să

— Nu-mi propun. Poate
an, poate... o mie. Dar asta .. 
mai depinde de mine. Publicul 
rămîne totuși capricios.

un 
nu

reactibilitate, nu are con- 
traindicații, se poate admi
nistra la orice vîrstă, est© 
bine tolerat de organism.

Faptul că are o adminis
trare bucală sub formă de 
tablete drajefiate, ușor ac
ceptate de adulți sau copii 
— constituie, de asemenea, o 
însușire importantă.

Grupul de cercetători car© 
și-au dat contribuția la reali
zarea prețiosului vaccin, ela
borat prin metoda modernă 
a culturilor submerjate, agi
tate și aerate, se compune 
din medicii Vasile Dima 
(care s-a ocupat și de table- 
tarea produsului) Maria 
ma, Sorin Filipescu și 
mista Odette Zaharia.

Primul lot al acestui 
cin a fost condiționat
formă de tablete la fabrica 
de medicamente „Tableta 
11“. Începînd cu anul viitor, 
cînd în cadrul institutului 
„Dr. Ion Cantacuzino“ se 
vor da în folosință noi pavi
lioane și această operație 
va fi efectuată aici.

Cu Deșertul roșu se pare că 
Antonioni a încheiat ciclul de 
filme, „Strigătul“, „Aventura“, 
„Noaptea“, „Eclipsa“, dedicat — 
după cum se explica într-un in
terviu acordat lui Jean-Luc Go- 
dard, după ce primise Marele 
Premiu „Leul de aur“, la Vene
ția în 1964 —^„raporturilor din
tre personaje“ în climatul unei 
singurătăți absolute. Am spus 
se pare pentru 4că, deși intențio
nase un alt film pe tema prefe
rată („eroina din Deșertul roșu 
va ajunge poate la un compro
mis, dar nevroza rămîne înrădă
cinată în ea. Ce va deveni ? Ar 
trebui să fac un alt film ca să 
știu"), Antonioni a realizat cu 
„Blow-up“ o rupere totală de tot 
ceea ce crease pînă atunci, ca 
mediu, atmosferă, stil.

Despre Deșertul roșu s-a vor
bit mai puțin în ceea ce 
privește tema, reluarea ei, și 
foarte mult, cu o insistență a- 
proape publicitară, despre dra
maturgia culorilor, ajungîndu-se 
la formulări de enciclopedie de 
buzunar în care se preciza că 
Antonioni a pictat copacii, iarba 
în alte culori decît cele reale 
pentru a da un nou sens reali
tății, o altă ambianță mediului 
din care nu pot evada persona
jele sale.

Giuliana, eroina filmului, este 
acum adusă într-o situație limi
tă pentru neliniștea chinuitoare 
a femeilor din celelalte filme ale 
sale. Nevroza ei forțează psiho
logic problematica unei femini
tăți de care regizorul s-a apro
piat nemilos în ciuda aparentei 
degajări. Există în Deșertul roșu 
o secvență-cheie, care explică 
într-un fel toate eroinele sale.

Ajunsă într-o peregrinare lîngă 
un vapor aflat în reparații, Giu
liana trebuie să spună ceva unui 
marinar străin, mirat de prezența 
ei nocturnă. Ea se confesează 
unui om care nu înțelege nimic 
din vorbele ei și care îi răspun
de în limba lui, creîndu-se ast
fel un dialog în care cuvintele 
sînt neputincioase... „Tot ce mi 
s-a întîmplat e viața mea“ se 
plînge eroina și marinarul turc 
crede că e provocat la o esca
padă erotică și o lasă în pace 
cînd își dă seama că nu despre 
asta este vorba, convins că fe
meia e o nebună.

Cu o violență rar întîlnită la 
Antonioni, avem acum rezolva-

puțin diferențiată de a inginera* 
lui Corrado, de care încearcă să 
se apropie, un om care umblă 
prin lume tăcut, în căutarea sa« 

Un peisaj industrial modem, 
care în filmul „Unchiul meu“ a 
lui Jacques Tați era comic, este 
de această dată straniu. în final«. 
cînd eroina se plimbă cu fiul ei ■ 
în decorul rafinăriei din Ra*_; 
venna, totul e înfricoșători,«' 
aburii țîșnesc zgomotos din țe
vile împrăștiate pe cîmp, coșu
rile aruncă un fum galben, otră
vitor, instalațiile sînt viu colora
te și privirea Giulianei reține 
doar un amestec bolnăvicios de 
culori1 care se degradează într-o 
imagine apocaliptică.

CRONICA Minia UI
rea directă a incomunicabilității. 
Lumea eroilor lui e lumea în 
care indiferent de înțelegerea 
limbajului, oamenii nu-și mai 
pot spune nimic. De aici teroa
rea obiectelor care-i înconjoară. 
„Mă interesează să pun persona
jul în contact cu lucrurile, pen
tru că lucrurile, obiectele, mate
ria sînt pivoturile care au im
portanță azi", declara în sus- 
amintitul interviu regizorul. Și 
lucrurile, obiectele, apar acum, 
în viziunea nevrozată a eroinei, 
ostile, tiranice provocînd o su
ferință imensă care amplifică 
eșecurile: plictisul căsniciei,
minciuna copilului care simulea
ză o boală de picioare, infideli
tatea conjugală, consumată în
tr-un hotel tăcut ca o clinică..« 
Și asta este toată viața eroinei,

Dar, cum ține să subliniez« 
regizorul, „nu mediul naște cri
za : el provoacă doar izbucnirea 
ei. Este o criză care nu se re
feră numai la relațiile epidermi
ce cu lumea, la perceperea zgo
motelor, a culorilor, a oamenilol 
reci și indiferenți care o încon
joară, ci și la sistemul său de 
valori (educație, morală, credin
ță), care nu mai sînt valabile“«

Analizînd acest sistem de va
lori ale lumii burgheze, Anto
nioni alege unul din rezultantei« 
sale : peisajul singurătății indivi
dului. încercările de compromis 
cu aceste valori — ne arată fil
mele sale — reprezintă drumul 
care nu duce nicăieri.

Cos- 
chi-

vao- 
sub

E. N.

îl preferați pe cel tânăr?

Pe cel care aplaudă.

— Repetatele turnee ne în
dreptățesc să credem că vă pla
ce să cintați în România. Aveți 
un motiv special ?

— Am o slăbiciune : îmi pla
ce să primesc scrisori. Și publi
cul din țara dumneavoastră are 
o deosebită vocație epistolară. 
Nici nu vă închipuiți cîtă co
respondență primesc " ' 
hotel.

— Pe ce itinerar vă 
drumul ?

zilnic la

continuați

lunii voi— Pînă 
cînta în 
Mediaș,
Mare, x.uucuunKI,
Craiova. După care voi spune 
publicului românesc, pentru a 
treia oară, „Arrivederci 1“, în 
speranța unei reîntîlniri.

la sfîrșitul
13 orașe, printre care 
Cluj, Oradea, Satu 

Timișoara, Hunedoara,

N. E.

TUDOR STÂNESCU

Monica Viții și Richard Harris — protagoniștii filmului „Deșertul roșu".

CARNET 
PLAST I C

(Urmare din pag. I)

u

o restituée posibilă )

Anunțam, cu cîtva timp 
în urmă, la aceeași rubrică, 
o reușită a Comitetului ju
dețean Ialomița al U.T.C. — 
amenajarea bazei turistice 
din Călărași : pe malul 
Bortei, într-un loc pitoresc 
apăruseră peste noapte cor
turi colorate. Iurte, un ring 
pentru dans, două piste pen
tru popice, un teren de volei 
și tot 
tinerii 
libere, 
chipul

Iată 
cîteva —,-------- ,
rează. pe teritoriul județu
lui, (și din inițiativa acelo
rași inimoși organizatori) o 
nouă bază turistică, de data 
aceasta la Amara. Intr-un 
fel, condițiile pe care le 
vor avea tinerii oaspeți aici 
sînt de altă natură decît cele 
de la Borcea. Mai întîi ar 
trebui să ne referim la pro
prietățile curative, terapeu
tice ale lacului Amara, Dar 
nu este vorba numai de a- 

. ceasta. Cei care-și propun 
fsft. Stea mai mult la noua 
’bază turistică pot fi siguri 
- că pentru servirea mesei, 
cazare, ca și pentru folosi
rea băilor calde și reci, or- 

iganizatorii au luat toate mă- 
î șurile. Rînduite printre 
jsalcîmî, în imediata vecină- 
’tate a lacului, corturile bine 
'amenajate oferă toate con
dițiile unei vacanțe plăcute, 
recreative.

ce e nevoie pentru ca 
să-și petreacă 

după-amiezele, 
cel mai plăcut, 
însă că, numai la 

săptămîni, se inaugu-

zilele 
în

• DRAGOSTE LA LAS VEGAS ; 
rulează la Patria (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), București (orele
9; 11,15; 13,30; 16,00; 18,00; 20,4b),
Favorit (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 20), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,15; 21), Sta
dionul Dlnamo (orele 20,30).

Î
 COMISARUL X ȘI BANDA
REI CIINI VERZI : rulează la 

Republica (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16,30 ; 18,45 ; 21,15), Festival fo
tele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Excelslor (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Festival (orele 20,30), Gră
dina Expoziției (orele 20,30).
• DEȘERTUL ROȘU i rulează la 
Central (orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21), 
Grădina Doina (orele 20,15).
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Unlon (orele 15,30; 19),
• OMUL MOMENTULUI 8 rulea
ză la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45).
• NOAPTEA GENERALILOR 8 
rulează la Gloria (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20), Toml» (orele
9—15,30 în continuare, 18,15), Gră
dina Tomls (orele 20,15).
e SOARE ȘI UMBRA 1 rulează Ia 
Munca (orele 20).

S
COMEDIANTII 8

uzeștl (orele 15,30; 
Buzeștl (orele 20,30).
• PROFESIONIȘTII 8 
Cringașl (orele 15,30;

la

I ratură în general, la însuși actul 
I creației, la întîiul gînd așternut 
I pe hîrtie. La acea încercare cînd 
I dovada existenței într-un anume 
I timp, într-o anume etapă a de- 
I venirii istorice n-a avut cum să 
I nu lase urme adinei, n-a avut 
I cum să nu lovească briital sau 
I prietenos în cel ce ține condeiul 
I în mînă, în 
I zi ; fiindcă, 
I propriu-zis 
I se împletesc 
I extraestetice 
I unire, din 
I continuă își ..
| artistică eficacitatea sa, funcția sa 
I socială de necontestat, vocația sa 
| patriotică. Se scrie, o știm cu to

ții, și o literatură a adevărurilor 
mărunte, de cafenea sau de col
tul străzii, de alcov sau de com
partiment de tren, o literatură ar
tificioasă, atemporală, evazivă și 
exagerat de inutilă în pretinsa sa 
trebuință de înnoire, în pretinsa 
sa menire de a îmbogăți o realita
te ignorată cu bună știință, o li-

viața sa de zi cu 
imperios, motivele 
estetice ale creației 
permanent cu cele 

și doar din această 
această conviețuire 

extrage o existență

Premisele sculpturii lui Nică 
Petre trebuie căutate indubi
tabil în zona culturii. Această 
primă expoziție personală oferă 
îimpede traiectoria opțiunilor 
sale, adînc condiționate de arta 
civilizațiilor antice (aztecă, 
greacă). Numeroase lucrări de 
început ne conduc cu o sinceri
tate dezarmantă (sînt aproape 
exerciții stilistice), fie la sculp
tura aztecă, prin masivitate, 
prin gust pentru himeric și ar
haic, pentru detaliul luxuriant, 
fie la sculptura greacă, printr-un 
sensibil accent antropocentric, 
prin echilibru și proporționare 
îndelung elaborată. Nică Petre 
nu-și propune concilierea aces
tor două afinități (și evident nu 
unicele, deoarece apar în lucră
rile sale, mai decis ori mai ate
nuat și alte sugestii ; din arta 
noastră populară ori din arta 
brîncovenească). Nu vizează am
bițioase „sinteze“ cu care spiri
tul creator contemporan înțelege 
să opereze aproape tiranic în 
cîmpul culturii, ci mai degrabă 
asociații libere, perfect validate 
în plan poetic, ca, de pildă, ace
lea dintre sculptura greacă, cea 
a pietrarilor de la Tomis și a 
țăranilor din Ciuta. Artistul oco
lește cu prudență ierarhizările. 
„Purtăm în noi mai mulți oa
meni. Nu se arată toți deodată 
și astfel apărem celor din jur 
contradictorii" — afirmă el în 
însemnările inserate în catalog. 
Implicit se amendează aici ade
ziunea la un anume stil, la un 
anume curent. Putem totuși 
vorbi în cazul său de o aspirație 
către „clasicism“, de o structură 
care tinde să absolutizeze genul 
proxim al creației în căutarea 
unei perenități, unui anume ele
ment „etern". Este în consecință 
adeptul unui concept de fru
mos pe care, arta modernă înțe
lege nu rareori să-l dezavueze. 
Frumosul este pentru artist per
fect și chiar obligatoriu codifi- 
cabil, nesfîrșitele și nuanțatele 
mișcări seismice ale acestuia pu
țind conduce, în concepția sa, la 
arbitrar și mai ales la o disoluție 
care-1 pîndește astăzi permanent. 
Nică Petre este un spirit capabil 
să se emoționeze încă de... „a- 
ceastă pedeapsă nobilă a cariati
delor antice, de a fi apăsate de

frumusețe !“ Inflexibilitatea crea
ției sale vine din această abor
dare a sculpturii din interiorul 
stilului către exterior, către 
pulsația vieții. Dimensiunea sti
lului, obsesia arhetipală (o în
treagă expoziție este „susținută“ 
numai de cariatide) este prezen
tă în tot ceea ce întreprinde. 
Opțiunea sa vădește, dincolo de 
anume afinități, încercarea sen
sibil programatică de a opera 
restituții care să apropie sculp
tura de „adevărata sa esență“ nu 
numai în raport cu materialul, 
ci și cu utilitatea, cu scopul său, 
și într-un plan mai adînc, resu
recții posibile ale unei estetici 
clasate. Sculptura sa polemizează 
discret cu megalomania și exa
cerbările artei moderne, cu pre
tenția tiranică a acesteia de a 
planta existențe, de a impune 
„cosmosuri", „universuri“, care 
să atace, să violenteze și să inhi- 

,be spiritul receptorului de artă.
Sculptura sa insinuează 
decorativă, ornamentală cu 
scop precis, aspirînd să 
un spațiu

13.30 ; 16 ; 18,15), Grădina Bucegi 
(orele 20,30), Arta (orele 9—16 în 
continuare ; 18), Grădina Arta (o- 
rele 20,30).
• OPERAȚIUNEA SAN GENNA- 
RO : rulează 
15,30; 18).
• AM DOUA 
TATI: rulează 
20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Rahova (orele 18). Gră
dina Rahova (orele 20,30).
• TARZAN, OMUL JUNGLEI 8 
rulează la Lumina (orele 8,45—
16.30 In continuare ; le,15 ; 20,45), 
Progresul (orele 15,30 ; 18). Progre
sul Parc (orele 20,30).
• TARZAN, OMUL MAIMUȚA : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18).
• MARELE ȘARPEs rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).
• ADIO, GRINGOIt rulează la 
Unirea (orele 16), Grădina Unirea 
(orele 20,30).
• NEÎMBLINZITA ANGELICA s
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Gluleștl (orele 15,30; 18; 20,30), Mio
rița (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Lira (orele
20,30).
• IN UMBRA COLTULUI l ru
lează la Pacea (orele 18; 18; 30).
• PRINȚUL NEGRU : rulează Ia 
Popular (orele 18; 20,30).
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI: rulează la Grădina Vitan 
(orele 20,30).
• PROGRAM DE SCURT ME
TRAJE : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 In continuare).

Condiția
la Viitorul (orele MARȚI, 15 IULIE 1969

Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : TEA
TRUL MUZICAL DIN CONSTAN
TA — ora 20 ; Ansamblul „Perl- 
nița" (In sala Teatrului ,.C. I. 
Nottara") ; PERINITA MEA —

MAME ȘI 
la Viitorul

DOI 
(orele

rulează la înfrățirea Intre popoare 
(orele 15,15; 17,45; 20).
« ULTIMA TURA s rulează la 
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 20).
• ZIARISTUL s rulează la Cotro- 
cenl (orele 15; 18,30).
• PRIETENELE : rulează 
Popular (orele 15,30).
• CASA MAMEI NOASTRE 1 ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD 8 
rulează la Grlvița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).
• SINGEROASA NUNTA MACE
DONEANA 8 rulează la Volga (o- 
rele 9—15.45 în continuare: 18,15: 
20,30).
• „ARMATA CODOBATURILOR» 
DIN NOU IN LUPTA : rulează la 
Munca (orele 16; 18).
• POSTSEZON ; rulează la Raho
va (orele 15,30).
« IN ORAȘUL „S“s rulează la 
Flacăra (orele 20).
• APELE PRIMĂVERII 8 rulează 
la Unirea (orele 18).
• PIPELE : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,30), Progresul 
(orele 20,30).
• STRĂIN IN CASA 8 rulează la 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45). Grădina 
Aurora (orele 20,30).
• UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI s rulează Ia Moșilor 
(orele 18).
• VREMURI MINUNATE LA 
8PESSART s rulează la Dacia (o- 
rele 8—16,15 In continuare; 18,39; 
20,15).
• ARUNCAȚI BANCA IN AER 8 
rulează la Bucegi (orele 9 ; 11,15:

MARȚI. 15 IULIE 1969

ținuta 
un 

ocupe 
precis în existența 

umană, spațiu pe care aceasta l-a 
ocupat cîndva, l-a pierdut și după 
care în secret tînjește. Cînd ne 
gîndim la spațiu avem în vedere 
o dimensiune afectivă, o trăsă
tură care include o imperioasă 
nevoie de oameni, o complemen
taritate, mai bine zis o complici- 

implicit de a 
— clar, logic,
perfect echilibrat. Desigur că 
---- —1 —lucrări sînt

teratură ce se va rătăci, la rîndul 
ei. în uitare și indiferență.

