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Vizita de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a întreprins-o timp de cinci zile în județele Cluj, 
Maramureș, Satu Mare, Bihor și Arad a prilejuit întîl niri cu oameni ai muncii din industrie, din agricultură 
și din alte domenii de activitate, cu cadre de conducere din economie, cu activiști de partid și de stat. In cadrul 
unor impresionante manifestări populare, sute și sute de mii de oameni ai muncii, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, și-au exprimat dragostea și nețărmurita lor încredere în politica marxist-leninistă a 
partidului, adeziunea unanimă la programul său, hotă rîrea de a lupta pentru înfăptuirea lui.

Vizita, care a avut loc în preajma celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, eveni
ment de excepțională importanță în viața țării și poporu lui nostru, a constituit o puternică afirmare a unității 
întregii națiuni socialiste în jurul partidului său comunist, a conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După mai puțin de 12 ore 
de la emoționanta manifesta
ție pe <are cetățenii orașului 
de pe Criș au făcut-o tovară
șului Nieoiae Ceaușescu. marți 
dimineața Oradea a trăit din 
nou cu intensitate revărsarea 
entuziasmului popular : orăde- 
nii și-au luat rămas bun de la 
secretarul general al partidului 
nostru comunist la plecarea sa 
spre Arad.

Tovarășul Ceaușescu străba
te orașul într-o mașină deschi
să. Bucuria spontană și since
ră, bucuria umană, se citește 
pe toate chipurile. Oamenii îl 
privesc pe tovarășul Ceaușescu 
așa cum își privesc frații, pă- 
îHnții. fiii. Uralele încărcate de 
emoție cuprind, în cuvintele 
-tar simple, toată dragostea pe 
care poporul nostru o nutrește 
pentru Nicolae Ceaușescu: 
„Să ne frăiți, tovarășe 
Ceaușescu", „Sîntem alături de 
dumneavoastră. tovarășe se
cretar general“, „Să fiți feri
cit“, „Sănătate și bucurie“. 
Sînt urări ce rostesc gîndurile 
și sentimentele profunde ale 
unui popor care își cinstește 
conducătorul, care știe că su
fletul conducătorului este tot 
una cu sufletul națiunii. însu- 
flețitele clipe ale acestei cople
șitoare manifestații exprimă 
cu o vigoare deosebită unita
tea de ideal, unitatea de ac
țiune a poporului și'partidului.

Coloana merge la pas. în 
prima mașină. în picioare, to
varășul Ceaușescu salută miile 
de cetățeni.

„La mulți ani“, „Sănătate“, 
„Fericire“, „Noroc bun“ — cele 
mai felurite urări rostite de 
mii de glasuri, se împletesc 
de-a lungul întregului traseu. 
Peste toate ca o unanimă 
vibrație răsună : „P.C.R.“,
„P.C.R.“, „Ceaușescu, Ceaușes
cu, Ceaușescu“. Numele celui 
mai iubit fiu al poporului ro
mân este scandat de bătrîne 
cu părui alb, de copii, tineri. (Continuare in pag. a Il-a)
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Toți locuitorii comunei Mădăraș au venit să-l întimpine pe iubitul conducător al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu
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Impresionantul miting de la Arad, cu prilejul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu

au

în fața întreprinderilor au 
ieșit muncitori în salopete ; 
din instituții, grupuri mari-- de 
tinere și tineri ; din balcoa
nele caselor, de lâ ferestre, 
bărbați și femei salută, ova
ționează. ~ ■ 
străbate 
splendidă 
printr-un 
plauze și

...Ultimele
au rămas

Mașinile 
comunele Nojorid, Leș, Gepiu, 
Inand. în cinstea oaspetelui 
sărbătoarea a împodobit șose
lele și casele, dar mai presus 
de orice a împodobit inimile 
oamenilor. După un vechi o- 
bicei al locului, in fata casei 

Coloana de mașini 
orașul în această 
dimineață de iulie, 
imens fluviu de a- 
ovații.

case ale Oradiei 
în urmă.

oficiale trec prin

fiecărui gospodar, pe o masă 
așternută de sărbătoare sini 
rînduite roadele pămîntului: 
o pîine mare,, o cană de vin, 
plăcinte rumene și alte bucate 
alese. De la aproape fiecare 
masă, gospodina face un semn 
îmbiind oaspeții la, un. scurt 
popas.

La Nojorid, o echipă de că
lușari blochează șoseaua. Vaj
nicii dansatori n-au trecut de 
zece ani. La trecerea prin Leș, 
o fanfară țărănească intonea
ză „Mulți ani trăiască“, tot 
aici tinere țărănci flutură 
frumoase cusături, mindria 
măiestriei lor.