Trăim azi, acum, de douăzeci 
cinci de ani într-un timp al 

desăvîrșitii, cu certitudinea unw 
destin limpede conturat — desti
nul socialist — cu știința dreptă
ții, adevărului și binelui, un timp 
în care absenta participării după 
propriile puteri la edificarea u- 
manului ar trebui exclusă de la 
sine........Partidul nostru — se
subliniază în Tezele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român pentru Congresul al X-lea

^consideră că făuritorilor de 
artă și literatură din țara noastră 
le revine datoria de a rămîne 
consecvent mesagerii spirituali
tății poporului nostru, exprimînd 
prin opere originale, autentice, 
specificul societății socialiste. în 
acest fel ei își pot aduce o con
tribuție efectivă la afirmarea va-/ 
orilor naționale în circuitul cui-' 

'urii mondiale“. Este aci, în a- 
ceste rinduri, o exemplară che
mare către autentica angajare și 
deplina responsabilitate civică și 
patriotică a celor ce scriu azi 'în 
România socialistă, o cerință în- ' 
dreptățită adresată conștiinței 
noastre artistice.

• 11,30 Buletin de știri • 17,35 
Lumea copiilor : „Hup și Hop", 
serial de păpuși (II) • 17,50 Stu
dioul școlarilor. ,,O invitație pe 
16 mm" • 16,20 Criterii — Pe teme 
muzicale • 18,45 Din lumea știin
ței ; Laboratoare în aer liber"
• 19,15 Selecțiuni din montajul 
folcloric „Lloara". Interpretează 
Ansamblul folcloric al U.T.C. din 
Oradea • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 Congresul al X-lea 
al P.C.R. Cu carul de reportaj la 
Galați • 20,20 Seară de teatru : 
„Hangița" de Carlo Goldoni. în 
românește de N. Al. Toscani. In
terpretează un colectiv al Teatru
lui Național din Cralova • 22,30 
Telejurnalul de noapte ; Buletin 
meteorologic • 22,45 Publicitate
• 22,50 Prim plan — Compozito
rul Dlmltrie Cuklln. Prezintă Va- 
slle Donose • 23,20 Romeo și Ju- 
lleta. Film coregrafic pe muzică 
de Ceaikovskl, relizat In studiou
rile sovietice.

tate cu privitorul ; 
fi comprehensibil,

rulează la
18), Grădina

rulează la 
18; 20,15).

• VERA CRUZ : rulează la Mo
șilor (orele 15,30), Grădina Moși
lor (orele 20,30).
• ROLLS-ROYCEUL GALBEN t 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18).
• CRIMA DIN PĂDURE — pre
mieră i rulează la Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,00),

răutăciosul adolescent ;

cele mai realizate
cele ale ultimei perioade, lucrări 
de o remarcabilă simplitate și 
noblețe, vădind o mare putere 
de invenție, relevînd simțul 
adine constructiv, arhitectural al 
sculptorului. Lucrări care ne fac 
să afirmăm că nu ne aflăm în 
fața unor promisiuni, ci a unor 
realizări mature, ce închid în ele 
în egală măsură vocație și elabo
rare tenace ce propun peisajului 
nostru plastic o notă nouă, un 
cîmp fertil pentru confruntări și 
analize.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

•) Expoziția de sculptură — 
NICĂ PETRE — deschisă la 
Galeriile fondului plastic din 
B-dul Magheru, nr. 20.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚELE SATU MARE Șl BIHOR

Bucuria prilejuită de vizita înalților oaspeți se exprimă la toate vîrstele

(Urmare din pag. a ll-ai)

In orașul de pe Criș
Entuziasmul mulțimii din co

muna Diosig este reluat, pe în
tregul traseu pînă la poarta de 
intrare în municipiul Oradea. 
Aici, au ițenit să-l întîmpine pe 
secretarul general al C.C. al 
P.-C.R. o mare mulțime de oa
meni — români, maghiari și de 
alte naționalități — din muni
cipiul și din comunele apropia
te. Mii de piepturi scandea
ză puternic : „P.C.R.", „P.C.R.“, 
„Ceaușescu“, „Ceaușescu“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
feste salutat de Istvan Szanto, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, primarul Ora
diei.

Coloana oficială se îndreaptă 
spre noua zonă industrială din 
partea de vest a orașului, unde 
în ultimii ani s-a construit pri
ma uzină de alumină a țării, o 
mare centrală electrică și de ter- 
moficare, o modernă fabrică de 
mobilă, una dintre cele mai 
mari fabrici de zahăr. A- 
ceastă zonă industrială va fi 
completată chiar în actualul plan 
cincinal cu încă două unități pu
ternice’ — o fabrică de pigmenți 
anorganici, prima de acest fel la 
noi și o fabrică de piese și re
pere pentru mijloacele de trans
port auto și feroviare.

Toate aceste noi întreprinderi 
sînt prezentate secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. în fața 
unor machete și grafice sugesti
ve de către Nicolae Fîntînă, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean. Se vizitează a- 
poi fabrica de zahăr, aflată în 
pragul intrării în probe tehno
logice. Utilajele, instalațiile teh
nologice, în cea mai mare parte 
realizate în țara noastră de uzi
ne cunoscute, printre care „Vul
can“-București, „Independența“- 
Sibiu, sînt montate în întregi
me. In principalele secții de pro
ducție — extracție, purificare, 
rafinare, tumul de difuzie de 
unde se va extrage zahărul — 
se fac rodajele instalațiilor. Fa
brica va avea o capacitate de 
trei mii tone sfeclă prelucrată în 
24 de ore.

La intrarea în întreprindere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat de Traian Za- 
haria, adjunct al ministru
lui industriei alimentare. Vi- 
zitînd secțiile de bază ale 
întreprinderii, de-a lungul 
procesului tehnologic, secre
tarul general al C.C. al P.C.R. 
primește explicații de la directo-

Adeziunea deplină 

la politica partidului
Tn tiwip ce tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, vizitează cele două 
întreprinderi ale orașului, mii și 
mii de locuitori ai Oradiei s-au 
adunat în „Piața Victoriei pen
tru a participa la întâlnirea cu 
secretarul general al partidului. 
Sosirea tovarășului Ceaușescu 
este întîmpinată cu furtuni de 
urale.. „Trăiască gloriosul nos
tru partid comunist“, „Trăias- 

rul unității, Lucaci Ladislau, și 
de la șeful șantierului, Ion 
Bîscă, în legătură cu nivelul teh
nic la care este concepută aceas- 
tă întreprindere.

Se vizitează apoi o altă im
portantă întreprindere industria
lă a Oradiei — Uzinele „înfrăți
rea“, producătoare de mașini- 
unelte. La sosire, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. este sa
lutat de Gheorghe Oprea, ad
junct al ministrului industriei 
constructoare de mașini, de Co
mitetul de direcție al întreprin
derii și de un mare număr de 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Gazdele oferă oaspetelui fru
moase buchete de flori.

Directorul uzinei, ing. Constan
tin Ionescu, informează pe oas
pete despre producția actuală a 
întreprinderii și perspectivele ei 
de dezvoltare. Uzina produce în 
prezent o gamă largă de mașini- 
unelte, cunoscute în țară, și în 
peste 40 de țări ale lumii, unde 
se exportă. Cu shapingurile și 
mașinile de găurit, produse la 
„înfrățirea“ sînt dotate aproape 
toate unitățile noastre de prelu
crare a metalului, astfel că o 
parte din munca harnicilor mun
citori metalurgiști orădeni se re
flectă și în tractoarele sau auto
camioanele brașovene, și în uti
lajul petrolier ploieștean și în 
autoturismele piteștene. Deși în 
ultimii ani întreprinderea a cu
noscut o dezvoltare impetuoasă, 
ea este și în momentul de față 
un vast șantier. Noi hale indus
triale vor întregi în curînd su
prafețele de producție ale uzinei, 
făcînd-o aptă pentru diversifi
carea producției corespunzător 
cerințelor economiei noastre na
ționale.

Vizitînd principalele sectoare 
de producție ale uzinei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză de anumite aspecte ale pro
cesului tehnologic, a calității 
produselor, eficienței economice. 
Se apreciază preocuparea con
structorilor pentru extinderea au
tomatizării mașinilor-unelte afla
te aici în fabricație, pentru a 
ține pasul cu cele mai noi reali
zări ale tehnicii mondiale în a- 
cest domeniu.

Luîndu-și rămas bun de la 
harnicii constructori de mașini, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
urează sănătate, fericire, înfăp
tuirea tuturor dorințelor lor.

că secretarul general al parti
dului“, aclamă mulțimea. Mii de 
glasuri scandează: „Ceaușescu, 
Ceaușescu“. Manifestîndu-și ade
ziunea deplină la politica partidu
lui nostru comunist, politică în
dreptată spre ridicarea României 
socialiste pe noi culmi ale civili
zației, spre întărirea păcii și co
laborării între popoare. Cetățenii 
Oradiei, români, maghiari, ger

mani văd în prezența tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un eveni
ment deosebit de important. Ei 
au prilejul să-și exprime, încă 
o dată, în fața conducătorului 
iubit al partidului și statului, 
atașamentul față de cauza socia
lismului, să-și manifeste unitatea 
de nezdruncinat în jurul Partidu
lui Comunist Român, a Comite
tului său Central, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urcă la tribună. In uralele mul
țimii, el răspunde saluturilor cu 
gesturi largi, prietenești. Mitin
gul este deschis de tovarășul 
Victor Bolojan, prim-secretar al 
Comitetului județean Bihor al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, care, expri- 
mînd sentimentele celor prezenți, 
mulțumește tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru vizita pe care 
o face, pentru prețioasele indi
cații pe care le-a dat în întîlni- 
rile cu oamenii muncii.

Referindu-se pe larg la marile 
realizări pe care poporul român 
le-a obținut în ultimii ani, el a 
relevat că este o fericire pentru 
noi toți faptul că în fruntea 
partidului și a statului se află 
omul care simbolizează hotărâ
rea de nestrămutat a poporului 
nostru de a obține noi victorii 
pe drumul socialismului și co
munismului, omul care întruchi
pează cele mai nobile aspirații 
ale clasei noastre muncitoare, ale 
țărănimii, ale intelectualității, cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vorbitorul a exprimat adeziu
nea entuziastă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, din 
județul Bihor, la propunerea fă
cută ca tovarășul Ceaușescu să 
fie reales în funcția de secre
tar general al C.C. al P.C.R. Cu
vintele sale sînt primite ] cu 
urale. Minute în șir, mulțimea 
scandează : „P.C.R., Ceaușescu“, 
„Ceaușescu și poporul“.

Intr-o atmosferă de mare en
tuziasm ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu-

După miting, secretarul gene
ral al Comitetului Central al 
partidului s-a întîlnit, la o masă 
tovărășească, cu activul de partid 
din județul Bihor.

In cadrul întîlnirii, tovarășul 
Victor Bolojan, a exprimat încă 
odată, bucuria cu care activul 
de partid a primit vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu în ju
dețul Bihor și a dat glas hotărîrii 
comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din Bihor de a în
făptui neclintit politica partidu
lui.

în încheierea întîlnirii a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La mitingul de azi, a spus se
cretarul general al C.C. al parti
dului, m-am referit și la munca 
comuniștilor, a activului de 
partid, a comitetului județean 
de partid. Problemele cărora tre
buie să le facă față membrii de 
partid, comitetul județean sînt 
multiple, foarte serioase și tre
buie să spun că ele sînt tot 
mai complexe. Pentru realizarea 
lor se cer tot mai multe cunoș
tințe științifice și politice, tot 
mai multă energie, tot mai multă 
fermitate. Pe măsură ce se dez
voltă societatea noastră, socialistă 
se ridică probleme noi care cer 
răspuns și care trebuie rezolvate 
corespunzător stadiului la care 
am ajuns. Aceasta cere mai 
multă cunoaștere, mai multă 
muncă pentru a se putea asigura 
mersul înainte. Așa a fost întot
deauna, așa va fi și în viitor.

Doresc să spun și aici că Co
mitetul Central al partidului 
apreciază în mod deosebit munca 
activului nostru de partid, deci 
și a activului de partid din Bihor 
și Oradea. Cunoaștem proble
mele cărora trebuie să le faceți 
față. Eu cunosc de vreo 15 ani 
activul de partid din această 
parte a țării noastre. Știu 
cum a muncit atunci și în 
decursul anilor, știu cum munceș
te astăzi — și consider că mun
cește bine. Aceasta nu înseamnă 
însă că nu sînt și lipsuri (aplau
ze). Dar luat în ansamblu, acti
vul de partid din Bihor muncește 
bine — ea și activul din toate ju

dețele, ca întregul partid. Nici 
n-ar fi de conceput să avem suc
cesele pe care le-am obținut dacă 
activul de partid, cadrele condu
cătoare, nu și-ar îndeplini în bune 
condițiuni îndatoririle ce le revin.

Aș dori să subliniez, de aseme
nea, că munca activului nostru 
de partid poate fi bună și poate 
da rezultate pozitive numai în 
măsura în care se sprijină pe toți 
membrii de partid- Dar aceasta nu 
este totul nici pentru activiștii de 
partid și nici pentru membrii de 
partid. în definitiv, partidul se 
compune din oameni — oameni 
care și-au însușit sau au ajuns la 
înțelegerea mai bună a legilor 
dezvoltării societății și care și-au 
asumat rolul de a conduce po
porul spre o viață mai bună. Par
tidul nostru poate îndeplini a- 
ceastă sarcină numai in măsura 
în care adeziunea se sprijină pe 
întregul popor, numai în măsura 
în care comuniștii, activul de par
tid, fiecare comunist, indiferent do 
funcție, se consideră ca făcînd 
parte integrantă din rîndul mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor 
și acționează împreună cit între
gul popor.

Noi concepem rolul conducător 
al partidului nu ca ceva abstract, 
ca ceva deasupra claselor sau 
deasupra societății, ci integrând 
partidul în întreaga viață a po
porului. Numai așa ne putem înde
plini rolul de conducător al între«

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

LA MITINGUL DE LA ORADEA
Dragi tovarăși,

Dați-mi voie să vă adresez dv., 
tuturor locuitorilor din orașul 
Oradea și județul Bihor un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al partidului, a Guvernu
lui și a Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, (a- 
plauze puternice).

Doresc să exprim mulțumiri 
pentru primirea entuziastă pe care 
ne-au făcut-o încă’ de la intra
rea în județ cetățenii acestor me
leaguri ale patriei, atît în satelei 
prin care am poposit, cît și în o- 
rașul Oradea. In această primire, 
în cuvintele calde care ne-au fost 
adresate, noi vedem o manifes
tare a încrederii dv., a tuturor, lo
cuitorilor bihoreni, ca de altfel, 
a întregului nostru popor, în po
litica marxist-Ieninistă a partidu
lui nostru, o expresie a hotărîrii 
d-voastră de a înfăptui neabătut 
programul de dezvoltare continuă 
a construcției socialiste în Româ
nia, de a contribui la apărarea 
păcii în lume, (vii și puternice 
aplauze).

Am vizitat două întreprinderi 
din orașul dv., o întreprindere a- 
gricolă de stat, cooperative agri
cole. Am văzut schimbările pe
trecute în viața orașului dv. și 
în satele bihorene. Toate aceste 
realizări, viața nouă care pulsea
ză de la un capăt la altul al ju
dețului dv., ca a întregii noastre 
țări, sînt rezultatul muncii eroicei 
noastre clase muncitoare, a țără
nimii. ' a intelectualității, a tutu
ror oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, care urmea
ză neabătut politica Partidului 
Comunist Român (aplauze, urale 
prelungite).

Pe aceste meleaguri trăiesc și 
muncesc împreună români și ma
ghiari care de-a lungul secolelor 
au învățat că numai în strînsă 
unitate, luptînd cot la cot, în tre
cut împotriva asupritorilor, iar 
astăzi pentru construirea socia
lismului își pot asigura libertatea, 
bunăstarea și fericirea (aplauze 
puternice).

M-am întîlnit în cursul vizi
tei cu zeci de mii de cetățeni, 
cu bărbați și femei, cu bătrîni, 
tineri și copii. In privirile tu
turor am văzut veselie, încre
dere, bucurie pentru înfăptui
rile și viața nouă pe care o tră
iesc. Nu am putut să nu mă gîn- 
desc la marile transformări pe 
care 
nu 
mică, 
crearea omului nou, 
al socialismului, 
ieri au îndurat asuprirea 
șierilor și 
nii care au crescut în anii socia
lismului, cu toții sînt ferm ho- 
tărîți să asigure edificarea con
tinuă a orînduirii noastre socia
liste ! Și nu există forță în lume 
care să împiedice mersul îna
inte, spre ridicarea pe culmi tot 
mai înalte a construcției socialis
mului, spre victoria comunis
mului în România (aplauze, u- 
rale, ovații).

Putem avea deplină încrede
re că, în țara noastră, cauza so
cialismului se află în mîinile si
gure ale muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, ale tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, care, așa cum 
au edificat societatea nouă de as
tăzi, sînt hotărîți s-o dezvolte în 
continuare, iar la nevoie, 
să o apere împotriva ori
cui ar încerca să se atingă de 
cuceririle socialismului în Ro
mânia (aplauze puternice).

Mărețele succese pe care le- 
am obținut în anii socialismului, 
viața nouă tot mai plină, mai 
îmbelșugată, sînt realități care

le-a adus socialismul 
numai în viața econo- 

dar mai cu seamă în 
constructor 

Oamenii care 
rno- 

fabricanților, oame-

puterni-

activul 
Nicolae 
jos dis-

gii societăți, putem asigura fău
rirea socialismului și comunismu
lui în patria noastră (aplauze 
puternice și îndelungate, în pi
cioare asistența ovaționează).