Un popas de cîteva minute 
la Inand. Oprirea nu este pre
văzută în programul oficial. 
Țăranii au ieșit în întîmpina- 
re cu tradiționala pîine și 
sare. Bătrîna care le oferă 

sărută pe oaspete: „Să tră
iești, copilul meu, să ne con
duci mereu așa ca pînă a- 
cum“. Că un ecou, glasurile 
tuturor scandează : „Ceaușes
cu și poporul, Ceaușescu și 
poporul“. Tovarășul Ceaușescu' 
le urează celor de față multă 
sănătate, 
în . fața 
ziții' improvizate, 
torii din Inand și 
munele învecinate țin să ara
te cu îndreptățită mîndrie 
realizările 
Ceaușescu 
rezultatele 
griului în
— 2 810 kg/ha. C.A.P.
— 2 615 kg/ha, C.A.P. Roit — 
2 705 kg/ha, C.A.P. Sînnicolau 
roman — fruntașă pe județ —
— 3 100 kg/ha.

un alt val de uralc 
sosirea tovarășului A 
în satul următor.
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Drumul continuă străbătînd 
alte și alte sate. Nu apucă să 
se stingă ecoul uralelor din- " 
tr-unul și 
întîmpină 
■Ceaușescu

Opi-ire' în comuna Mădăraș
— comună vestită prin hărni- ® 
cia și spiritul gospodăresc al 
loruttbrilor ei, Localitatea cu- 
noaște de la un an la altul ® 
tot mai pregnant un proces de 
urbanizare. Cele . peste 200 _ 
case noi construite aici în ul- ® 
timul timp au înfățișarea 
unor adevărate vile, străzile 
din centru sînt asfaltate, noua 9 
școală este o impunătoare clă
dire cu etaj, vitrinele maga- 
zinelor expun cele mai felu- W 
rite produse ; o baie comu
nală va fi dată în curînd în a 

' funcțiune. "
La intrarea în Mădăraș, to

varășul Nicolae Ceaușescu ® 
este salutat.de primarul’ — 
munei, Gheorghe Chiș, de toți 
locuitorii comunei veniți 
mic cu mare să-1 salute _ _
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. în calea oaspetelui ei _ 

așternut un covor de flori® 
de cîmp, culese în zorii zilei, 

peste tot, o mare de urale. 
glas vibrînd de emoție ®

Ca
Un 
rostește „Vă doresc multă să
nătate 
vară.șe 
binele 
voce.
niei“
Tovarășul Ceaușescu mulțu
mește, strînge mîinile care 
se întind.

Președintele cooperativei 
gricole de producție din 
ceastă comună, 
ghiar, îl invită
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De peste două decenii, Parti
dul Comunist Român promo- 
vează cu consecvență politica de 
intensificare a agriculturii ca 

_ parte componentă a programului 9 de făurire a unei economii mo
derne. în noul plan cincinal, pe 

— anii 1971—1975, în centrul po- 
® liricii partidului se află în con

tinuare preocuparea pentru fău- 
• rirea unei economii moderne, la 

nivelul țărilor avansate, pe baza 
dezvoltării unei industrii puter- 

• nice și a unei agriculturi avan
sate, în cadrul cărora să-și gă
sească o largă folosire cuceririle 
revoluției tehnico-științifice con
temporane, în vederea asigurării 
unui înalt nivel de productivi
tate socială a muncii și a îmbu
nătățirii continue a nivelului de 
trai al maselor. Ca urmare, dez
voltării agriculturii i se va acor
da și în viitor o atenție perma
nentă, în scopul creșterii contri
buției sale la formarea venitului 
național, la îmbunătățirea apro
vizionării populației cu produse 
agro-alimentare și a industriei

Pe Valea Ierului, în 
județul Bihor, timpul 
se măsoară în metri, 
fiindcă după o zi de 
muncă fiecare priveș
te în urmă să vadă 
canalele pe unde as • 
cultătoare vor curge 
apele. Aceeași unitate 
de măsură o folosesc 
și muncitorii, ingine
rii, tehnicienii șantie
relor de hidroamelio
rații de la Secuieni, 
al Trustului nr. 5 de 
îmbunătățiri funciare 
din Oradea și cei 120 
de studenți ai Facul
tății de științe econo
mice din Cluj și ai 
Institutului pedagogic 
de 3 ani din Oradea 
care timp de 20 de 

■ zile participă efectiv 
la o amplă lucrare de 

‘‘ a rîului

re care vor fi redate 
agriculturii județului.

— La urma urmei, 
sînt trei săptămîni de 
vacanță cu program 
de „gimnastică“, 8—10 
ore pe zi, după cum 
este nevoie. Gimnasti
ca executată după 
„muzica“ de dragli- 
nă sau de tractor.