Sarcinile care vă revin în 
viitor, a spus secretarul general 
al C.C. al P.C.R., în în
cheiere, nu vor fi ușoare. Dar 
sînt convins că activul nostru de 
partid, cu experiența, cu price
perea și capacitatea sa, va ști 
să le ducă la îndeplinire. Eu vă 
doresc mult succes în activitatea 
dumneavoastră (aplauze 
ce, ovații).

★
După întîlnirea cu 

de partid, tovarășul 
Ceaușescu a parcurs pe 
tanța pînă la reședință însoțit 
de un impresionant număr de 
cetățeni. Străzile frumosului 
oraș aii fost astfel martorele unei 
emoționante manifestări a entu
ziasmului >și bucuriei orădenilor. 
întregul oraș a răsunat de furtu
noasele ovații adresate aceluia 
care reprezintă fidel crezul și in
teresele vitale ale poporului ro
mân, conducătorul partidului co
muniștilor, partid care îl însufle
țește la minunatele realizări pe 
care le cunoaște România socia
listă.

Noi și noi grupuri se adaugă 
celor care-1 însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De pretutin
deni se aud ovații. Un flux emoj 

îmbărbătează întregul popor 
și fac ca fiecare cetățean al 
patriei — bătrîn sau tînăr, băr
bat sau femeie — să fie hotărî*, 
să facă totul pentru ridicarea pe 
culmi tot mai înalte a patriei 
noastre socialiste. Iată de ce par
tidul este ferm convins ca și 
dumneavoastră, ca și întregul 
popor, atunci cînd afirmă că în 
România nu există astăzi forță 

poată pune în pericol 
Așa este, tovarăși ? 

așa este!) (aplauze 
urale și ovații pu-

care să 
socialismul, 
(mulțimea : 
îndelungi, 
ternice).

In tot ce 
noastră se 
munca cetățenilor din Oradea și 
județul Bihor, a tuturor munci
torilor, țăranilor și intelectuali
lor. Dumneavoastră, bihorenii, 
aduceți o contribuție importan
tă la ridicarea generală a patriei 
noastre socialiste. Succesele pe 
care le aveți în industrie, în a- 
gricultură, în dezvoltarea învă- 
țămîntului și culturii sînt o parte 
a marilor victorii pe care le ob
ține întregul nostru popor. — 
aceea, vă exprimăm cele

am înfăptuit în țara 
află întruchipată și

datoresc

marxist

co- 
de
nu 
bi- 
in- 
co-
de

De 
mai 

calde felicitări și vă urăm noi 
și noi succese în munca d-voastră 
(vii aplauze).

Aceste realizări se 
faptului că avem un conducă
tor — partidul — care, călăuzin- 
du-se de învățătura 
leninistă, o aplică în mod crea
tor la condițiile țării noastre și 
asigură astfel mersul ei înainte, 
se datoresc muncii fiecărui 
munist, fiecărei organizații 
partid. Iată de ce nu pot să 
subliniez că în înfăptuirile 
horenilor, ale orădenilor, sînt 
tegrate și rezultatele .muncii 
muniștilor, ale organizațiilor 
partid, ale comitetului județean 
de partid, căruia îi exprim calde 
felicitări, (aplauze îndelungi).

După cum știți, acum în în
treaga țară se dezbat Tezele 
pentru cel de-al X-lea Congres 
și proiectul de Directive ale 
Comitetului Central care tra
sează programul de dezvoltare 
al patriei noastre, începînd din 
1971 pînă în 1980. Aceste docu
mente au fost larg dezbătute de 
către comuniști, de către toți 
oamenii muncii în întreprinderi, 
în instituții, la sate, primind o 
aprobare unanimă. încrederea cu 

In mijlocul muncitorilor de la „Mondiala"-Satu Mare

țional puternic leagă inimile 
acestor oameni, bătrîni și tineri, 
foarte mulți tineri, care doresc 
să fie cît mai aproape de se
cretarul general al partidului, 
să-i exprime direct dragostea lor 
fierbinte, să-l asigure personal 
că sînt gata să lupte pentru în
deplinirea programului măreț al 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

In fața casei de oaspeți unde 
este găzduit tovarășul Ceaușescu, 
mulțimea pare că nu vrea să se 
despartă de cel a cărui perso
nalitate și voință puse în slujba 
patriei și a fericirii ei este 
chezășia mersului nostru îna
inte. Minute în șir scandează : 
„Ceaușescu“, „Ceaușescu — 
„P.C.R.“.

Pentru a saluta pe cetățeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu apa
re la balconul casei. Ovațiile 
se întețesc, culminînd într-o pu
ternică manifestație care întruchi
pează unitatea poporului cu 
partidul, cu Comitetul său Cen
tral în fruntea căruia se află 
conducătorul iubit al poporului 
român, tovarășul Ceaușescu.

Report aj realizat de
GEORGE RADU- 
CHIROVICI 
NICOLAE DRAGO!?
MIRCEA S. IONESCU 
MIRCEA IONESCU 
AUREL POP
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realizăm.

multe de
so-

care masele largi au participat 
la dezbaterea acestor documente, 
propunerile făcute de numeroși 
cetățeni ai patriei noastre, meni
te să ducă la îmbunătățirea și 
pe mai departe a muncii noas
tre, la asigurarea unui mers mai 
rapid al României pe drumul 
dezvoltării sale multilaterale, sînt 
o dovadă a faptului că poporul, 
stăpîn pe destinele sale, partici
pă cu toată forța la elaborarea 
programului de făurire a bună
stării și fericirii patriei. Putem 
spune că acest program, pe care 
Congresul al X-lea urmează să-l 
dezbată și să-l aprobe, este ema
nația voinței și conștiințe; între
gului nostru popor. în aceasta 
se exprimă, de altfel, democra-■ 
tismul orînduirii noastre socia
liste, aceasta îi dă tărie, consti
tuie, garanția victoriei în tot ceea 
ce ne propunem să 
(aplauze).

Desigur, mai avem 
făcut pentru a realiza acea 
cietate socialistă care să asigure 
din plin tuturor cetățenilor 
patriei noastre condițiuni tot 
mai bune de viață —• dar dru
mul pe care mergem se dove
dește singurul drum just. De 
aceea, va trebui să ne strìngerà 
hotărîți rîndurile, să ne unim 
toate eforturile sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
pentru a asigura lichidarea greu
tăților, lipsurilor pe care le mai 
avem, și a asigura înfăptuirea pro
gramului de ridicare a Româ
niei pe noi culmi de civilizație 
(aplauze îndelungate).

Preocupindu-ne de construcția 
socialismului în țara noastră, noi 
nu uităm nici un moment că 
rezultatele pe care le avem se 
datoresc, în același timp, și faptu
lui că am dezvoltat și dezvoltăm 
relațiile de colaborare și coope
rare cu toate țările sistemului 
mondial socialist. Aceste relații 
de colaborare și cooperare multi
laterală constituie un ajutor, un 
sprijin pentru construcția socia
lismului în fiecare țară socialistă 
— așa cum succesele și rezulta
tele bune din fiecare țară con
stituie un ajutor și sprijin în 
opera de construcție din cele
lalte țări socialiste, o contribuție 
la întărirea sistemului mondial 
socialist (vii aplauze).

In Tezele Comitetului Cen
tral sînt exprimate principiile ge

nerale ale politicii internaționale 
a partidului și statului 
tru. Vom

nos- 
pune în con- 

politicii 
le prié- 

vom 
economice 

membre ale

tinuare în centrul r 
noastre externe relațiile d<

țările socialiste, 
legăturile 
socialiste 
pe baza principiilor 

în comun, a hotărîrilor

tenie cu 
dezvolta 
cu țările 
G.A.E.R. 
elaborate 
ultimei consfătuiri C.A.E.R. care 
a avut loc în aprilie la Moscova 
— hotărîri care creează condiții 
pentru lărgirea colaborării și 
cooperării în producție între 
toate țările membre, asigurînd 
dezvoltarea lor în condițiile in
dependenței (vii aplauze).

Vom dezvolta, în continuare, 
relațiile cu toate țările socialiste, 
corespunzător intereselor unității, 
convinși că numai în unitate sis
temul mondial socialist va putea 
exercita o influență tot mai pu
ternică asupra dezvoltării con
temporane. / ,

Totodată, pornim de la faptul 
că în lume există încă un număr 
mare de țări cu orînduire so
cială deosebită de a noastră și 
că; atîta timp cît. există țări cu 
sisteme sociale politice diferite 
este o necesitate ca între ele să 
se dezvolte relații de colaborare 
și cooperare multilaterală. Nu
mai pe această cale se poate dez
volta încrederea între popoare 
și asigura pacea în lume (a- 
plauze prelungite).

Cunoașteți, tovarăși, legăturile 
largi pe care le are țara noas
tră cu statele de pe toate con
tinentele — legături diplomati
ce, economice, tehnico-științifi- 
ce. Putem spune că datorită a- 
cestor relații, care s-au dezvol
tat în ultimii ani, România are 
azi prieteni pe toate meridianele 
globului. Pe drept cuvînt, pu
tem spune că nici o dată Româ
nia nu s-a bucurat de atîta sim
patie, nu a avut atîția prieteni 
ca astăzi (vii aplauze, prelun
gite). La baza relațiilor noastre 
internaționale așezăm respectarea 
principiilor egalității în drepturi, 
suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în tre
burile interne. Noi pornim de la 
necesitatea respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî de 
sine stătător, fără nici un ames
tec din afară, calea dezvoltării 
sale, considerînd că numai astfel 
se pot asigura condiții favorabile 
pentru progres și pace în lu
mea de azi (vii aplauze, ovațiil.

Am susținut și susținem cauza 
popoarelor care luptă pentru în
lăturarea definitivă a colonialis
mului, pentru eliberarea națio
nală, lupta celor care se ridică 

-împotriva noilor forme de domi- 
■ nație, a neocolonialismului și 

sînt hotărîte să-și apere sau să-și 
• asigure -independența lor națio
nală (vii aplauze). Noi, comu
niștii români, poporul român, am 
dezvoltat întotdeauna relații cu 
forțele revoluționare- cu comu
niștii de .pretutindeni. întreaga 
tradiție glorioasă a partidului 
nostru stă mărturie poziției noas
tre internaționaliste, de solidari
tate cu lupta comuniștilor, a re
voluționarilor de pretutindeni. Si 
în viitor vbm acțiorta cu toată 
fermitatea pentru dezvoltarea a- 
Cestei colaborări, pentru întări
rea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale (vii 
aplauze).

In întreaga noastră activitate 
pornim de Ia faptul că între sar
cinile construcției socialiste 
țara noastră și între politica de 
solidaritate infernaționalistă 
țările socialiste, cu mișcarea 
munistă și antiimperialistă mon
dială, cu toate forțele care se 
pronunță pentru progres și pace, 
există o strînsă unitate. Constru
ind socialismul trebuie în ace
lași timp să ducem o politică ac
tivă de dezvoltare a colaborării 
cu toate popoarele, de asigurare 
a păcii. Numai îmbinînd în mod 
armonios aceste două laturi inse
parabile ale politicii și activității 
noastre — pe plan intern și pe 
plan internațional — vom asi
gura mersul tot mai hotărît îna
inte al României socialiste, și, în 
același timp, ne vom aduce o 
contribuție tot mai însemnată la 
cauza generală a păcii și socia
lismului în lume (vii aplauze).

încrederea cu care întregul 
popor sprijină această politică, 

ul

CU
co-

ne obligă să facem totul pentnț 
a asigura înfăptuirea ei în cele 
mai bune condiții. Eu vă asigur^ 
tovarăși, pe dv. — comuniști, oa
meni ai muncii din Oradea și 
din județul Bihor — asigur în
tregul nostru popor, că partidul, 
Comitetul Central, conducerea sa, 
vor face totul, nu vor precupeți 
nici un efort pentru traducerea în 
viață a prevederilor Tezelor și Di- 
rectivelor privind dezvoltarea vii- 
toare a României (ovații puterni
ce). Desigur, pentru a realiza 
acest program este necesar ca 
toți oamenii muncii, întregul po
por să acționeze strîns unit în 
jurul partidului. Trebuie să spun 
aici, cu deplină satisfacție, că 
în aceste zile, în județele prirr 
care am trecut — inclusiv jude
țul Bihor — am putut constata 
din nou că întregul popor este 
ferm hotărît să înfăptuiască a- 
ceastă politică. Unitatea strîn
să între partid și popor ne 
dă garanția că vom obține victo
ria în măreața operă de edificare 
a societății socialiste în România 
(aplauze prelungite, îndelung re
petate, ovații).

Aici, primul secretar al comi
tetului județean de partid s-a re
ferit la răspunderea care revină 
secretarului general al Comitetu
lui Central al partidului. Eu aș 
dori să vă asigur că, în ce mă 
privește, ca membru al Partidu
lui Comunist, voi face totul, în 
munca încredințată de partid, 
pentru a asigura îndeplinirea 
programului pe care-1 va adopta 
Congresul, convins că nu există 
nimic mai sfînt decît interesele 
poporului, ale cauzei socialismu
lui și comunismului (aplauze pu
ternice, ovații). Puteți fi siguri^ 
tovarăși, că încrederea, dragos
tea, manifestate de oamenii mun
cii față de partid, față de Comi
tetul Central, față de mine, vor 
constitui pentru noi, pentru mine 
un îndemn de a face totul spre 
a nu dezminți nici o dată aceas
tă încredere. Puteți fi siguri că 
întotdeauna partidul nostru, con
ducerea sa și, în ce mă privește 
eu personal, vom fi alături de po
por, împreună cu poporul și nu
mai cu poporul! (aplauze pre
lungite, urale).

în timpul vizitei prin jude
țele și orașele prin care am tre
cut, am auzit adesea exprimat 
în diferite limbi „trăiască“ sau 
„eljen“ partidul comunist. Am 
auzit spunîndu-se în românește 
„trăiască", în maghiară „eljen“, 
pentru partidul comunist (aplau
ze puternice).

Noi, comuniștii, cetățenii Ro
mâniei socialiste, vorbim limbi 
diferite, dar exprimăm același 
crez, aceeași năzuință. Aceasta 
ne dă garanția că în strînsă u- 
nitate poporul român va merge : 
cu pași tot mai hotărîți pe ca- ,■ 
lea socialismului, a comunismu- . 
lui (aplauze prelungite, ovații)./

în încheiere, țin să subliniez 
că în anii următori, vom avea 
mult de muncit. Programul pe 
care îl vom adopta la Congres 
'va cere mari eforturi din partea 
noastră, a tuturor. Avem însă 
convingerea că toți cetățenii pa
triei noastre vor munci cu dra
goste și cu elan, își vor consacra 
toate cunoștințele, toată price
perea lor luptei pentru realiza
rea sa. La fel ca întregul po
por, dumneavoastră, orădenii, bi
horenii veți avea sarcini mari 
de îndeplinit. în cincinalul ur
mător, industria și agricultura 
din Bihor vor trebui să cunoască 
o dezvoltare mai puternică, cul
tura și știința din județul dv. 
vor trebui, de asemenea, să cu
noască progrese mai intense, va 
trebui să asigurăm în continuare 
îmbunătățirea condițiilor de via
ță ale tuturor oamenilor muncii. 
Toate acestea cer eforturi, to
varăși. Dar știm că tot ceea ce 
facem este închinat fericirii tu
turor celor ce muncesc în pa
tria noastră. Iată de ce, spunînd 
acestea, vă doresc din toată ini
ma să obțineți noi și noi succese 
în activitatea dv., vă doresc să 
îndepliniți în cele mai bune con
diții sarcinile și îndatoririle care 
vă vor reveni (aplauze puternice, 
ovații). Vă urez din toată inima 
multă sănătate și multă fericire 
(aplauze puternice, prelungite, 
ovații, se scandează „Ceaușescu“, 
„Ceaușescu“, „P.C.R.“, P.C.R.“b
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Studenți O ÎNTREBARE PE ZI:
la Izvorul Mureșului De ce șchioapătă transportul

„DEȘERTUL ROȘU"

Tradiționala tabără de instruire din vecinătatea Izvoarelor înfră
țite ale Oltului șl Mureșului găzduiește In prezent primii oaspeți ai 
acesei veri — 300 studenți, membri ai activelor Asociațiilor Studen
țești din facultăți ți institute din întreaga țară. Pină la 17 iulie 
aceștia vor participa la dezbateri șl un bogat schimb de experiență 
privind activitatea profesională șl soclal-gospodărească a Asociații
lor Studențești.

In bună măsură, timpul netrecut alei va fi consacrat studierii Te
zelor și proiectului Directivelor pentru cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R., celorlalte documente de partid și de stat, ca și unor regu
lamente și instrucțiuni privind normele activității profesionale stu
dențești, repartizarea în producție, funcționarea căminelor și can
tinelor, discuțiilor metodice. Au fost programate, de asemenea, ex
puneri sintetice despre „Rolul, sarcinile șl răspunderile Asociațiilor 
Studențești în pregătirea și formarea multilaterală a viitorilor spe
cialiști“, „Informarea științifică — problemă de maximă actualitate“, 
„Aspecte ale mișcării studențești internaționale“ și altele.

Timpul de recreere și odihnă este dedicat excursiilor la Tușnad 
și Lacul Roșu, serilor de dans, ‘ "-------" " ........
zicale. În același timp, clubul

»..arsenal de jocuri distrative.

Start reușit

în concursul

„Mercur“

I. T.

întrecerilor sportive, audițiilor mu- 
taberel oferă studenților un bogat

brașovean ?

„lijeea de la care s-a por
nit — ne spune Teodor Oros, 
șeful \comisiei pentru tinere
tul din industrie, transpor
turi -și\comerț a Comitetului 
județean Arad al U.T.C. — a 
fost stimularea unei mai 
mari responsabilități față de 
deservirea cetățenilor în 
unitățile comerciale, fie ale 
comerțului de stat, fie ale 
cooperației de consum. Me
seria de lucifător în comerț, 
căci e vorba de o meserie ca 
oricare alta, presupune ata
șament, dragoste chiar. Și 
cum o bună parte din rîn
dul lucrătorilor din comerț 
este formată din tineri...