In rezumat, mărtu
risirea aparține orică
ruia dintre studenții 
Gheorghe Ciobanu, Iu- 
liu Sandor, Ioan Puia, 
șef de „operații“ în 
comandamentul bri
găzii ca și celorlalți 
viitori economiști, pre- 
zenti pe șantier. Sea
ra, la lumina focului 
se studiază palmele 
deja bătătorite, se 
vorbește despre lu
crările de a doua zi 
cu obișnuința specia
liștilor. De o parte și 
de alta ’ ’
colector 
lucrează __ __ ___
săparea a încă 324 de 
canale ce vor fi tra
versate de 330 de po
duri. Se defrișează 
păaurea de stuf pen
tru ca draglinele să 
poată mușca în voie

•
 iu v . .

..îmblînzire' 
1er.

—•Norocul a fost al 
• nostru, recunoaște a- 

sistentul universitar 
Petru Bințirftan, ziua 
brigâdier și seara co- 

• < mandant de brigadă.
Contribuim la execit- 

■ tarea unei lucrări im
portante de hidroame- 
liorații, o investiție de 
142 milioane lei. Este 
vorba de 50 U00 hecta-

Conf. univ. dr
O. PARPALĂ

reçu_ materii prime, la sporirea 
surselor destinate exportului.

Caracteristica principală a dez
voltării agriculturii în noul plan 
cincinal, precum și în perspec
tiva anului 1980, o constituie, în 
continuare, accelerarea procesu
lui de intensificare a producției, 
prin folosirea mai bună a pămîn
tului, realizarea unui program 
amplu de irigații, chimizarea 
complexă, dotarea cu o gamă 
variată de tractoare și mașini a- 
gricole moderne. Și pînă acum 
agricultura a înregistrat progrese 
simțitoare în ce privește crește
rea producției. Astfel cu toa
te condițiile climatice nefavo
rabile din unii ani, producția a- 
gricolă a crescut, asigurînd sa
tisfacerea diverselor nevoi ale 
economiei naționale ; au sporit 
randamentele medii la hectar și 
pe animal, micșorîndu-se decala
jul dintre țara noastră și țări

pămîntul Umed, să 
lucreze la îndiguiri.

,,Ajutorul studenți
lor tocmai în această 
perioadă, cînd a în
ceput și campania de 
recoltare a păioaselor, 
este bine venit — ne 
spune inginerul VIC
TOR --------------- ------- ,
șeful șantierului. Stu
denții 
tr-un 
lucru, 
mele prevăzute pentru 
muncitorii șantieru
lui. Sîntem siguri că 
la sfirșitul celor 20 de 
zile nu va fi nimeni 
nemulțumit. Realizări
le obținute de ei pînă 
acum le oferă, chiar 
numai după cîteva zi
le de munca, dreptul 
de a participa Ia ma
rea noastră bătălie al 
cărui sfîrșit va însem
na — nici nu se poa
te calcula precis — 
sute de mii de tone de 
porumb, sute de mii 
de tone de grîu obți
nute de ne terenurile 
smulse bălților“.

IOAN RUS

și 
ale 
de

ale statului și 
agricole

in- 
a

proces de 
accelerat

avansate din punct de vedere 
economic. Edificator este faptul 
că în perioada 1966—1968, com
parativ cu perioada 1963—1965, 
România a recoltat mai mult cu 
2 milioane tone de cereale, 
cu 26,4 la sută legume, cu 
31—35 la sută sfeclă de za
hăr, floarea soarelui și car
tofi. Cu toate acestea în 
domeniul agriculturii se mențin 
unele neajunsuri și rămîneri în 
urmă, îndeosebi în domeniul or
ganizării muncii agricole, al pro
ductivității și eficienței acestei 
importante ramuri a economiei 
naționale. Lichidarea acestor 
neajunsuri și ridicarea agricul
turii românești la nivelul exis
tent în țările avansate impune 
cu necesitate accelerarea proce
sului de intensificare, prin con
jugarea eforturilor materiale 
financiare 
tuturor unităților 
producție.

La baza acestui 
tensificare în ritm 
agriculturii stă politica de inves
tiții din fondurile centralizate 
ale statului și din resursele pro
prii ale unităților agricole, fără 
de care nu poate fi concepută 
dezvoltarea și modernizarea pe 
mai departe a bazei sale telinico- 
materiale — condiție fundamen
tală pentru obținerea unor re
colte mari și constante. Edificator 
pentru ritmul în care urmează 
să se dezvolte prdcesul de inten
sificare a agriculturii românești, 
este volumul investițiilor ce se 
vor aloca : 60 miliarde lei din 
fondurile centralizate ale statului 
plus 10—11 miliarde lei pentru 
lărgirea capacității de producție 
a industriilor care deservesc 
agricultura. în afara acestor in
vestiții din fond centralizat, coo
perativele agricole de producție 
vor investi din acumulări proprii 
circa 20 miliarde lei- Investirea 
a circa 90 miliarde lei în de
cursul unui singur cincinal ega
lează în proporții investițiile 
efectuate in agricultura româ
nească în decursul a nu mai 
puțin de 20 ani (1950—1970).