De la proiecte la fapte, 
drumul a fost scurt. Așa se 
face că, începînd cu 1 iulie, 
pe piepturile tinerilor lucră
tori din comerțul județului 
Arad a căror vîrstă e între 
16—30 de ani au apărut ecu
soane de participanți 
concursul „Mercur", 
;urs pentru cea mai bună 
servire.

Solicitînd amănunte 
tovarășul Teodor Oros 
aflat că acest concurs ur
mează a se încheia la 2 no
iembrie avînd însă trei eta
pe. Prima, care se va ter
mina la 30 septembrie, de
numită și „etapa de masă" 
are un caracter de selecție. 
Primii clasați pe unitate 
(magazin, restaurant, coope
rativă de consum) vor parti
cipa la etapa a doua, care 
va consta din probe practi
ce, precum și din concursuri 
gen „cine știe, cîștigă" avînd 
ca temă „Regulile generale

la 
con-

de la 
am

de comerț". Cîștigătorilor, 
celor clasați pe primele trei 
locuri, li se vor acorda pre
mii în valoare de 400, 300 și 
200 lei.

în ultima etapă, „jude
țeană", vor concura cei cla
sați în primele locuri pe 
sectoare de activitate (ali
mentar, industrial, alimenta
ție publică) sau la faza pe 
centre — pentru coopera
ția de consum. Probele sint 
similare cu cele ale etapei 
anterioare. Cîștigătorilor li 
se vor acorda premii In va
loare de 600, 500 și 300 lei. 
De asemenea, unitățile din 
rîndul cărora s-au eviden
țiat cei mai mulți partici-< 
panți vor primi fanioane 
„Mercur" — pentru cea mai 
bună deservire, iar tuturor 
celor care au trecut de e- 
tapa I li se va acorda dis
tincția „Amabilitate“.

Aurel Drăgan, secretarul 
comitetului U.T.C. al orga
nizației din O.C.L. produse- 
industriale Arad, ne mărtu
risea că se remarcă deja la 
mulți tineri vînzători o res
ponsabilitate sporită, fapt 
relevat de o desevire aten
tă, plină de amabilitate. în
seși ecusoanele de pe piep
turile lor, devenite tot mai 
familiare cumpărătorilor, 
sînt un îndemn, obligă. Deși 
concursul „Mercur" abia a 
început, prin comportarea 
lor tinerii fac totul spre 
a-și atrage aprecierile celor 
pe care ii deservesc șl, im
plicit, ale comisiei de punc-

ta fiecare sfîrșit de săptă- 
mînă mii de locuitori ai Bra
șovului sau excursioniști care 
vor să viziteze obiectivele 
turistice din județ se îndreap
tă spre cabanele, locurile de 
camping sau localitățile înve
cinate : Săcele, Predeal, Dîm- 
bul Morii, Timiș, Pirîul Rece, 
Rîșnov, Bran etc. Firește, în 
plin sezon turistic numărul 
călătorilor care solicită ser
viciile întreprinderii de 
transport Brașov depășește cu 
mult afluxul cotidian, ceea 
ce ar fi impus măsuri în con
secință din partea conducerii 
întreprinderii. Totuși, în fie
care duminică însorită — I. T. 
Brașov nu-și onorează decît 
parțial obligațiile impuse de 
normele unui transport civi
lizat. .

Pasagerii călătoresc în- 
ghesuiți cîte 60—70 într-un 
autobuz (normele de circula
ție stabilesc, pentru tipul res
pectiv de autobuze un ma
ximum de 50 de pasageri), 
stau ore întregi la coadă pen
tru a ocupa un loc, fie și în 
aceste condiții. Mulți cetățeni 
renunță la o asemenea dis
tracție... cu nervi, întorcîn- 
du-se acasă.

Expunînd faptele de mai 
sus tovarășului ION BAJE- 
NARU, directorul I. T. Bra
șov, și întrebînd ce cauze le 
determină și ce măsuri con
crete s-au luat pentru evi
tarea lor, ni s-a răspuns că 
situația e cunoscută de con
ducerea întreprinderii (!!) dar

că măsuri deosebite nu se 
pot lua din pricina numărului 
insuficient de autovehicule.

Or, discutînd cu mai mulți 
dintre călători am constatat 
că ar exista soluții pentru a- 
sigurarea unui transport ci
vilizat, cu respectarea norme
lor de securitate și confort 
ale pasagerilor.

Spre exemplu, pentru zilele 
și orele de vîrf ale afluxului 
de turiști ar putea fi concen
trate la Brașov mijloace de 
transport din tot județul, în 
special din localitățile în care 
nu sînt integral solicitate.

Asemenea mijloace ar pu
tea fi, eventual, închiriate 
și de la întreprinderi și in
stituții, ba chiar s-a emis 
ideea de a solicita, pentru 
sezon sau sfîrșitul săptămî- 
nii autobuze din alte județe, 
cu obligații sezoniere mai 
reduse. Unii dintre interlo
cutorii. noștri ofereau și va
rianta amenajării unor au
tocamioane (cu bănci, scări 
și prelate) în care s-ar putea 
circula rapid spre împreju
rimile Brașovului.

La condiții speciale se cer, 
evident, măsuri speciale. De 
aceea, în această problemă 
credem că e necesară inter
venția operativă a Consiliu
lui popular județean Brașov, 
.intervenție pe care sperăm 
s-o declanșeze rîndurile de 
față.

De curînd, un grup de 
cercetători de la Institutul 
de bactériologie, parazitolo- 
gie și epidemiologie „Dr. 
Ion Cantacuzino" sub condu
cerea prof. univ. doctor do
cent Nicolae Nestorescu, 
membru corespondent al 
Academiei, și a conf. univ. 
doctor docent Marcela Po- 
povici, a realizat un vaccin 
antitifoidic cu administrare 
bucală.

Creînd o eficiență compa
rabilă cu a vaccinului anti
tifoidic cu administrare sub
cutanată — însușire ne mai 
obținută pînă în prezent, 
atît în țară cit și peste ho
tare — noul vaccin se dis
tinge printr-o serie de cali
tăți elocvente : nu prezintă

ȘTIINȚIFIC

EUGEN EFTIMIU

EDITURA PENTRU LITERATURA

APROAPE CINCI MINUTE CU
REMO GERMANI

OVIDIU PĂUN

L

reactibilitate, nu are con- 
traindicații, se poate admi
nistra la orice vîrstă, este 
bine tolerat de organism.

Faptul că are o adminis
trare bucală sub formă de 
tablete drajefiate, ușor ac
ceptate de adulți sau copii 
— constituie, de asemenea, o 
însușire importantă-

Grupul de cercetători care 
și-au dat contribuția la reali
zarea prețiosului vaccin, ela
borat prin metoda modernă 
a culturilor submerjate, agi
tate și aerate, se compune 
din medicii Vasile Dima 
(care s-a ocupat și de table- 
tarea produsului) Maria 
ma, Sorin Filipescu și 
mista Odette Zaharia.

Primul lot al acestui 
cin a fost condiționat
formă de tablete la fabrica 
de medicamente „Tableta 
II". începînd cu anul viitor, 
cînd în cadrul institutului 
„Dr. Ion Cantacuzino" se 
vor da în folosință noi pavi
lioane și această operație 
va fi efectuată aici.

Cu Deșertul roșu se pare că 
Antonioni a încheiat ciclul de 
filme, „Strigătul“, .Aventura“, 
„Noaptea“, „Eclipsa“, dedicat — 
după cum se explica într-un in
terviu acordat lui Jean-Luc Go- 
dard, după ce primise Marele 
Premiu „Leul de aur“, la Vene
ția în 1964 — ^„raporturilor din
tre personaje“ în climatul unei 
singurătăți absiolute. Am spus 
se pare pentru4că, deși intențio
nase un alt film pe tema prefe
rată („eroina din Deșertul roșu 
va ajunge poate la un compro
mis, dar nevroza rămîne înrădă
cinată în ea. Ce va deveni ? Ar 
trebui să fac un alt film ca să 
știu“), Antonioni a realizat cu 
„Blow-up“ o rupere totală de tot 
ceea ce crease pînă atunci, ca 
mediu, atmosferă, stil.

Despre Deșertul roșu s-a vor
bit mai puțin în ceea ce 
privește tema, reluarea ei, și 
foarte mult, cu o insistență a- 
proape publicitară, despre dra
maturgia culorilor, ajungîndu-se 
la formulări de enciclopedie de 
buzunar în care se preciza că 
Antonioni a pictat copacii, iarba 
în alte culori decît cele reale 
pentru a da un nou sens reali
tății, o altă ambianță mediului 
din care nu pot evada persona
jele sale.

Giuliana, eroina filmului, este 
acum adusă într-o situație limi
tă pentru neliniștea chinuitoare 
a femeilor din celelalte filme ale 
sale. Nevroza ei forțează psiho
logic problematica unei femini
tăți de care regizorul s-a apro
piat nemilos în ciuda aparentei 
degajări. Există în Deșertul roșu 
o secvență-cheie, care explică 
într-un fel toate eroinele sale.

Ajunsă într-o peregrinare lîngă 
un vapor aflat în reparații, Giu
liana trebuie să spună ceva unui 
marinar străin, mirat de prezența 
ei nocturnă. Ea se confesează 
unui om care nu înțelege nimic 
din vorbele ei și care îi răspun
de în limba lui, creîndu-se ast
fel un dialog în care cuvintele 
sînt neputincioase... „Tot ce mi 
s-a întîmplat e viața mea“ se 
plînge eroina și marinarul turc 
crede că e provocat la o esca
padă erotică și o lasă în pace 
cînd își dă seama că nu despre 
asta este vorba, convins că fe
meia e o nebună.

Cu o violență rar întîlnită la 
Antonioni, avem acum rezolva-

puțin diferențiată de a inginera* 
lui Corrado, de care încearcă să 
se apropie, un om care umblă 
prin lume tăcut, în căutarea sa« 

Un peisaj industrial modern^ 
care în filmul „Unchiul meu“ a 
lui Jacques Tați era comic, este 
de această dată straniu. In final«. . . 
cînd eroina se plimbă cu fiul ei ’• 
în decorul rafinăriei din Ra- . 
venna, totul e înfricoșători^' 
aburii țîșnesc zgomotos din țe
vile împrăștiate pe cîmp, coșu
rile aruncă un fum galben, otră
vitor, instalațiile sînt viu colora
te și privirea Giulianei reține 
doar un amestec bolnăvicios de 
culori' care se degradează într-a 
imagine apocaliptică.

CKOlVfCA FILMULUI
rea directă a incomunicabilității. 
Lumea eroilor lui e lumea în 
care indiferent de înțelegerea 
limbajului, oamenii nu-și mai 
pot spune nimic. De aici teroa
rea obiectelor care-i înconjoară. 
„Mă interesează să pun persona
jul în contact cu lucrurile, pen
tru că lucrurile, obiectele, mate
ria sînt pivoturile care au im
portanță azi“, declara în sus- 
amintitul interviu regizorul. Și 
lucrurile, obiectele, apar acum, 
în viziunea nevrozată a eroinei, 
ostile, tiranice provocînd o su
ferință imensă care amplifică 
eșecurile : plictisul căsniciei,
minciuna copilului care simulea
ză o boală de picioare, infideli
tatea conjugală, consumată în
tr-un hotel tăcut ca o clinică... 
Și asta este toată viața eroinei,

Dar, cum ține să sublinieze 
regizorul, „nu mediul naște cri
za : el provoacă doar izbucnirea 
ei. Este o criză care nu se re
feră numai la relațiile epidermi
ce cu lumea, la perceperea zgo
motelor, a culorilor, a oameni lot 
reci și indiferenți care o încon
joară, ci și la sistemul său da 
valori (educație, morală, credin
ță), care nu mai sînt valabile“.

Analizînd acest sistem de va
lori ale lumii burgheze, Anto
nioni alege unul din rezultantele 
sale : peisajul singurătății indivi
dului. încercările de compromis 
cu aceste valori — ne arată fil
mele sale — reprezintă drumul 
care nu .duce nicăieri.

TUDOR STANESCU

Cos- 
chi-

vao- 
sub

E. N.
Montca Viții și Richard Harris — protagoniștii filmului „Deșertul roșu“.

— Muzica ușoară s-a supus ne
număratelor mode, curente, 
inovații. Cum ați reușit să le 
depășiți? ..x..

— Credeți în permanența ve' 
detei de muzică ușoară ?

— tl preferați pe cel tinăr?

Ileana Vrancea : „E. Lovinescu — Artistul“, lei 7,25.
Ion Creangă : „Povești, amintiri, povestiri" (col. B.P.T.), lei 5,09.
Mlhail Sadoveanu : „Venea o moară pe Șiret" (col. B.P.T.), lei 5,00. 
EDITURA PENTRU LITERATURĂ UNIVERSALĂ
Salnt-John Perse : „Poeme“, lei 0,25.
EDITURA TINERETULUI
V. Alecsandri : „Pasteluri“, ... ___
EDITURA DIDACTICA ȘI PEDAGOGICĂ 
Petru Voinescu : ..." ’ ’ .
EDITURA TEHNICĂ
V. Wlener :
F. Weber : .. ... . ____ _________ ________ ________

zării“, lei 9,25.
EDITURA ACADEMIEI
I. Carabogdan, N. Pănolu : „Bazele teoretice ale aprinderii și ar

derii combustibililor solizi", lei 24,00.
Iile I. Bursuc, Maria P. Suclu i „Pături subțiri feromagnetlce“, 

lei 22,00.
EDITURA AGROSILVICA
M. Preda. Lucia Litan : „Gladiole", lei 2,50.
C. Raicu și colectiv : „Producția de carne șl îmbunătățirea el“, 

lei 9.25.
Nestorov Vădim și Oană Simion t „Cum apreciem calitatea cărnii 

de vînat ți pește", lei 2,50.
♦

lei 9,00.

!

f

Intrutotul. Un singur 
exemplu edificator : Frank Si- 

— Se spunea, se mai spune,. 2ă natra. Numele ce apar și dispar 
am voce. Apoi îmi înnoiese-re»'— —‘"---------- ------------
pertoriul cu melodii, cred, f?ție- 
moașe, tare se bucură de succes - pivuuou, 
indiferent de modă. De pildă, în Un șlagăr nu 
programul actualului turneu 

.’ păstrez doar patru cîntece mai 
vechi. Restul sînt inedite pen
tru publicul din România.

.Invățațl să fotograflațl", lei 2,20. 

„Măsurări electrice", lei 23,00.
„Măsurarea, comanda și reglarea în tehnica cllmatl-

După Borcea,
AMARA

Uffnema

Pe cel care aplaudă.
f»

*■■■■- meteoric pe firmamentul genu- 
lui nu reprezintă cintăreți, ci 
produsul efemer al reclamei. 

.' i lansează
deauna un cîntăreț.

— Repetatele turnee ne în
dreptățesc să credem că vă pla
ce să cintați in România. Aveți 
un motiv special ?

CARNET 
PLASTIC

(Urmare din pag. I)

întot-

— Printre șlagărele turneelor 
anterioare se numărau „La ra
gazza", „Sta sera no" și mai a- 
les „Non andare col tamburo" 
Ce amintire veți lăsa acum iu
bitorilor noștri de muzică u- 
șoară ?

— Nădăjduiesc că le va plă
cea „Sera di primavera“, cîn- 
tec pe care l-am compus și 
l-am înregistrat în această 
vară.

— Muzica este pentru 
neavoastră o vocație sau 
fesiune ?

dum- 
o pro-

— Am o slăbiciune : îmi pla
ce să primesc scrisori. Și publi
cul din țara dumneavoastră are 
o deosebită vocație epistolară 
Nici nu vă închipuiți cîtă co
respondență primesc zilnic la

— O vocație care a devenit 
a doua mea profesiune, prima, 
fiind cea de inginer electronist. 
Mai apelez din cînd în cînd la 
ea, dar numai pentru uz perso
nal.

— Cit timp vă propuneți 
mai cintați ?

să

— Nu-mi propun. Poate
an, poate... o mie. Dar asta .... 
mai depinde de mine. Publicul 
rămîne totuși capricios.

un 
nu

respondență primesc 
hotel.

— Pe ce itinerar vă 
drumul ?

continuați

lunii voi— Pînă la sfîrșitul
cînta în 13 orașe, printre care 
Mediaș, Cluj, Oradea, Satu 
Mare, Timișoara, Hunedoara, 
Craiova. După care voi spune 
publicului românesc, pentru a 

întreia oară, „Arrivederci I“, 
speranța unei reîntîlniri.