(Continuare m pag. a V-a)

cTnsemnări

CU LUNA
Este o realitate intimă a 

omului modern ca el să se 
acomodeze repede cu nouta
tea cea mai strălucitoare : 
doi oameni, două ființe din 
cele cîteva miliarde care 
populează buna și generoa
sa noastră planetă, vor în
cepe azi temerara lor încer
care de a călca simplu, o- 
menește fața brăzdată geo
metric a Lunii. Și, totuși, 

• ceea ce, este noutatea de ul
tim moment supusă unui 
minim efort de disociere e- 
liberează semnificații de o 
nobilă factură, onorînd cute
zanța și inteligența , întregii 
noastre civilizații. Ritmul 
în care s-a desfășurat, ceea 
ce viitorimea va numi isto
ria primilor 12 ani ai explo
rării concrete a spațiului 
extraterestru, este realmen
te amețitor și evocarea lui, 
acum cînd primii pămînteni, 
beneficiarii investițiilor de 
inteligență științifică făcute 
de generații de savanți din 
întreaga lume, vor încerca 
contactul direct cu astrul 
nostru vecin, este o datorie 
firească, necesară.

Noutățile pe care le-am 
primit, cu o autentică emo
ție, în acești 12 ani au fost, 
de fapt, pașii care au mic
șorat, din ce în ce mai mult, 
distanța astronomică ce ne 
desparte de satelitul nostru 
natural. Un pas decisiv, pe 
care ni-1 reamintim cu toții 
azi, cu aceeași emoție au
tentică, este cel de la 12 a- 
prilie 1961, cînd neuitatul 
Iuri Gagarin, dînd expresie 
concretă a marilor posibili-

C. RADU 
(Continuare în pag. a TV-a)
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Nicolae Ceaușescu să viziteze 
cooperativa ; una dintre pri
mele create în țară. Acceptînd 
cu plăcere invitația, secreta
rul general al C.C. al P.C.R. 
vizitează sectorul zootehnic, 
unde este informat asupra re
zultatelor obținute în crește
rea producției de carne și 
lapte. Se subliniază ■ faptul că 
cooperativa a livrat importan
te cantități de carne, că pro
ducția medie de lapte, la fie
care vacă, a ajuns la peste 
2 600 litri.

La sediul cooperativei, to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
întîlnește cu membrii consi
liului de conducere. Aici se 
dau explicații în legătură cu 
alte activități ale acestei pu
ternice cooperative. Rezulta
tele obținute atît în producția 
vegetală cît și în cea animală 
i-au situat, pe cooperatorii din 
Mădăr'a^ în rîndurile unități
lor fruntașe pe țară. Averea 
obștească a cooperativei a a- 
juns în prezent lâ peste 20 
milioane de Iei. Atrage în mod 
deosebit atenția valoarea zilei 
muncă obținută care anul tre
cut s-a ridicat la 35 de lei din 
care 27 în bani..

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi felicită pe cooperatori pen
tru rezultatele obținute, ară- 
tîndu-le, totodată, că succesele 
de pînă acum îi obligă în 
continuare. S-ar mai putea 
face multe, arată tovarășul 
Ceaușescu, mai cu. seamă în 
ceea - ce privește extinderea 
irigațiilor și a culturilor de 
seră. Ș-ar putea chibzui bine 
repartizarea pe teritoriu a 
clădirilor agricole, întrucît, la 
ora actuală, nu peste tot s-a 
folosit terenut suficient de. ra
țional. ' iT"““-".;;'..™...

La sfîrșitul: . acestei scurte 
dar fructuoase întîlniri, se
cretarul general aț C.C. al 
P.C.R. le adresează țăranilor 
din Mădăraș un călduros sa
lut cu prilejul împlinirii în 
anul acesta a 20 de ani de 
existență a cooperativei. In 
fața sediului cooperativei, 
oaspetele răspunde aclamații
lor, mulțumește pentru mani
festarea de atașament, de în
credere în partid, în conduce
rea sa.

In centrul orașului Salonta, 
tovarășul Nicoale Ceaușescu 
este așteptat de întreaga 
populație. Tovarășul Petru De
meter, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid, pri
marul orașului, îl invită pe 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. să viziteze expoziția 
produselor realizate de indus
tria locală și cooperația meș
teșugărească a orașului, care 
oglindește variate bunuri de 
larg consum, confecții, încăl
țăminte, articole casnice, de 
turism, garnituri de mobilă — 
și, în mod deosebit, ingeniozi
tatea creatorilor din aceste 
unități în realizarea unor pro
duse.

Președinții celor trei coope
rative agricole de producție 
din Salonta îl invită și dînșii 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să le fie oaspete.

Este greu de ales... Toate a- 
ceste unități țin să arate cum 
se muncește în gospodăria lor 
înfrățită, cum este organizată 
munca, ce rezultate au obți
nut.

Se face un scurt popas 
la sectorul legumicol al coo
perativei agricole de produc
ție „Drapelul Roșu“, unde este 
prezentată o expoziție de 
legume. Președintele coopera
tivei, Alexandru Tzeghi, infor
mează asupra rezultatelor ob
ținute în acest sector, cît și în 
celelalte sectoare de bază ale 
unității. Apreciind succesele 
obținute în sectorul vegetal, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că este necesar să 
se acorde mai multă aten
ție acestui sector aducător de 
mari venituri, cu atît mai 
mult cu cît au posibilități deo
sebite pentru dezvoltarea zoo
tehniei. în această privință 
sugerează ideea unificării e- 
forturilor celor trei coopera
tive agricole de producție din 
Salonta pentru sporirea efi
cienței în acest sector.

Coloana oficială își conti
nuă drumul. Numele și înfă
țișarea satelor se schimbă, dar 
un lucru rămîne același : en
tuziasmul, nețărmuritul entu
ziasm eu care sătenii îl salută 
pe cel mai iubit fiu al po
porului nostru.

La granița dintre județele 
Bihor și Arad au venit mii de 
oameni. Un panou cu costume 
populare bihorene, o expoziție 
a roadelor din grădinile și li
vezile cooperativelor de la mar
ginea județului — Tamasda, 
Avram Iancu, Ant, Ghiora?,, 
Batar și Talpos — o fanfară, 
mii de săteni sînt de față pen
tru a-și lua rămas bun de la 
conducătorul partidului. Din 
mulțime se aud ovații „FțC.R.“, 
„Ceaușescu“. Se scandează 
urări. „Să mai veniți pe la noi 
tovarășe Ceaușescu".

Locuitorii Aradului îl întîmpină cu tradiționala pîine și sare pe oaspetele iubit, tovarășul

După ce și-a luat rămas bun 
de la conducătorii organelor 
județene de partid și de stat 
ale județului Bihor, în fața u- 
nui arc de triumf împodobit 
cu spice de grîu și flori de 
cîmp, pe al cărui frontispiciu 
se afla scrisă urarea „Bine ați 
venit“, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid Arad, to
varășul Teodor Haș, de con
ducători ai organelor județene 
de partid și de stat, ai orga
nizațiilor obștești locale.

Oaspeții pășesc pe un fru
mos covor de flori în care sînt 
adunate într-o măiestrită îm
binare culorile cîmpiilor ară 
dene. Din flori, pe covorul ve
getal care ocupă șoseaua sînt 
scrise numele partidului și al 
patriei, este desenat steagul 
patriei.

De-a lungul șoselei, de o 
parte și de alta a ei, sînt sute 
de călăreți, îmbrăcați în por
tul local purtînd eșarfe trico
lore.

Mii și mii de cetățeni veniți 
din Zerind și Mișca, din Apa- 
teu, Cernei, din S'întana ș> 
Olari, din noul oraș Ineu. a- 
clamă, ovaționează pentru 
oaspetele iubit.

în cuvîntul de bun venit, to
varășul Teodor Haș arată că 
vizita tovarășului Ceaușescu 
pe meleagurile arădene este 
un prilej de nețărmurită bucu
rie pentru toți oamenii muncii 
din județ, români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți, înfrățiți de idealul comun 
al slujirii cu devotament a 
patriei socialiste și partidului 
comunist, a cauzei socialismu
lui și păcii în lume. Arădenii 
sînt mîndri că au posibilitatea 
să prezinte oaspetelui drag o 
parte din multele rezultate 
obținute în industrie și agri
cultură, în dezvoltarea științei 
și culturii, în înflăcărată în
trecere socialistă care se des
fășoară în cinstea Congresului 
al X-lea al partidului și a săr
bătoririi celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării patriei. Aceste 
realizări sînt expresia elocven
tă a adeziunii tuturor locuito
rilor județului, parte in
destructibilă a poporului față 
de politica internă și externă 
a partidului, politică la a cărei 
elaborare și promovare un rol 
hotărîtor revine secretarului 
general al partidului.

în aplauzele puternice, pre
lungite ale mulțimii, în uralele 
pentru partid, pentru Comite
tul său Central, ia cuvîntul 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care adresează 
celor prezenți, tuturor locui
torilor județului Arad, un sa
lut călduros în numele C.C. 
al P.C.R., al guvernului și al 
Consiliului de Stat, urări de 
succes în activitatea dedica
tă dezvoltării și înfloririi ju
dețului, patriei socialiste.