N. E.

Frumosul „clasic
o restituție posibilă )

Anunțam, cu cîtva timp 
în urmă, la aceeași rubrică, 
o reușită a Comitetului ju
dețean Ialomița al U.T.C. — 
amenajarea bazei turistice 
din Călărași : pe malul 
Borcei, într-un loc pitoresc 
apăruseră peste noapte cor
turi colorate, Iurte, un ring 
pentru dans, două piste pen
tru popice, un teren de volei 
și tot 
tinerii 
libere, 
chipul

Iată 
cîteva —,----------
rează. pe teritoriul județu
lui, (și din inițiativa acelo
rași inimoși organizatori) o 
nouă bază turistică, de data 
aceasta la Amara. Intr-un 
fel, condițiile pe care le 
vor avea tinerii oaspeți aici 
sînt de altă natură decît cele 
de la Borcea. Mai întîi ar 
trebui să ne referim la pro
prietățile curative, terapeu
tice ale lacului Amara. Dar 
nu este vorba numai de a- 

. ceasta. Cei care-și propun 
fBĂ- Stea mai mult la noua 
'bază turistică pot fi siguri 
că pentru servirea mesei, 
cazare, ca și pentru folosi
rea băilor calde și reci, or- 

iganizatorii au luat toate mă- 
»șurile. Rînduite printre 
«salcîml, în imediata vecină
tate a lacului, corturile bine 
’amenajate oferă toate con
dițiile unei vacanțe plăcute, 
recreative.

ce e nevoie pentru ca 
să-și petreacă zilele 

după-amiezele, 
cel mai plăcut, 
însă că, numai la 

săptămîni, se inaugu-

în

• DRAGOSTE LA LAS VEGAS l
rulează la Patria (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), București (orele
9; 11,15; 13,30; 16,00; 18,00; 20,45),
Favorit (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 20), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,15, 21), Sta
dionul Dinamo (orele 20,30).
• COMISARUL X ȘI BANDA
TREI CtINI VERZI : rulează la 
Republica (orele 9 ; 11,30 ; 14;
16,30 ; 18,45 ; 21,15), Festival (o- 
îele 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 21), 
Excelslor (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Festival (orele 20,30), Gră
dina Expoziției (orele 20,30).
e DEȘERTUL ROȘU 1 rulează la 
Central (orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21), 
Grădina Doina (orele 20,15).
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Unlon (orele 15,30; 19).
• OMUL MOMENTULUI s rulea
ză la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45).
• NOAPTEA GENERALILOR :
rulează la Gloria (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20), Tomls (orele
9—15,30 în continuare, 18,15), Gră
dina Tomls (orele 20,15).
• SOARE și UMBRĂ : rulează la 
Munca (orele 20).
• COMEDIANȚII I rulează la 
Buzeștl (orele 15,30; 18), Grădina 
Buzeștl (orele 20,30).
• PROFESIONIȘTII t 
Crlngașl (orele 15,30;

rulează la 
18; 20,15).

• VERA CRUZ : rulează la Mo
șilor (orele 15,30), Grădina Moși
lor (orele 20,30).
• ROLLS-ROYCEUL GALBEN t 
rulează la Vltan (orele 15,30; 18).
• CRIMA DIN PĂDURE — pre
mieră i rulează la Victoria (orele
8; 11,18; 13,30; 16,30; 18,45; 21,00), 
'• RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT :

rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 15,15; 17,45; 20).
• ultima TURĂ: rulează la 
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 20). 
a ZIARISTUL : rulează la Cotro- 
cenl (orele 15; 18,30).
• PRIETENELE : rulează la 
Popular (orele 15,30).
• CASA MAMEI NOASTRE î ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD: 
rulează la Grlvița (orele 9; 11.15: 
13,30; 16; 18,15: 20,30).
• SÎNGEROASA NUNTA MACE
DONEANĂ : rulează la Volga (o- 
rele 9—15,45 în continuare; 18,15; 
20,30).
• „ARMATA CODOBATURILOR“ 
din NOU ÎN LUPTA : rulează la 
Munca (orele 16; 18).
• POSTSEZON : rulează la Raho- 
va (orele 15,30).
• IN orașul „S*t rulează la 
Flacăra (orele 20).
• APELE PRIMĂVERII: rulează 
la Unirea (orele 18).
• PIPELE : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,30), Progresul 
(orele 20,30).
• STRĂIN ÎN CASA r rulează la 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45). Grădina 
Aurora (orele 20,30).
• UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI : rulează la Moșilor 
(orele 18).
• VREMURI MINUNATE LA 
8PESSART : rulează la Dacia (o- 
rele 8—16,15 în continuare ; 18,30; 
20,15).
• ARUNCAȚI BANCA IN AER : 
rulează la Bucegi (orele 9 ; 11,15:

13.30 ; 16 ; 18,15), Grădina Bucegi 
(orele 20,30), Arta (orele 9—16 în 
continuare ; 18), Grădina Arta (o- 
rele 20,30).
• OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO : rulează 
15,30; 18).
• AM DOUA 
TATI: rulează 
20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Rahova (orele 18). Gră
dina Rahova (orele 20,30).
• TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la Lumina (orele 8,45—
16.30 în continuare ; 18,15; 20,45), 
Progresul (orele 15,30 ; 18). Progre
sul Parc (orele 20,30).
• TARZAN, OMUL .MAIMUȚA S 
rulează la Flacăra (orele 15,80; 18).
• MARELE ȘARPE i rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).
• ADIO, GRINGO 11 rulează la 
Unirea (orele 16), Grădina Unirea 
(orele 20,30).
• NEIMBLÎNZITA ANGELICA :
rulează la Lira (orele 15,30; 13), 
Giuleștl (orele 15,30; 18; 20,30), Mio
rița (orele 9,30; 11, soț 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Lira (orele
20,30).
• IN UMBRA COLTULUI I ru
lează la Pacea (orele 18; 18; 30).
• PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Popular (orele 18; 20,30).
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI: rulează la Grădina Vltan 
(orele 20,30).
• PROGRAM DE SCURT ME
TRAJE : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare).

la Viitorul

MAME ȘI 
la Viitorul

(orele

DOI 
(orele

MARȚI, 15 IULIE 1969

Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (la grădina Boema) : TEA
TRUL MUZICAL DIN CONSTAN
TA — ora 20 ; Ansamblul „Perl- 
nița“ (în ’ ------
Nottara“) : 
ora 19.

sala Teatrului „C. I. 
PERINITA MEA —

MARȚI, 15 IULIE 1969

• 17,30 Buletin de știri • 17,35 
Lumea copiilor : „Hup și Hop“, 
serial de păpuși (II) • 17,50 Stu
dioul școlarilor. „O invitație pe 
16 mm" • 15,20 Criterii — Pe teme 
muzicale • 18,45 Din lumea știin
ței : Laboratoare în aer liber“
• 19,15 Selecțiuni din montajul 
folcloric „LIoara". Interpretează 
Ansamblul folcloric al U.T.C. din 
Oradea • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 Congresul al X-lea 
al P.C.R. Cu carul de reportaj la 
Galați • 20,20 Seară de teatru : 
„Hangița“ de Carlo Goldonl. în 
românește de N. Al. Toscani. In
terpretează un colectiv al Teatru
lui Național din Craiova • 22,30 
Telejurnalul de noapte ; Buletin I 
meteorologic • 22,45 Publicitate
• 22,50 Prim plan — Compozlto - 
rul Dimlt.rle Cuklln. Prezintă Va
sile Donose • 23,20 Romeo și Ju- 
Ileta. Film coregrafie pe muzică 
de Ceaikovski, rellzat în studiou
rile sovietice.

arta

Premisele sculpturii lui Nică 
Petre trebuie căutate indubi
tabil în zona culturii. Această 
primă expoziție personală oferă 
îimpede traiectoria opțiunilor 
sale, adînc condiționate de arta 
civilizațiilor antice (aztecă, 
greacă). Numeroase lucrări de 
început ne conduc cu o sinceri
tate dezarmantă (sînt aproape 
exerciții stilistice), fie la sculp
tura aztecă, prin masivitate, 
prin gust pentru himeric și ar
haic, pentru detaliul luxuriant, 
fie la sculptura greacă, printr-un 
sensibil accent antropocentric, 
prin echilibru și proporționare 
îndelung elaborată. Nică Petre 
nu-și propune concilierea aces
tor două afinități (și evident nu 
unicele, deoarece apar în lucră
rile sale, mai decis ori mai ate
nuat și alte sugestii; din
noastră populară ori din arta 
brîncovenească). Nu vizează am
bițioase „sinteze“ cu care spiri
tul creator contemporan înțelege 
să opereze aproape tiranic în 
cîmpul culturii, ci mai degrabă 
asociații libere, perfect validate 
în plan poetic, ca, de pildă, ace
lea dintre sculptura greacă, cea 
a pietrarilor de la Tomis și a 
țăranilor din Ciuta. Artistul oco
lește cu prudență ierarhizările. 
„Purtăm în noi mai mulți oa
meni. Nu se arată toți deodată 
și astfel apărem celor din jur 
contradictorii" — afirmă el în 
însemnările inserate în catalog. 
Implicit se amendează aici ade
ziunea la un anume stil, la un 
anume curent. Putem totuși 
vorbi în cazul său de o aspirație 
către „clasicism“, de o structură 
care tinde să absolutizeze genul 
proxim al creației în căutarea 
unei perenități, unui anume ele
ment „etern“. Este în consecință 
adeptul unui concept de fru
mos pe care_arta modernă înțe
lege nu rareori să-1 dezavueze. 
Frumosul este pentru artist per
fect și chiar obligatoriu codifi- 
cabil, nesfîrșitele și nuanțatele 
mișcări seismice ale acestuia pu
țind conduce, în concepția sa, la 
arbitrar și mai ales la o disoluție 
care-1 pîndește astăzi permanent. 
Nică Petre este un spirit capabil 
să se emoționeze încă de... „a- 
ceastă pedeapsă nobilă a cariati
delor antice, de a fi apăsate de

frumusețe !“ Inflexibilitatea crea
ției sale vine din această abor
dare a sculpturii din interiorul 
stilului către exterior, către 
pulsația vieții. Dimensiunea sti
lului, obsesia arhetipală (o în
treagă expoziție este „susținută“ 
numai de cariatide) este prezen
tă în tot ceea ce întreprinde. 
Opțiunea sa vădește, dincolo de 
anume afinități, încercarea sen
sibil programatică de a opera 
restituții care să apropie sculp
tura de „adevărata sa esență“ nu 
numai în raport cu materialul, 
ci și cu utilitatea, cu scopul său, 
și într-un plan mai adînc, resu
recții posibile ale unei estetici 
clasate. Sculptura sa polemizează 
discret cu megalomania și exa
cerbările artei modeme, cu pre
tenția tiranică a acesteia de a 
planta existențe, de a impune 
„cosmosuri", „universuri“, care 
să atace, să violenteze și să inhi- 
be spiritul receptorului de artă. 
Sculptura sa insinuează ținuta 
decorativă, ornamentală cu 
scop precis, aspirînd să 
un spațiu precis în i 
umană, spațiu pe care aceasta l-a 
ocupat cîndva, l-a pierdut și după 
care în secret tînjește. Cînd ne 
gîndim la spațiu avem în vedere 
o dimensiune afectivă, o trăsă
tură care include o imperioasă 
nevoie de oameni, o complemen
taritate, mai bine zis o complici- 

implicit de a 
.. clar, logic,
perfect echilibrat. Desigur că 
---- —1 .—11—j lucrări sînt

I ratură în general, la însuși actul 
creației, la întîiul gînd , așternut 
pe hîrtie. La acea încercare cînd 

I dovada existenței într-un anume 
timp, într-o anume etapă a de
venirii istorice n-a avut cum să 
nu lase urme adinei, n-a avut 
cum să nu lovească brutal sau 
prietenos în cel ce ține condeiul 
în mînă, în 
zi ; fiindcă, 
propriu-zis 
se împletesc 
extraestetice 
unire, din 
continuă își 
artistică eficacitatea sa, funcția sa 

, socială de necontestat, vocația sa 
patriotică. Se scrie, o știm cu to
ții, și o literatură a adevărurilor 
mărunte, de cafenea sau de col
țul străzii, de alcov sau de com
partiment de tren, o literatură ar
tificioasă, atemporală, evazivă și 
exagerat de inutilă în pretinsa sa 
trebuință de înnoire, în pretinsa 
sa menire de a îmbogăți o realita
te ignorată cu bună știință, o Ii-

viața sa de zi cu 
imperios, motivele 
estetice ale creației 
permanent cu cele 

și doar din această 
această conviețuire 

extrage o existență

Condiția

literaturii

tate cu privitorul ; 
fi comprehensibil,

un 
ocupe 

existența

cele mai realizate
cele ale ultimei perioade, lucrări 
de o remarcabilă simplitate și 
noblețe, vădind o mare putere 
de invenție, relevînd simțul 
adînc constructiv, arhitectural al 
sculptorului. Lucrări care ne fac 
să afirmăm că nu ne aflăm în 
fața unor promisiuni, ci a unor 
realizări mature, ce închid în ele 
în egală măsură vocație și elabo
rare tenace ce propun peisajului 
nostru plastic o notă nouă, un 
cîmp fertil pentru confruntări și 
analize.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

•) Expoziția de sculptură — 
NICĂ PETRE — deschisă la 
Galeriile fondului plastic din 
B-dul Magheru, nr. 20.

teratură ce se va rătăci, la rindul 
ei, în uitare și indiferența.

Trăim azi, acum, de douăzeci
1 2in.c*. c’e ani îhtr-’m timp al

desăvîrșirii, cu certitudinea univ 
destin limpede conturat — desti
nul socialist — cu știința dreptă
ții, adevărului și binelui, un timp 
în care absența participării după 
propriile puteri la edificarea u- 
manului ar trebui exclusă de la 
s,r?c'. ..-.Partidul nostru — se 
subliniază în Tezele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român pentru Congresul al X-lea 

^consideră că făuritorilor de 
artă și literatură din țara noastră 
le revine datoria de a rămîne 
consecvent mesagerii spirituali
tății poporului nostru, exprimînd 
prin opere originale, autentice;: 
specificul societății socialiste. în 
acest fel ei își pot aduce o con
tribuție efectivă la afirmarea va-/ 
orilor naționale în circuitul cui- 
'urii mondiale". Este aci, în a- 
ceste rînduri, o exemplară che
mare către autentica angajare și 
deplina responsabilitate civică și 
patriotică a celor ce scriu azi în 
lomânia socialista, o cerință în

dreptățită adresată conștiinței 
noastre artistice.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea lui 
MARIAN SPYCHALSKI, Președinte al Consiliului de Stat, Mare
șal al Poloniei, o telegramă în care se spune :

Mulțumesc cordial Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și dumneavoastră personal pentru urările transmise cu 
ocazia realegerii mele în funcția de președinte al Consiliului de 
Stat.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie frățească și colabo
rare rodnică, multilaterală dintre țările noastre se vor adinei și 
în viitor, contribuind la întărirea unității lagărului socialist, la 
consolidarea păcii în Europa și în întreaga lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea lui 
GUSTAV W. HEINEMANN, Președintele Republicii Federale a 
Germaniei, o telegramă în care se spune :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările transmise cu 
ocazia instalării mele în funcție. Fie ca relațiile dintre Republica 
Federală a Germaniei și Republica Socialistă România să se dez
volte în continuare spre binele popoarelor noastre și să contribuie 
la întărirea păcii în Europa.

Cu cele mai bune viări de fericire personală.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului 
de Stat, a primit din partea lui RICHARD M. NIXON, Președin
tele Statelor Unite ale Americii, următoarea telegramă :

Stimate Domnule Președinte :
Vă sînt foarte recunoscător pentru caldul mesaj de felicitări pe 

care mi l-ați adresat cu ocazia zilei noastre naționale. Sînt convins 
că în anii ce urmează relațiile dintre popoarele noastre vor deveni 
tot mai apropiate și vor promova cauza acelei păci trainice și 
juste pe care cu toții o căutăm. în acest spirit aștept cu mult 
interes vizita mea în România și ocazia de a vă întîlni din nou.

STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE
ÎNTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Șl REPUBLICA CIAD
în dorința unei mai bune cu

noașteri reciproce și a dezvoltă
rii colaborării dintre Republica 
Socialistă România și Republica

——
Delegația Adunării Populara 

Supreme a R. P. D. Coreene, 
condusă de Kang Riang Uk, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Populare Supreme, a 
poposit luni dimineață pe me
leagurile județului Buzău.

Parlamentarii coreeni au fă
cut o vizită la Uzina de sîrmă 
și produse din sîrmă din oraș. 
In întîmpinarea lor au venit, 
Ion Sîrbu, prim-secretar al 
Comitetului județean Buzău al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, care le-a 
urat bun sosit, primarul orașu
lui, Vasile Negoescu, directorul 
uzinei, Leonid Cazacu, alte 
oficialități locale, reprezentanți 
ai conducerii uzinei.

în continuare, membrii dele
gației au luat parte le un mi
ting al prieteniei româno-co- 
reene care a r -ut loc în sala 
de festivități a întreprinderii. 
Mitingul, desfășurat într-o at
mosferă de frățească prietenie

|n portul maritim Constanța 
a poposit o formație de patru 
ambarcațiuni cu pînze sovietice, 
cuprinzînd cursanți ai școlii su
perioare de ingineri maritimi, 
precum și muncitori de la între
prinderi din Odesa. Ei se află 
într-o croazieră pe Marea Neagră 
pe ruta Odesa — Constanța — 
Vama -- Odesa, cale pe care 
era adusă și difuzată „Iskra“ lui 
Lenin. în timpul popasului oas
peții au vizitat orașul Constanța 
și stațiunile de pe litoralul ro
mânesc.

(Agerpres) 

Ciad, guvernele celor două țări 
au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la rang de amba
sadă.

cu poporul coreean a fost des
chis de tov. Ion Sîrbu. Au luat 
apoi cuvîntul directorul uzinei 
Leonid Cazacu și Stanciu Sto- 
ian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa. Adu
narea a păstrat un moment de 
reculegere în memoria patrio
tului sud coreean Kim Djong 
Tai, ucis mișelește la 10 iulie 
a.c., din ordinul guvernului 
marionetă de la Seul.

în încheiere a luat cuvîntul 
Kang Riang Uk.

— -în continuare a fost vizitat 
orașul Brăila. Seara oaspeții 
au sosit în orașul Galați.

în timpul vizitei, delegația 
a fost însoțită de tovarășii 
Gheorghe Roșu și Dumitru 
Balalia, președinți ai unor co
misii permanente ale M.A.N.

A fost prezent Kim The Hi, 
ambasadorul R. P. D. Coreene 
ia București.

(Agerpres)

Uniunea Scriitorilor și Co
mitetul județean pentru cultu
ră și artă Constanța au organi
zat la Constanța un recital de 
poezie, intitulat „Odă Români
ei socialiste“, închinat Congre
sului al X-lea al Partidului 
Comunist Român.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Ștefan Bănulescu, vi- 
cepreședite al Uniunii Scriito
rilor, numeroși poeți din Ca
pitală și din localitate au reci
tat versuri închinate patriei și 
partidului.

(Agerpres)

Luni la amiază a plecat la 
Moscova tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezentan
tul permanent al Republicii So
cialiste România în Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc, pen
tru a participa la lucrările celei 
de-a 42-a ședințe a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tovarășii 
I,conte Răutu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Virgil 
Pîrvu, ministrul finanțelor, Va- 
silo Malinschi, guvernatorul 
Băncii Naționale, și alte per
soane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

Luni, 14 iulie, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit pe Agha 
Abdul Hamid, adjunct al Se
cretarului general al O.N.U. 
pentru probleme de presă și 
informații, șeful Oficiului Na
țiunilor Unite pentru Infor
mare Publică (O.P.I.), care a 
făcut o vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat 
Gheorghe Diaconescu, ambasa
dor, reprezentantul permanent 
al României la Organizația 
Națiunilor Unite, și Mircea | 
Predescu, director ad-interim I 
în Ministerul Afacerilor Ex- | 
terne.

Au fost discutate probleme B 
ale colaborării dintre țara | 
noastră și Organizația Națiu- S 
nilor Unite.

Luni, 14 iulie, a părăsit Capitala I 
Agha Abdul Hamid, adjunct al | 
Secretarului general al Organiza- | 
ției Națiunilor Unite pentru pro- | 
bleme de nresă și informații, șeful 
Oficiului Națiunilor Unite pentru 
informare publică, care a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, de func
ționari superiori în Ministerul A- 
facerilor Externe.

A fost de față Jamsheed Mar- 
ker, ambasadorul Republicii Is
lamice Pakistan la București.

Delegația Sfatului popular al 
orașului Varșovia, condusă de 
Jerzv Măjewski, președintele Co
mitetului Executiv, care, la invi
tația Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiu
lui București, face o vizită în 
țara noastră a fost luni oaspete 
al litoralului. Membrii delegației 
au fost primiți de Petre Nicolae, 
primarul municipiului Constanța. 
Oaspeții polonezi, au vizitat apoi 
orașul Constanța," precum și sta
țiunile balneoclimaterice de pe 
litoral. Primarul municipiului 
Constanța a oferit, în cinstea 
delegației, un prînz.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Franței, Pierre Pelen, 
ambasadorul acestei țări la 
București, a oferit, luni după- 
amiază, o recepție,

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Franței, 14 iulie, Pierre Pelen, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, a rostit o cuvîntare la pos
turile noastre de radio și televi
ziune.

(Agerpres)

„CUPA TINERETULUI DE LA SATE"
Debut îi faza județeană

Craiova
Duminică, pe Stadionul 

central din Craiova și în co
muna Gîngiova au avut loc 
întrecerile de atletism, oină 
și trtntă din cadrul „Cupei 
tineretului de la sate“ — faza 
județeană.

De la început trebuie să 
spunem că această populară 
competiție a fost mai bine 
organizată decît anul trecut, 
iar participanții au dovedit 
multă ambiție și interes pen
tru probele la care au con
curat. Mi se pare importantă 
alegerea comunei Gîngiova 
ca Ioc de desfășurare a pro
belor de oină, luptă și trintă, 
sporturi mult îndrăgite de 
locuitorii satelor doljene. Oi- 
narii din Boureni sînt în 
compionatul republican, iar 
cei din Gîngiova au dat ju
cători pentru echipele de 
oină din prima categorie.

Cele două meciuri dintre 
reprezentativele de polo ale 
României și R. D. Germane, 
deși cu un caracter amical, 
au prilejuit dispute deosebit 
de dîrze. Echipa oaspeților, 
avînd în componența sa ju
cători masivi, buni înotători, 
se numără la ora actuală 
printre cele mai valoroase 
reprezentative din lume. în
vinși în ultimele întîlniri, 
românii au abordat cu multă 
hotărîre prima partidă. Ei 
au atacat de la început, o- 
bligînd pe oaspeți să se a- 
pere supranumeric, de mul
te ori neregulamențar. Ca 
urmare s-au dictat numeroa-

Desfășurată în sala Floreas- 
ca II — de la un timp se
diul concursurilor de scrimă 
— penultima etapă a cam
pionatului național pe echi
pe, divizia A, a avut darul 
să lămurească numai în 
parte situația în clasamente 
a fiecărei „arme“ în parte. 
Și dacă partea superioară a 
clasamentelor este mai stabi
lă, nu același lucru se poate 
spune despre extrema cea
laltă. Astfel, la spadă și sa
bie echipele clubului Steaua 
cu loturi foarte omogene — 
care se confundă aproape cu 
echipele naționale — sînt 
virtuale cîștigătoare ale 
campionatului. Ele n-au su
ferit nici o înfrîngere, iar 
următoarele clasate nu le 
pot amenința. Ceea ce va fi 
însă foarte interesant de ur
mărit este zona retrogradă
rii. La sabie nu mai puțin de

Turul Franței și... dopingul

Medicii care urmăresc ca
ravana Turului ciclist al Fran
ței au dezvăluit că pînă acum 
analizele efectuate la cinci 
concurenți au fost pozitive. 
Este vorba de Rudi Altig 
(R. F. G.), belgianul Timmer- 
mann, olandezul Nijdam, fran
cezii B. Guyot și Matignon.

Aplicînd noul regulament 
cu privire la cazurile de do
ping. organizatorii cursei au 
penalizat cu o retrogradare 
de 15’ In clasamentul general 
pe Altig și Guyot (care nu au 
mai fost pedepsiți pentru ase
menea abateri), urmînd ca în 
cazul unei recidive să fie ex
cluși din cursă și suspendați 
pe 4 luni.

(Agerpres)

.Alături de aceste formații 
care au păstrat continuitate, 
la actuala ediție a Cupei la 
oină au fost prezente și echi
pele nou alcătuite din Co- 
moșteni și Murgești, iar ecni- 
pa din Ostroveni și-a reluat 
cu acest prilej activitatea 
după o absență de aproape 7 
ani.

La salteaua instalată pe 
secena Teatrului de vară a 
căminului cultural și-au în
cercat forța, agerimea și teh
nica peste 20 de luptători. 
Proba, urmărită de peste 500 
de spectatori, a fost fără în
doială cea care a polarizat 
în cea mai mare măsură in
teresul celor prezenți la în
treceri.

Dacă toti concurentii au 
dovedit o bună pregătire fizi
că, pregătirea tehnică a lăsat 
de dorit. Totuși unii luptători 
s-au arătat posesorii unor 
calități care le-ar putea des

POLO: Una
se eliminări, ceea ce a pri
lejuit jucătorilor noștri să 
înscrie nu mai puțin de pa
tru goluri din superioritate 
numerică. In apărare trico
lorii au acționat calm, re- 
mareîndu-se îndeosebi por
tarul Petre Chețan. Scorul 
primei partide . 5—2.

In cea de-a doua întîlnire, 
disputată aseară în bazinul 
de la Ștrandul Tineretului, 
jucătorii noștri au fost de 
nerecunoscut. Angrenîndu-se

SCRIMĂ: Paradă fără... • -

stă!
trei echipe — C.S.M. Cluj, 
Politehnica Iași și I.E.F.S. 
București suportă emoțiile 
inevitabile ale reîntoarcerii 
în „B“, rămînînd ca ultima 
etapă să decidă pe purtătoa
rea lanternei roșii mai ales 
că ele au și meciuri directe 
de susținut. Și la spadă s-a 
complicat situația tot în zona 
periculoasă, prin victoriile 
Olimpiei Satu Mare la 
Electroputere Craiova și 
I.E.F.S. asupra Medicinei 
Tg. Mureș. Studenții bucu- 
reșteni vor da asaltul împo
triva echipei oltenești care 
nu găsește nicicum resurse 
pentru a rămîne în divi
zia A. 

chide frumoase perspective. 
Notăm dintre aceștia numele 
lui Ion Tincă (Gîngiova) și 
Anghel Maricuța (Afumați).

ION TINCA

Tg. Jiu
Timp de două zile, sîmbătă 

șt duminică, la Tg. Jiu s-a 
desfășurat faza județeană a 
Cupei tineretului la sate. In 
cadrul acestei acțiuni sporti
ve, cu caracter republican, 
au fost antrenați peste 11 500 
de tineri din satele județului 
Gorj. La faza județeană s-au 
calificat 375 de tineri la dis
ciplinele : atletism, ciclism, 
trintă, handbal, volei si fot
bal. Au fost prezenți concu
rent! din 28 de comune ale 
Gorjului, printre care : Plop- 
șor, Bengești, Scoarța, Padeș, 
Tismana. Turceni și altele.

T. STOICHIȚOIU

caldă —
în jocul dur, obstrucționist 
al oaspeților, joc care nu-i 
avantajează, echipierii for
mației noastre în frunte cu 
Firoiu au fost net depășiți 
în apărare, iar atacul nu a 
reușit să fructifice nimic, 
alici chiar în situațiile de su
perioritate numerică. Intro
ducerea rutinatului stelist I. 
Culineac a fost operată prea 
tîrziu ca să mai poată schim
ba ceva în raportul de forțe 
și pe tabela de marcaj. Scor

Floretele și-au lămurit și 
ele ordinea echipelor dar în 
contrast cu primele arme au 
decis numai echipele care 
vor părăsi prima divizie. A- 
cestea sînt C.S.M. Cluj la 
băieți și Olimpia Satu Mare 
la fete care nici în etapa de 
azi n-au reușit să acumuleze 
vreun punct.

Conduc în clasamente tot 
echipele clubului Steaua.

La băieți situația e mai 
echilibrată, echipei Steaua 
îi urmează în clasament, la 
numai două puncte, Univer
sitatea București care a cîș- 
tigat 1» scoruri concluden
te și meciurile de ieri în

„Pentatlonul prieteniei'*
La Ncumburg, în R.D.G., va 

avea loc între 22—23 Iulie cea 
de a V-a ediție a competiției 
Internaționale atletice rezerva
tă școlarilor „Pentatlonul prie
teniei“. Atlețil noștri vor fi șl 
el prezenți alături de echipele 
de pentatlon atletic din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D.G., Po
lonia și Uniunea Sovietică. In 
conformitate cu regulamentul 
competiției vor conta în con
curs «te o echipă, de băieți și 
fete, formată din 6 sportivi 
care nu au împlinit vîrsta de 
18 ani.

Această ultimă prevedere a 
determinat Imposibilitatea par
ticipării echipei campioane a 
competiției nocstre interne 
organizată de C.C. al U.T.C. 
„Pentatlonul atletic școlar“ din 
acest an, formația liceului 
bucureștean „Gh. Lazăr" — șl 
chiar a celei de a II-a clasate, 
echipa liceului ,,B. P. Haș- 
deu" Buzău. Astfel îneît, o- 
cupanta locului al III-lea, echi
pa liceului „Gheorghe Barlțlu“ 
din CiuJ ne va reprezenta in 
întrecerea masculină. La fete, 
campioanele, atletele liceului 
nr. 2 din Ploiești, vor putea 
efectua deplasarea. Din dele
gația noastră, condusă de 
prof. Gheorghe Enache, vor 
face parte, între alții, Lucia 
Jinga, Liliana Ghlțescu, A- 
drian Pătrut, Sorin Boană, a- 
tleți de certă perspectivă, au
tori al unor performante re
marcabile în cadrul finalei pe 
tară de la Sibiu, din iunie.

VIOREL RABA

una rece
final — 4 :0 în favoarea oas
peților. Evoluția contradic
torie a sportivilor noștri tre
buie să dea de gindit antre
norilor lotului și Federației 
de specialitate, de la care 
așteptăm măsuri în conse
cință. Este doar știut că 
tocmai inconstanța de la o 
partidă la alta i-a privat 
pînă acum pe poloiștii noștri 
de o deplină afirmare în 
arena internațională.

OCTAV FAUN

vreme ce militarii s-au 
descurcat destul de greu în 
fața echipei I.E.F.S. Cu o e- 
chipă omogenă se pare că 
Universitatea e pusă pe fap
te mari. Oricum, comporta
rea ei de pînă acum este 
foarte bună. Și, totuși, ca să 
nu lipsească sarea și piperul, 
penultima etapă ne-a oferit 
o surpriză : Victoria echipei 
I.E.F.S. asupra Olimpiei Satu 
Mare care are în compo
nența sa pe A. Csipler și 
St. Hancler. Să așteptăm, 
deci, întrecerile ce vor avea 
loc duminica viitoare...

L. GLIȘCA

• După 5 runde, în turneul 
Internațional feminin de șah 
de la Lublin conduce poloneza 
lurczinska cu 4,5 puncte, urma
tă ,1a o jumătate de punct de 
reprezentantele României Te- 
reza Baumstark și Suzana Ma- 
kai. In runda a 5-a, Baumstark 
a remizat cu Navy (Ungaria), 
rezultat consemnat și în par
tida dintre Mihailova și Makai.

In turneul masculin, pe pri
mul loc se află marele maestru 
sovietic Gipslis cu 4 puncte și 
o partidă întreruptă.

• La Santiago de Chile, în 
meci pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal 
(zona sud-americană), echipele 
Chile și Uruguay au terminat 
nedecis : 0—0.

• Turneul internațional fe
minin de baschet de la Messina 
a luat sfîrșit cu victoria echipei 
Cehoslovaciei, care în ultimul 
meci a întrecut cu scorul de 
58—37 (22—16) selecționata Ro

MEIRBDSÂN

mâniei. Invingînd echipa Italiei 
cu 74—30 (38—15), reprezentati
va Franței a ocupat locul 2. 
Echipa României s-a clasat pe 
locul trei cu 2 victorii și 2 în- 
frîngeri, Italia s-a situat pe lo
cul 4, iar R.F. a Germaniei pe 
locul 5.

• Proba de simplu bărbați 
din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Baastad 
(Suedia) a fost cîștigată de spa
niolul Manuel Santana, care l-a 
învins în finală cu 8—6, 6—4, 
6—1 pe românul Ion Tiriac. 
La simplu femei, americana 
Peaches Bartkovicz a întrecut-o 
în finală cu 5—7, 6—4, 6—2 pe 
suedeza Christina Sandberg-

® Cursa automobilistică re
zervată rrfașinilor de sport, de 
la Hockenheim, a revenit vest- 
germanului Hans Hermann pe 
o mașină „Lola T 70“. învingă
torul a realizat o medie orară 
de 201,100 km.

• Cunoscutul ciclist francez 
Jacques Anquetil, care nu par
ticipă anul acesta la turul 
Franței, a ciștigat criteriul dis
putat în localitatea Clayette, 
parcurgînd 110 km in 2h,28’30”, 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Charles Rigon la 15”, Rolf 
Wolfshohl la 18”, Eric de Wlae- 
minck la 1’ 18”.

• AI 16-lea maraton nautic 
Capri — Neapole, probă unică 
pentru campionatul mondial de 
mare fond, a reunit la start 27 
de concurenți, dar numai 4 au 
reușit să termine întrecerea, 
din cauza mării agitate și a vîn- 
tultii rece. Cursa a fost cîștiga
tă de sirianul Saleh Marwan, 
cronometrat pe distanța de 18 
mile marine cu timpul de 
Uh 20’. După două ore a sosit 
Galal Zeidan, iar pe locul trei 
italianul Angelo Pollonini.

Probele de obstacole din ca
drul campionatului național 
de ^călărie și „Cupa Litoralu
lui" au confirmat o evoluție 
constant bună: Oscar Rece: 

de la Dinamo.
Foto: VIOREL RABA

(Urmare din pag. I) 

nic, care să asigure valorifica
rea superioară a metalului, fo
losirea eficientă și moderniza
rea capacităților de producție.

Institutul nostru, ca for diri
guitor din punct de vedere me
todologic al cercetării și dez
voltării în domeniul mașinilor 
unelte va avea sarcini deosebit 
de importante în atingerea 
acestor obiective. De aceea, 
încă de pe acum s-au luat și 
se vor lua în continuare o serie 
de măsuri menite să crească 
calitativ și cantitativ capacită
țile de proiectare, execuție și 
experimentare de prototipuri. 
Astfel, un pian general pentru 
dezvoltarea mașinilor cu co

UI Șl UTILAJE
mandă program și în special a 
comenzilor numerice a și fost 
întocmit de conducerea minis
terului de resort și este în curs 
de desfășurare. Ca urmare a 
prevederilor acestui plan și a 
colaborării permanente cu in
stitutul de automatizări — 
I.P.A. și a uzinelor construc
toare de mașini, îndeosebi 
F.M.U.A.B.. s-a reușit să se 
proiecteze și să se execute pro
totipurile unor mașini cu pro
gramare secvențială și nume
rică care vor fi expuse la vii
toarea expoziție a economiei 
naționale din acest an.

Aceste mașini, care dispun 
de o automatizare ridicată, vor 
reduce timpul auxiliar de în
cărcare, descărcare și montaj 
al pieselor micșorînd în con
secință timpul total de lucru 
al pieselor și ridicînd astfel 
productivitatea prelucrării.

Pentru a face față necesități
lor tot mai mari și mai com
plexe ale înzestrării industriei, 

se va dezvolta in continuare 
producerea altor tipuri de ma
șini unelte cu comandă nume
rică, cum ar fi mașinile de 
frezat, centrele de prelucrare, 
mașinile de găurit. Se va dez
volta în același timp construo- 
ția de mașini speciale agregat, 
fabricate din elemente tipizate. 
Prin utilizarea acestor elemen
te tipizate în construcția mași
nilor speciale agregat se va 
scurta timpul de proiectare și 
de execuție, ceea ce va con
duce la o asimilare foarte ra
pidă.

Toate mașinile unelte univer
sale vor fi realizate cu un grad 
de automatizare ridicat, prin 
dotarea lor cu dispozitive spe
ciale de prindere și orientare, 
cu dispozitive automate de con
trol și măsură și așa cum am 

mai spus prin comenzi pro
gram,, secvențiale și numerice.