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt salutate cu vii 
și entuziaste urale, care re
înnoiesc hotărîrea de a urma 
neabătut politica partidului, 
politica destinată înfloririi 
României socialiste, bunăstă
rii poporului român, păcii și 
socialismului.

Satele pe care coloana de 
mașini ie-a străbătut în drum 
spre Arad au cunoscut, an de 
an, o continuă înflorire. Coo
perativele agricole de produc
ție s-au dovedit a fi singura 
cale prin care hărnicia și pri
ceperea țărănimii se pot mate
rializa cu rodnicie. Din mulți
mea argumentelor, pe care și 
realitățile din județul Arad le 
oferă, reținem că în Zerind, 
prima comună prin care se tre
ce, s-au construit cîteva sute de 
case noi, comuna este complet 
electrificată, în cele două 
școli în limbile română și 
maghiară, învață toți copiii 
de vîrstă școlară. Un dispen
sar modern, o farmacie și o 
bibliotecă cu mii de volume 
completează zestrea de azi a 
comunei. O mărturie a crește
rii bunăstării țăranilor coope
ratori din Zerind, o aflăm și 
din faptul că numai în anul 
trecut, prin cele 13 unități ale 
sale, cooperația de consum a 
vîndut mărfuri în valoare de 
7,5 milioane lei. Asemenea 
exemple oferă oricare din co
munele prin care trece oaspe
tele drag. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat 
pretutindeni cu nesfîrșite a- 
plauze și ovații, de urările 
izvorîte din inimă, din respect 
și admirație.

întreaga populație din Chi- 
șineu-Criș a ieșit de-a lungul 
șoselei, sute de mîini întind 
buchete de flori spre secreta
rul general al partidului. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu strîn- 
ge mîinile ce i se întind, răs
punde la saluturile ce i se 
adresează cu căldură și dra
goste. Invitat să facă un scurt 
popas, tovarășul Ceaușescu 
primește cu plăcere. De pre
tutindeni răsună aplauze, ura
le pentru Partidul Comunist, 
pentru patria socialistă; se 
scandează numele secretaru
lui general al Comitetu
lui Central al P.C.R. Cu
vintele de salut ale tovară
șului Ceaușescu, care le este 
pentru a doua oară oaspete 
al acestui tînăr oraș, sînt în- 
tîmpinate cu ovații!

„Doresc să vă adresez, dum
neavoastră, dragi tovarăși, tu
turor locuitorilor orașului 
Chișineu-Criș, felicitări pentru 
că localitatea dumneavoastră, 
datorită dezvoltării ei, a de
venit oraș și vă transmit un 
salut călduros din partea Co
mitetului Central al Partidu
lui, a guvernului țării și a 
Consiliului de Stat.

Desigur — a spus secretarul 
general al partidului — fap
tul că localitatea dumneavoas
tră a devenit oraș înseamnă și 
o satisfacție, dar și o obliga
ție. Aceasta impune să vă 
organizați mai bine munca 
și să vă ocupați mai bine de 
multiplele probleme pe care 
Ie implică dezvoltarea multi
laterală a orașului. Ca buni și 
harnici gospodari, sînt încre
dințat că veți ști să vă îm
bogățiți și înfrumusețați ne
contenit orașul".

Urările de sănătate și feri
cire pe care le adresează se
cretarul general al partidului 
găsesc un profund ecou în 
inimile miilog de oameni ca
re-) aclamă. Din wndțînîă, 

tovarășului Ceaușescu i se 
oferă fióri, i sé întind mîini 
prietenești.

„Să ne trăiești, iubite tova
rășe Ceaușescu", „Ani mulți 
și fericiți, să ne conduceți 
țara“. Sînt urări și cu
vinte pe care le reținem 
din această spontană mani
festare de dragoste, de stimă 
și încredere pentru cel ce, In 
fruntea partidului și a țării, 
veghează ca destinele poporu
lui să se împlinească pe mă
sura voinței și hărniciei, ta
lentului și dăruirii sale mari
lor idei ale progresului și so
cialismului.

Către secretarul general al 
partidului se îndreaptă privi
rile tuturor, urările tuturor.

Coloana mașinilor străbate 
cu greu prin mulțimea de oa
meni doritori să spună un cu- 
vînt din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel care 
prin exemplul vieții și muncii 
sale a devenit simbolul aspi
rațiilor noastre, al năzuințelor 
noastre.

Locuitorii comunei Șimand 
au ținut ca, în această zi de 
neuitat pentru ei, să-l întîm- 
pine pe tovarășul Ceaușescu 
cu podoabele cîmpului și gră
dinilor, cu florile inimilor, 
îl invită să se oprească și la 
ei. Ii strîng mîinile, îl îmbră
țișează.