Programele secvențiale sînt 
formate din comenzile realiza
te pentru anumite prelucrări. 
Trecerea la o altă prelucrare 
necesită schimbarea acestui 
program secvențial, ceea ce 
în general este mai greu de 
realizat decît trecerea la pro
gramarea cu comenzi numeri
ce, unde este suficientă numai 
schimbarea benzilor perforate 
sau a benzilor magnetice. Din 
această cauză atenția specia
liștilor noștri din cercetare și 
proiectare va fi îndreptată în 
mod special spre realizarea 
mașinilor unelte dotate cu co
menzi numerice.

întreg colectivul institutului 
fiind conștient de sarcinile deo
sebite ce-i revin în viitoarea 
etapă a dezvoltării noastre in
dustriale își va mobiliza toate 
forțele de cercetare și proiecta
re pentru a lua parte activă la 
dotarea uzinelor cu mașini u- 
nelte de înalt nivel tehnic, 
contribuind în felul acesta la 
efortul general al dezvoltării 
economiei noastre pe drumul 
progresului tehnic.

SUBINGINERII CONSTRUCTORI Anunț
(Urmare din pag. 1) 

lor în producție, a permis să se 
concretizeze aspecte interesante, 
la care socotim oportun să ne re
ferim și cu acest prilej. Partici
panții au considerat, în unanimi
tate, ca foarte utilă și de actua
litate, organizarea învățămîntului 
pentru pregătirea cadrelor de sub
ingineri constructori. Au fost 
conturate domeniile în care sub- 
inginerii constructori își pot des
fășura liber capacitățile profesio
nale, independent de o tutelă in
ginerească obligatorie, însă evi
dent, în cadrul organizat al co
lectivelor care răspund de reali
zarea lucrărilor. Prin conținutul 
procesului de învățămînt și pla
sarea în producție vor trebui vi
zate domeniile lucrărilor de exe
cuție, conducerea de loturi și 
șantiere de o complexitate mai 
redusă, verificări ale aplicării pro
iectelor și îndeplinirii condițiilor 
de calitate, organizarea și urmă
rirea proceselor tehnologice, a re
partizării eficiente a mijloacelor 
de producție etc. In proiectare, 
subinginerii constructori pot în
tocmi și verifica proiecte curente 
ale domeniului de specialitate, 
pot elabora grafice de execuție 
pe faze de lucrări, în funcție de 
dotarea și încadrarea unităților 
constructoare etc. Sectoare largi 
de lucru sînt acelea de reprezen
tant al beneficiarului de investiții 
sau de conducător de unități teri
toriale de exploatare — întreține
re. De asemenea, subinginerii 
constructori cu experiență și în
clinare spre activitatea didactică 
își vor putea găsi utilizarea în 
învățămînt, ca profesori pentru 
școlile profesionale.

In legătură cu pregătirea ca
drelor de subingineri constructori 
participanții la consfătuire au 
subliniat, pe bună dreptate, că

la reparti- 
reticențe, la 
pe care le 
s-ar zice, 
fiind cerin- 
problemelor

dezvoltarea secțiilor de subingi- 
neri pe lingă facultățile de con
strucții, oferă condiții optime de 
pregătire, prin baza materială și 
cadrele didactice cu pregătire su
perioară de care dispun aceste 
unități de învățămînt superior. De 
altfel, o dezvoltare regională ne
specializată — în sensul școla
rizării la toate specialitățile cu 
profil de construcții pentru care 
există cadre și condiții materiale
— în centrele universitare cu în
vățămînt superior de construcții 
(București, Iași, Timișoara), are 
multiple avantaje sub aspectul 
atragerii unor candidați din zo
nele limitrofe, care 
zare să meargă, fără 
locurile de muncă 
cunosc, „acasă“ cum

Credem că, date 
țele de rezolvare a 
din domeniul construcțiilor hidro
tehnice și a exploatării acestora, 
care pretind aportul competent 
al unui mare număr de subingi- 
neri, va trebui să se treacă ime
diat și la pregătirea acestor ca
dre specializate pe trei domenii
— construcții hidroenergetice; 
alimentări cu apă și canalizări, 
construcții hidrotehnice agricole
— prin dezvoltarea actualei re
țele a secțiilor de subingineri 
constructori. Aș mai spune că în 
ce privește stabilirea cifrelor de 
școlarizare se face simțită ca ne
cesară o riguroasă viziune în 
perspectivă — prin colaborarea 
apropiată a Ministerului Invăță- 
mîntului cu ministerele de resort
— care să evite fluctuații anuale, 
permițînd stabilizarea și continui
tatea activității cadrelor didacti
ce în domeniile respective, ca și 
organizarea unei judicioase munej 

instructiv-educative cu studenții. 
Există rețineri nejustificate din 
partea ministerelor de resort a- 
tunci cînd își stabilesc necesarul 
de cadre de subingineri — fie 
pentru că nu sînt exact cunoscute 
posibilitățile de folosire a aces
tora la anumite locuri de muncă, 
adică profilul pregătirii lor, fie 
datorită existenței grupurilor șco
lare departamentale, pe ai căror 
absolvenți se mizează, nejustifi
cat, mai mult decît pe viitorii 
subingineri.

în altă ordine de idei, aș sub
linia că pregătirea subingineriloi 
constructori pentru rolul ce-1 au 
de îndeplinit presupune o orien
tare spre cunoașterea în adîncime 
a aplicațiilor practice ale disci
plinelor. Negreșit, nu trebuie ne
glijate bazele teoretice, care per
mit înțelegerea măsurilor tehni
ce, a implicațiilor nerespectării 
lor, și asigură intervenția conști
entă în cazurile curente pe care 
le pun lucrările în desfășurarea 
lor. Tocmai de aceea, mi se pa
re oportun să discutăm despre u- 
tilitatea consacrării întregii peri
oade de studii de 5 semestre 
pentru consolidarea pregătirii sub- 
inginerilor constructori în ase
menea coordonate. Ar urma ca 
abia apoi, în 8 săptămîni, aceștia 
să-și elaboreze fără dificultăți 
proiectul de diplomă și să încea
pă să lucreze pe șantiere din a- 
prilie—mai, cînd se declanșează 
deplin campania lucrărilor de 
construcții.

O perioadă de stagiatură de 
1 an susținem cu fermitate a fi 
nepotrivită, prin caracterul său 
nestimulativ. Dimpotrivă, sîntem 
siguri că este mai adecvată înca
drarea treptată pe anumite pos
turi — cu salarizarea corespunză
toare — pe măsură ce un tînăr 
subinginer oferă, prin ceea ce a 

făcut pînă atunci, garanția că 
poate gira cu competență res
ponsabilitățile unui loc de muncă.

Scriind rîndurile de mai sus, 
am căutat să dăm material și 
prilej de reflexiune și tinerilor 
receptivi la fondul problemelor 
ce au de rezolvat pe plan per
sonal, în concordanță cu capaci
tățile și aspirațiile proprii și cu 
necesitățile de perspectivă ale 
societății noastre, celor care în- 
tr-un fel sau altul pot avea un 
rol în determinarea alegerii vii
toarei profesiuni. Liberați de pre
judecata ierarhizării posesorilor 
de titluri după clasificări arbitra
re, de valoare reală îndoielnică, 
ei pot găsi o completă împlinire a 
aptitudinilor, posibilităților și as
pirațiilor, pregătindu-se ca sub- 
ingineri constructori să contri
buie, încadrați în marea și valo
roasa echipă de constructori ai 
țării, la realizarea bunurilor ma
teriale de care depinde mersul 
nostru înainte. Va trebui însă ca 
alegerea să se realizeze și ca ur
mare a unei substanțiale și efec
tive acțiuni științifice de orien
tare școlară și profesională 
elevii de liceu.

în săplămîna 14—20 iulie a. c. la cinematograful TIMPURI 
NOI din Capitală

Un nou program de scurt-metraje românești.

— METALE NEOBIȘNUITE
scenariul : Doru Cheșu, Ioana Popescu 
regia : Doru Cheșu 
imaginea : Victor Popescu

- RECLAMAJIE 
scenariul : Vertan Arachelian 
regia : Gabriel Barta 
imaginea : Gheorghe Herschdorfer

- OUL LUI COLUMB
scenariul si regia : Alexandru Sirbu 
imaginea : L. Nifu, L. Georgescu

— CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX 
regia : Eugen Popită
imaginea : Ștefan Fischer, Vasile Nițu

— CICLONUL, film realizat de Alexandru Gașpar și Fran
cise Patakfalvi.
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□ a
La sediul Palatului Națiunilor 

din Geneva s-a deschis luni cea 
de-a 47-a sesiune a Consiliului E- 
conomic și Social (E.C.O.S.O.C.). 
La dezbateri participă membrii 
Consiliului, precum și reprezen
tanți a numeroase țări, între care 
și România. Sesiunea va prilejui 
trecerea în revistă a politicii eco
nomice' și sociale în lume și exa
minarea propunerilor legate de 
activitatea O.N.U. în vederea 
promovării investițiilor, dezvol
tării asistenței tehnice, intensifi
cării cooperării internaționale în 
domeniul exploatării resurselor 
marine, dezvoltării turismului 
ietc. Participanții vor studia, de 
asemenea, posibilitatea creării 
unui corp internațibnal de vo
luntari pentru problemele dez
voltării. Ordinea de zi a sesi
unii mai cuprinde o serie de 
probleme în legătură cu acțiu
nea internațională cu privire la 
tineret și viitorul An Internațio
nal al educației. In cadrul sesi
unii va fi pusă la punct și pre
gătirea celui de-al 2-lea Deceniu 
al Națiunilor Unite pentru dez
voltare.

Ședința inaugurală a fost des« 
chisă de președintele Consiliu
lui, Raymond Scheyven. Secreta
rul general adjunct al Națiunilor 
Unite pentru afacerile economice 
și sociale, Philippe de Seynes, 
a dat apoi citire unui mesaj a- 
dresat sesiunii de către secreta
rul general al O.N.U., U Thant. 
Evoluția actuală, transformările 
rapide care au Iod pretutindeni, 
arată U Thant, relevă necesita
tea unor noi forme de cooperare 
internațională. Mesajul insistă a- 
supra rolului important pe care 
Națiunile Unite sînt chemate 

j să-l joace în desfășurarea unor 
1 acțiuni constructive pentru reu

șita celui de-al II-lea Deceniu 
al dezvoltării, adăugind însă că 
obiectivele urmărite reclamă „o 
voință politică considerabilă“ și 
eforturi deosebite atît din par
tea țărilor industrializate, cît și 
din partea țărilor în curs de dez
voltare.

Tensiune în Irlanda
de nord

R. P. POLONA. O 
Uzinelor de fibre și 
tetice ’din Gorzow 

polski

hală a 
fire sin- 
Wielko-

Pentru prima oară în istoria universi
tății portugheze și în istoria mișcării stu
dențești lusitane, studenții unui întreg cen
tru universitar au organizat boicotarea a- 
proape totală a examenelor de fine de an. 
Date oficiale publicate la Lisabona arată 
că numai circa 12 la sută din numărul 
total al studenților din centrul universitar 
Coimbra s-au prezentat la sesiunea finală 
de examene, desfășurată săptămîna tre
cută.

Boicotul studențesc exprimă protestul 
tinerilor împotriva arestării a opt lideri ai 
„sindicatului liber studențesc" (sindicat 
declarat ilegal de autorități). De fapt, a- 
cest boicot continuă acțiunile desfășurate 
în ultimele luni de studenții din Coimbra 
pentru o reformă democratică a univer
sității, acțiuni la care autoritățile au re
acționat prin arestarea unor conducători 
ai mișcării studențești și prin închiderea 
temporară, în două reprize, a celor două 
universități din localitate.

Boicotul de la Coimbra încheie un an 
universitar care s-a caracterizat printr-o 
tensiune în continuă creștere în amfitea
trele portugheze. La Lisabona, Setubal, 
Coimbra, Porto s-au desfășurat adunări, 
demonstrații de stradă și greve studen
țești. Amploarea acțiunilor studențești și 
gradul de încordare în relațiile dintre stu- 
dențime și autorități pot fi judecate și 
după „recordul" de suspendări ale cursu
rilor (după date oficiale, „suspendările" au 
reprezentat pe întreaga țară, în medie 40 
de zile), ceea ce, tot după aprecieri ofi
ciale, constituie o cifră neatinsă încă în 
istoria învățămînfului superior portughez. 
Recrudescența mișcării protestatar-reven- 
dicative studențești este explicată de co
respondență de presă din capitala por
tugheză prin „exasperarea tinerilor din 
facultăți în fața totalei indiferențe a gu-

Portugalia:
înfruntări

universitare
vernului la necesitățile acute ale școlii 
superioare" (NEUE ZURCHER ZEITUNG).

în septembrie trecut, puțin după prelua
rea funcției sale, noul premier, Caetano, 
anunțase că, în calitate de fost universi
tar, se va ocupa „personal și eficient" de 
„rezolvarea aceior cereri și proiecte care 
ar putea duce la un progres în universi
tatea portugheză’’. La sfîrșitul lui februa
rie, ministrul instrucțiunii, Ramo Solis, pre
ciza, însă, că „nici un fel de măsuri nu 
sînt prevăzute în viitorii doi-trei ani care 
să modifice actualele regulamente și struc-

turi universitare". Tn această situație, «fus 
denții și-au intensificat acțiunile. Ei cei* 
micșorarea taxelor foarte împovorătoare, 
sporirea numărului de burse (actualmente 
numai 1 la sută din studenții lusitani be
neficiază de burse de stat), modificarea 
actualei structuri învechite a universității, 
renunțarea la organizarea autoritaristă și 
reintroducerea autonomiei universitare, în« 
cetarea controlului polițienesc în facul
tăți și recunoașterea „sindicatelor libere" 
studențești. Tn strînsă legătură cu mișca« 
rea pentru democratizarea universității a 
luat amploare opoziția activă a studen- 
țimii împotriva războaielor coloniale din 
Angola, Mozambic și Guineea.

Inițiată de studenții Facultății de drept 
din Lisabona, campania de adunări de 
protest împotriva represiunilor colonialiste 
a cuprins toate centrele universitare 
(25 000 de studenți au participat la mi
tingurile și demonstrațiile de protest).

Reacția dură a autorităților (zeci de a- 
restări, atacarea brutală a demonstranți
lor, închiderea unor facultăți, adoptarea 
unei decizii prin care „grevele studențești 
și orice imobilizări ale cursurilor sînt con
siderate tulburări ale ordinei publice", de
cretul prin care se anulează amînarea 
stagiului militar pentru motiv de studii „în 
cazul studenților care participă la ma
nifestări neautorizate"), nu a făcut decît 
să sporească tensiunea și să determine o 
„escaladare" a mișcării protestatare stu
dențești. Boicotul de la Coimbra constituie 
o ilustrare elocventă în acest sens. Fap
tul că sute de studenți din Coimbra în
fruntă — prin gestul lor de protest — ris
cul de a pierde un an de studiu, indică 
amploarea nemulțumirii tineretului studios 
portughez.

E. R.

BELFAST T4 (Agerpres). — 
Tulburările din Irlanda de 
nord, care au izbucnit sîmbătă în
tre grupurile de demonstranți 
protestanți și catolici, cu ocazia 
manifestației religioase protes
tante „Gloriosul 12 iulie“, zi în 
care se sărbătorește victoria mi
litară din anul 1690 a regelui 
protestant Wilhelm de Orania 
asupra rivalului său catolic la 
tronul Angliei, James al II-Iea, 
au continuat duminică și luni.

Pentru prima oară de la iz
bucnirea tulburărilor din Irlanda 
de nord, cu aproape un an în 
urmă, poliția a făcut uz de arme. 
Manifestațiile, care și-au pierdut 
caracterul politic sau religios, s-au 
transformat în adevărate acțiuni 
huliganice, în cursul cărora aU 
fost sparte și prădate numeroase 
magazine.

Ca urmare a situației care s-a 
creat cei 3 500 do soldați brita
nici, staționați în Irlanda de nord, 
la cererea guvernului de la Bel
fast, au fost puși, la 14 iulie „în 
Stare de urgență“. Din cauza în
cordării situației, premierul nord- 
irlandez, James Chichester Clark, 
și-a întrerupt vacanța și s-a re
întors de urgență la Belfast, 
unde în cursul după-amiezii de 
luni a prezidat o reuniune extra
ordinară a cabinetului pe care-1 
conduce.

CU OCAZIA
ANIVERSARII 

ELIBERĂRII 
ROMÂNIEI

După asasinarea
lui Mboya

NAIROBI 14 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Direc
ției de poliție din Nairobi a făcut 
o declarație ziariștilor în care a 
afirmat că pînă în prezent an
cheta instituită în legătură cu 
asasinarea fostului ministru al e- 
conomiei, Tom Mboya, nu a în
registrat progrese. în același timp, 
el a arătat că cercetările între
prinse de poliție sînt intense, zil
nic avînd loc audierea martorilor 
acestui asasinat, care s-a produs 
în plină zi pe una din străzile 
centrale din Nairobi.

Cu cîteva zile în urmă, poliția 
anunțase reținerea a trei persoane 
care au fost interogate în legătu
ră cu asasinatul, dar nu au fost 
dezvăluite rezultatele acestei ac
țiuni.

După cum relevă agenția Reu- 
țer, oficialitățile din Nairobi sub-

liniază necesitatea elucidării aces
tui caz, întrucît animozitățile 
tribale (după cum se știe, Mboya 
aparținea tribului minoritar 
„Lua“), accentuate după asasina
rea fostului ministru, nu par să 
se diminueze, iar situația de în
cordare în țară continuă să per
siste. în legătură cu înlăturarea 
violentă a lui Mboya, care era 
considerat succesorul prezumtiv al 
președintelui Kenyatta, se fac tot 
felul de supoziții care se înscriu 
pe o scală variind' de la o răfuia
lă cu caracter tribal pînă la un 
complot politic. Pentru ultima al
ternativă optează și vicepreședin
tele Kenyei, Daniel Arap, care, 
intr-o declarație reluată de agen
ția Reuter, a sublinat că „asasi
narea lui Mboya reprezintă a 
parte a unui complot care urmă
rea răsturnarea actualului guvern 
din Kenya“,

Ou prilejul celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, ambasado
rii Constantin Flitan (Franța) și 
Gheorghe Iason (Nigeria) au or
ganizat conferințe de presă, în 
cursul cărora au vorbit despre 
realizările remarcabile obținute 
de România în cei 25 de ani 
de la eliberare, precum și despre 
principiile politicii externe a 
țării noastre.

★
Cu ocazia manifestărilor pri

lejuite de cea de-a 25-a aniver
sare a eliberării României de sub 
jugul fascist, în orașul danez 
Vraa a fost deschisă o expoziție 
în care sînt prezentate o serie 
de lucrări aparținînd sculptoru
lui român George Apostu.

Deschiderea expoziției a fost 
precedată de o conferință a 
prof. Broby Johansen, care a 
vorbit despre arta modernă din 
România, precum și despre per
sonalitatea și opera lui Brâncuși. 
Participanților la acest vernisaj 
le-a fost prezentat, de asemenea, 
filmul românesc „Brâncuși la 
Tg. Jiu“.

înaintea startului
Apollo -11“

Criza politică italiană
Mariano Rumor și-a început consultările

La Cape Kennedy, pregătirile 
pentru lansarea navei spațiale 
„Apollo-11“ intră în faza finală. 
Specialiștii, după o întrerupere 
de 15 ore, au început astăzi la 
orele 01,00 G.M.T. numărătoa
rea inversă definitivă ce se va 
încheia prin desprinderea de 
sol a uriașei rachete „Sa- 
turn-5“, purtătoare a cabinei 
spațiale „Apollo-11“ și a modu
lului lunar cu ajutorul căruia

Neil Armstrong și Edwin AI- 
drin vor atinge solul selenar, 
întregul echipaj a avut dumini
că o zi relativ liberă. Neil 
Armstrong și Michael Collins 
au pilotat cîteva ore1 un elicop
ter și un avion cu reacție. As
tăzi ei își vor relua antrena
mentele la bordul simulatoare
lor de zbor.

Spre baza de lansare de la 
Cape Kennedy în ultimele trei

Aldrin, repetînd implantarea pe „solul lunar" a unui colector 
de particule solare, care urmează să fie apoi readus pe Terra 

de echipajul lui „Apollo-17"

zile s-a înregistrat io afluență 
deosebită de ziariști și vizita
tori ce vor urmări plecarea 
spre Lună a ăstronauților ame
ricani. Acum opt zile se apre
cia că la acest eveniment vor 
asista în jur de 1 milion de 
spectatori. Acum se pare că la 
„cel mai mare spectacol al de
ceniului“ vor lua parte 2 mili
oane de persoane. Administra
ția națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a dis
tribuit 10 000 de invitații ofi
ciale.

Duminică seara peste 3100 de 
ziariști au fost acreditați pen
tru experiența „Apollo-11“. 
Cea mai mare sală de presă, a- 
menajată vreodată în Statele 
Unite, începe să devină neincă- 
pătoare. Sînt așteptați pentru 
ziua lansării alți 700 de cores
pondenți speciali, reprezentînd 
presa din 52 de state.

★
N.A.S-A. (Administrația na

țională pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic) a anunțat că Ia 21 iulie 
vor fi transmise, în direct d'e 
pe suprafața Lunii, imagini 
televizate ale coborîrii primilor 
oameni pe satelitul natural al 
Pămîntului. Transmisia va avea 
O durată de 2 ore și 40 de mi
nute și va înfățișa, printre al
tele, pe astronautul Neil Arm
strong punînd piciorul pe Lună, 
precum și pe Armstrong și Al
drin efectuînd programul știin
țific stabilit.

Semnalele televizate de 
Lună vor fi retransmise de 
„Modulul lunar“ sau prin 
termediul unei antene 
„umbrelă“ instalată pe 
fața lunară.

pe 
pe 
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ROMA 14 (Agerpres). — Ma- 
riano Rumor, care a fost în
sărcinat duminică de președin
tele Italiei, Giuseppe Saragat, 
cu formarea noului cabinet 
„din partidele de centru-stîn
ga“ și-a început luni după-a- 
miază consultările. După ce a 
avut o îndelungată întrevedere 
cu Flaminio Piccoli și Benig- 
no Zaccagnini, respectiv secre
tar general și președintele 
Partidului Democrat-Creștin, 
Mariano Rumor și-a continuat 
discuțiile cu ceilalți reprezen
tanți ai conducerii partidului, 
în cursul acestor întîlniri au 
fost discutate o serie de pro
bleme referitoare la posibilită
țile de reconstituire a coaliției 
de centru-stînga. Cît privește 
consultările cu reprezentanții 
celorlalte partide care ar urma 
să facă parte din guvern, ele 
vor avea loc în zilele urmă
toare.

Observatorii politici aprecia
ză că misiunea lui, Rumor nu 
va fi deloc ușoară. De altfel, 
notează aceștia, el însuși a 
acceptat noua misiune „cu re
zerve“, luînd în considerare 
dificultățile pe care le va avea 
de întîmpinat. Se relevă în 
acest sens faptul că fracțiunea 
de dreapta a socialiștilor, care 
s-a constituit într-un partid

separat — Partidul Socialist 
Unitar — a făcui cunoscut că 
participarea sa la viitorul 
guvern este condiționată. Ho- 
tărîrea definitivă va fi luată 
miercuri cu prilejul reuniu
nii Direcțiunii acestui partid. 
La rîndul său Partidul Repu
blican a anunțat că nu va 
participa în nici uri caz la un 
guvern de centru-stînga alături 
de democrat-creștini și de so
cialiști. Cu toate acestea con
ducerea acestui partid nu a 
exclus posibilitatea de a spri
jini noul guvern în parlament,

• UN TRIBUNAL federal 
din New Orleans a condam
nat pe tinărul de culoare 
Walter Collins Ia închisoare 
pe termen de 25 de ani și la 
o amendă de 500 de dolari 
pentru refuzul său de a se 
înrola in armată și de a 
pleca în Vietnam. După cum 
subliniază presa, este pentru 
prima dată cînd un adversar 
al războiului din Vietnam 
este condamnat Ia închi
soare pe un termen așa de 
îndelungat. Condamnatul a 
făcut recurs la instanța su
perioară.

IN IRIANUL DE VEST A ÎNCEPUT

Noi incidente

salvadoriene
— Corespondentul din 

.Ciudad de Mexico al a- 
genției U.P.I., informea
ză că Ia granița dintre 
Salvador și Honduras au 
avut loc duminică schim
buri de focuri făcîndu-se 
uz de tunuri și mortiere.

Duelul care a durat aproxima
tiv două ore nu a provocat pier
deri în rîndurile celor două părți.

în urma acestei lupte, scrie co
respondentul, tensiunea ivită în
tre Salvador și Honduras după 
incidentele ce s-au produs cu 
prilejul meciurilor de fotbal 
dintre reprezentativele celor două 
țări, tinde să se agraveze. La Sau 
Salvador, guvernul a ordonat fo
losirea camuflajului ca o măsură 
de prevedere în eventualitatea 
unui atac din partea aviației Hon
durasului. Măsuri similare au fost 
luate și la Tegucigalpa. Trupele 
de graniță au fost întărite de am
bele părți.

Președintele Nixon a adresat 
scrisori președinților Salvadorului 
și Hondurasului cerîndu-le să gă
sească o soluție pașnică în disputa 
lor. De asemenea, miniștrii de ex
terne din Guatemala, Nicaragua 
și Costa Rica încearcă o acțiune 
de mediere. Consiliul Organizației 
Statelor Americane s-a întrunit 
pentru a lua în discuție evoluția 
conflictului dintre cele două țări.

• ÎN CAPITALA JAPONIEI 
au avut loc alegeri pentru de
semnarea membrilor Adunării 
municipale. Rezultatele con
fruntării electorale atestă vic
toria partidului de guvernă- 
mînt liberal-democrat, ai cărui 
reprezentanți au obținut 54 de 
locuri. Partidul Socialist, care 
timp de 4 ani deținuse numărul 
cel mai mare de locuri în Adu
narea municipală a capitalei 
japoneze, nu a mai obținut în 
cursul actualelor alegeri decît 
24 de locuri; 25 de mandate au 
revenit partidului Komeito.

Observatorii politici subli
niază succesul Partidului Co
munist din Japonia, care a ob
ținut 18 locuri, dublîndu-și ast
fel numărul mandatelor în 
Adunarea Municipală.

R. D. VIETNAM. Ingineri reparînd utilaje la mina de la Cam Pha

• IN ULTIMELE 24 DE 
ORE, forțele Frontului Na
țional dc Eliberare din Viet
namul de sud au atacat 14 
fortificații ale trupelor ame- 
ricano-saigoneze — rela
tează corespondentul agen
ției France Prcsse. Sediul 
unui comisariat al adminis
trației saigoneze din cartie
rul Cholon a fost ținta unui 
atac cu rachete inițiat de un 
grup de patrioți.

Lupte între detașamente 
ale F.N.E. și unități ale tru
pelor americano-saigoneze 
au avut Ioc și în sectoarele 
Da Nang, Tam Ky și Tay 
Ninh, precum .și în delta Me- 
kongului.

• GUVERNUL Republicii A- 
rabe Unite a încheiat cu 
consorțiul internațional „Socia“ 
un acord preliminar pri
vind construirea unei con
ducte de petrol între Marea Roșie 
și Marea Mediterană. Capacita
tea anuală proiectată a conductei 
va fi de 70 milioane tone de ți
ței. Proiectul va fi realizat de 
consorțiul „Socia“ format din 11 
companii străine dintre care ma
joritatea franceze și italiene. Lu
crările de construcție sînt evalu
ate Ia 175 milioane de dolari.

Conducta a cărei lungime este 
de 350 km va trece prin orașele 
egiptene Suez și Alexandria.

‘— DJAKARTA 14 (Agerpres). 
■— Reprezentanții triburilor pa- 
puașe s-au întrunit luni în cele 
opt centre districtuale pentru a 
exprima dorința celor peste 
800 000 de paguași dacă doresc ca 
Irianul de vest să rămînă încorpo
rat în statul indonezian sau să 
devină stat independent. Deschi
derea lucrărilor reuniunilor celor 
1025 de reprezentanți ai papua- 
șilor, constituiți în Adunări con
sultative, marchează începutul 
traducerii în viață a așa-zisului 
„act al liberei alegeri“ prin care 
populația este chemată să-și ex
prime poziția față de viitorul a- 
cestui teritoriu. Adunările consul
tative își vor desfășura activita
tea timp de trei săptămîni pentru 
a da posibilitatea unei misiuni 
indoneziene să participe la lucră
rile fiecărei adunări. Ministrul in
donezian al afacerilor externe, 
Adam Malik, a făcut cunoscut că 
o serie de membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Djakarta 
și un număr de ziariști străini au

fost invitați șă asiste la desfășu
rarea „actului liberei alegeri“.

Indonezia s-a angajat să’ orga« 
nizeze în 1969 un referential în 
Irianul de vest pentru a da posi
bilitate papuașilor să decidă a- 
supra viitorului acestui teritoriu. 
In,privința modalităților de orga
nizare a referendumului, puncte
le de vedere ale guvernului in
donezian și al liderilor papuașilor 
au fost diferite.

După nărerea autorităților in
doneziene, condițiile locale —* 
lipsa unor mijloace de comunica
ție și terenul foarte accidentat —• 
fac^ca principiul „un om — un 
vot“ să fie implicabil în Irianul 
de vest. Guvernul indonezian, de 
acord cu consiliile triburilor a 
hotărit să constituie Adunări con
sultative formate din șefii de tri
buri, conducători religioși și alte 
persoane. Membrii acestor adu
nări, numiți în marea lor majori
tate de guvernul indonezian, sînt 
chemați să exprime opțiunea tri
burilor care populează teritoriul 
Irianului de vest.

Comunicat comun II.R.S.S.-R.B.C.
MOSCOVA 14 (Agerpres) — 

La 14 iulie a părăsit Moscova, 
înapoindu-se în patrie, delegația 
de partid și guvernamentală a 
R.DG., condusă de Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
care a făcut o vizită în U.R.S.S.

★
în comunicatul dat publicității 

se arată că convorbirile au rea
firmat deplina unitate de pă
reri în toate problemele exami
nate-

Comunicatul relevă că cele 
două țări vor face tot ce le stă 
în putință pentru a feri Europa 
de pericolul unui nou conflict și 
a deschide orizont colaborării 
multilaterale pașnice între toate 
statele europene mari și mici,
indiferent de orînduirea

Ss ix -t
• MINISTRUL ISRAELIAN 

al afacerilor externe, Abba 
Eban, a părăsit luni Tel Aviv-ul • 
plecînd spre Geneva, unde ur
mează să prezideze q conferință
a ambasadorilor israelieni acre
ditați în țările Europei occiden
tale. După cum remarcă agen
ția France Presse, conferința 
va acorda o deosebită atenție 
relațiilor israeliene cu țările 
Pieței comune și în special cu 
Franța. După încheierea confe
rinței, Abba Eban va pleca la 
Londra pentru o scurtă vizită.

• IORDANIA își continuă 
eforturile de mediere în dife
rendul irano-irakian privind 
drepturile de navigație în 
tuarul Shatt El Arab, au 
cunoscut surse oficiale 
Amman. Regele Hussein 
ține contactele cu ambele 
în vederea angajării unor : 
cieri vizînd soluționarea 
flictului.

es- 
făcut 

din 
men- 
părți 

nego- 
con-

• SECRETARUL GENERAL 
al C.C. al P.C.U.S., Leonid 
Brejnev, a primit pe Aii Sabri, 
membru al Comitetului Execu
tiv Suprem al Uniunii Socia
liste Arabe, care se află într-o 
vizită în Uniunea Sovietică.

După cum anunță TASS, cu 
acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri în probleme 
ale situației internaționale ac
tuale și ale dezvoltării relațiilor 
dintre P.C.U.S. și Uniunea So
cialistă Arabă.

• AGENȚIA P.A.P. anunță 
că recent au avut loc Ia Paris 
convorbiri polono-spaniole în 
urma cărora s-a hotărit ca Ia 
Varșovia și Madrid să se des
chidă reprezentanțe comerciale 
cu atribuții consulare. Repre
zentanțele, relevă agenția cita
tă, trebuie să contribuie la dez
voltarea continuă a schimburi
lor comerciale dintre cele două 
țări care in ultimii ani s-au 
dezvoltat cu succes și în inte
resul reciproc.

iulie, sărbătoarea națională a Franței,Cu ocazia zilei de 14 î_T , ____ ___ ,1___“ _ ~__ ;_1,
cînd se împlinesc 180 de ani de la căderea Bastiliei, simbol 
al tiraniei și absolutismului monarhic, luni dimineață a avut 
loc o paradă militară la Paris, în prezența președintelui Repu
blicii, Georges Pompidou, a membrilor guvernului și ai Parla
mentului, precum și al altor oficialități, a corpului diplomatic 
și a unui numeros public.

Președintele Pompidou a trecut în revistă trupele aliniate 
în Place de 1-Etoile, unde se înalță Arcul de Triumf, și pe 
Champs Elysees. După aceea, el a primit din tribuna oficială, 
instalată pe Champs Elysees, parada militară la care au luat 
parte 9 000 de ofițeri și soldați, 250 de blindate și 200 de a- 
vioane și elicoptere. Parada militară a fost precedată de un 
concert dat de marea orchestră simfonică a gărzii republicane 
din Paris.

socială. Ele și-au exprimat satis
facția pentru faptul că propu
nerea privind convocarea unei 
conferințe europene în proble
mele securității și colaborării a 
avut un ecou pozitiv în majori
tatea țărilor europene.

Uniunea Sovietică și R.D.G., 
se subliniază în declarație, con
sideră că singura cale reală 
de consolidare a păcii în Europa 
este recunoașterea frontierelor 
actuale inclusiv frontierele din
tre RD. Germană și R.F. a Ger
maniei și frontierele de pe 
Oder — Neisse, renunțarea la 
cursa înarmărilor și dezarmarea, 
recunoașterea internațională a 
R.D.G. și stabilirea de relații 
egale în drepturi cu ea, respec
tarea statutului Berlinului occi
dental ca unitate politică inde
pendentă.

• GUVERNATORUL GENE
RAL al Canadei, Ronald Miche- 
ner, a semnat legea de institu- 
ționalizare a egalității juridice 
pe întregul teritoriu al statului 
a celor două limbi oficiale _
engleza și franceza. Conform 
prevederilor stipulate în textul 
legii, aceasta urmează să intre 
în vigoare la 60 de zile după 
semnarea ei, respectiv la înce
putul lunii septembrie.

Legea adoptată săptămîna 
trecută de parlamentul cana
dian cere tuturor organelor 
federale guvernamentale să 
asigure în cadrul activității lor 
utilizarea celor două limbi în 
mod egal.

-
• NAVA ȘCOALA „MIR- 

CEA“, care execută un marș 
de instrucție în apele Mării 
Negre,, ale Mediteranei și A- 
driaticii, a sosit luni într-o 
vizită de curtoazie în portul 
iugoslav Split. La sosire, se 
aflau ambasadorul României 
la Belgrad, Aurel Mălnășan 
și atașatul militar român, 
colonel Marin Pancea.

Cu acest prilej, viceami
ralul Grigore Marteș, co
mandantul marinei militare 
a României, a făcut o vizită 
președintelui Skupștmei co
munale Split, Iakșa Milicici, 
și comandantului regiunii 
marinei militare Split, ami
ralul1 Bogdan Petotici, care, 
după aceea, i-au întors vi
zita pe nava școală.

Seara, comandantul mari
nei militare române a oferit 
un cocteil în cinstea repre
zentanților vieții politice și 
sociale din Split șl aî regiu
nii militare.
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