In fața unei mici expoziții, 
care prezintă bogăția comu
nei, președintele cooperati
vei agricole, Ioan Corbaci, 
îl informează pe tovarășul 
Ceaușescu, care acum po
posește pentru a treia oară în 
comuna lor, despre rezultate-

La expoziția produselor realizate de industria locală fi cooperația meșteșugărească a orașului Salonta

Nico lae Ceaușescu

le obținute de cooperatori, 
despre progresele pe care 
le-au făcut de la ultima vi
zită.

Legumicultura s-a extins 
mult. Producția celor 24 de 
ha de solarii și 3 ha de sere 
a adus în ultimul an celor din 
Șimand 4 milioane beneficii. 
Turmele de oi, vaci, alte 8 Bi
lioane lei. Veniturile ce le do- 
bîndesc au adus schimbări 
profunde în viața locuitorilor 
români și germani. Casele 
mari, frumoase, încăpătoare, 
belșugul gospodăriilor, școlile, 
electrificarea, dispensarul și 
multe altele sînt semne eloc
vente ale vieții noi din Și- 
mandi

Tovarășul Ceaușescu îi 
felicită pe cooperatori pen
tru hărnicia lor, pentru roa
dele bogate ce le obțin și le 
urează belșug și sănătate. Se
cretarul general al partidului 
recomanda cooperatorilor să 
continue să folosească tot mai 
bine pămîntul, să valorifice 
din plin marile rezerve ale a- 
griculturii pentru a obține re
colte bogate și stabile, să facă 
în continuare eforturi pentru 
a produce cît mai ieftin.

„în felul acesta, le spune to
varășul Ceaușescu, veți spori 
bunăstarea dumneavoastră și 
veți contribui la progresul în
tregii țări".

Cooperatorii îl invită pe se
cretarul general al partidului 
să mai poftească pe le ei, 
promițîndu-i că vor avea cu 
ce să se mîndrească, că roa
dele muncii lor înfrățite vor 
fi mai bogate.

Asistăm din nou la o ade
vărată revărsare de entuzi
asm.

De la Șimand, urmărită 
multă vreme de uralele mul
țimii, coloana mașinilor stră
bate comunele Zimand, Zi- 
mandul-Cuz, în care mii de 
locuitori, români, maghiari, 
germani s-au strîns de-a lun
gul șoselei să-l salute pe secre
tarul general al partidului.

Casele sînt împodobite cu 
steagurile patriei și partidului,

Sub semnul 

entuziasmului in orașul
de pe Mureș

La intrarea în Arad o mare 
mulțime de oameni a venit 
să-l întîmpine pe tovarășul 
Ceaușescu. Primul secretar al 
comitetului municipal de 
partid, tov. Ionel Gornic, urea
ză secretarului general al 
partidului bun venit și, în 
semn de dragoste, îi oferă em
blema străvechiului oraș de 
pe Mureș.

în acest an jubiliar arădenii 
pot raporta, cu îndreptățită 
mîndrie, o seamă de realizări 
dintre cele mai prestigioase. 
Graiul cifrelor capătă valori 
poematice. Dacă ne referim, 
de pildă, numai Ia existența 
celor 26 de întreprinderi re
publicane (în care construc
țiile de mașini au o pondere 
de 36,6 la sută) și încă putem 
desluși transformarea orașu
lui de pe Mureș într-o auten
tică citadelă industrială. O ci- 
tatelă a industriei românești, 
care a dat țării aproape 50 000 
de vagoane. Aproape trei sfer
turi din vagoanele de marfă 
și toate vagoanele de călători 
de la noi — uzina de strunguri 
(3 266 de strunguri în 1968), 
fabricile de mobilă (o produc
ție în valoare de 158 milioane 
de lei în același an), fabricile 
textile .,30 Decembrie“, „Toba“ 
și altele (670 milioane de lei), 
numeroasele fabrici ale indus
triei alimentare, de unități ale 
industriei locale — înscriu pe 
harta economică a Aradului a- 
devărate stele de întîia mări
me.

Aradul contemporan este și 
orașul unor cote de neimaginat 
altădată în viața de toate zile
le. Pentru a o ilustra s-ar pu
tea folosi, desigur, numeroase 
cifre. Dar cifrele și datele sta
tistice nu pot exprima atît de 
bine, atît de convingător gîn- 
durile arădenilor despre pro
pria lor viață cum a putut-o 
exprima manifestarea prile
juită de vizita la Arad a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ma
nifestare care a dat măsura 
reală a amplitudinii sentimen
telor de recunoștință pe care 
cetățenii le nutresc față de 
partidul comuniștilor, de Co
mitetul său Central, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pe străzile Aradului uralele, 
aclamațiile nu mai contenesc. 
Tovarășul Ceaușescu răspunde 
saluturilor prietenești. Mulți
mea îi oferă flori, exprimîn- 
du-și bucuria revederii cu oas
petele iubit. Străbătînd culoa
rul viu al zecilor de mii de ce
tățeni, coloana de mașini stră
bate noul cartier Podgoria, o 
mîndrie urbanistică a Aradu
lui, și se îndreaptă spre zona 
industrială care concentrează 
cîteva din marile întreprin

ferestrele și porțile cu ghir
lande de flori, cu frumoase 
covoare și ștergare lucrate de 
mîini măiestre.

în fața serelor întreprin
derii agricole de stat — Arad, 
tovarășul Ceaușescu se opreș
te pentru citeva momente și, 
stînd de vorbă cu cei ce i-au 
ieșit în întîmpinare, se intere
sează de recolta acestui an, 
de perspectiva extinderii se
relor.

deri: Uzina de strunguri, cea 
de vagoane, Fabrica de mobi
lă, uzinele textile.

Primul popas este făcut la 
uzina de strunguri unde secre
tarul general al partidului este 
întîmpinat de tovarășul Ion 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de 
membrii Comitetului de direc
ție al uzinei și un mare număr 
de muncitori.

Directorul uzinei, Alexandru 
Aromanesei prezintă tovarășu
lui Ceaușescu în fața unei ma
chete, noile capacități de pro
ducție intrate în funcțiune de 
la ultima vizită făcută aici — 
o turnătorie, un sector pentru 
prelucrarea reperelor de bază, 
o debitare modernă, noua 
hală de montaj. Marile capaci
tăți de producție, organizarea 
bună a producției, au contri
buit ca încă din acest an uzina 
să atingă capacitatea proiecta
tă pentru ultimul an al actua
lului cincinal.

Produsele uzinei, între care 
și strungul automatizat cu în
scrierea programului pe banda 
magnetică sînt astăzi cunoscute 
și apreciate de multe uzine de 
la noi, cît și peste hotare, în 
mai bine de 40 de țări. Direc
torul uzinei subliniază că, în 
cinstea celui de al X-lea Con
gres al partidului se ya pro
duce cel de-al 30 000-lea 
strung.

Sînt vizitate apoi cîteva din 
secțiile de producție, unde sînt 
prezentate cîteva din agregate
le de înaltă tehnicitate cu care 
este dotată uzina, precum și 
ultimele _ strunguri realizate.

Felicitîndu-i pe construc
torii de strunguri pentru bune
le rezultate obținute în munca 
lor, tovarășul Ceaușescu reco
mandă specialiștilor de la uzi
na din Arad să se acorde tot 
sprijinul viitoarei unități cu 
același profil prevăzută a fi 
construită în următorul cinci
nal, să valorifice și pe această 
cale experiența practică și or
ganizatorică pe care o au.

La uzina de vagoane, urmă
torul obiectiv vizitat, sînt pre
zentate cîteva din cele 18 tipuri 
de vagoane în curs de asimila
re în acest an — vagoane do
zator, vagoane gondolă, vagoa
ne platformă, vagon cu platfor
mă scufundată — cu o capaci
tate de 145 tone. Ele a-
testă progresul tehnic al
uzinei ca urmare a extinderii 
și modernizării secțiilor, spe
cializării constructorilor de
vagoane. Secretarul general al 
partidului se interesează de 
eficacitatea măsurii înființării 
grupului de uzine constructoa
re de vagoane, de rezultatele 
obținute de constructorii ară- 

dem în acțiunea de economi
sire a metalului. Tovarășul 
Ceaușescu se adresează minis
trului industriei construcțiilor 
de mașini, reeomandîndu-i să 
ia măsuri pentru urgentarea 
și perfectarea studiilor desti
nate înființării unor noi uni
tăți cu profil similar, precum 
și pentru o mai riguroasă spe
cializare și profilare a uzinelor 
constructoare de vagoane din 
țară.

în continuare,’ însoțit de 
Mihai Suder, ministrul econo
miei forestiere, de conducători 
ai Fabricii de mobilă din Arad, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vizitează o expoziție cu pro
duse ale acestei unități, sînt 
expuse garnituri de mobilă, 
biblioteci, studiouri etc., a că
ror eleganță, finețe și origina
litate sînt mărturia preocupării 
pentru îmbunătățire, a lucră
rilor de finisaj, pentru diver
sificarea produselor.

Apreciind calitatea mobile
lor pe care Ie-a examinat în
deaproape, tovarășul Ceaușes
cu se interesează de organi
zarea producției, de satisfa
cerea cererilor de export, do 
raportul între salariații direct- 
productivi și cei ocupați cu 
lucrări de administrație și 
recomandă o mai judicioasă 
corelare a acestui raport, prin 
simplificarea operațiunilor de 
birou. Se recomandă, de ase
menea, o mai judicioasă 
distribuire a cadrelor de spe
cialiști în așa fel încît să se 
îmbine armonios cerințele de 
cercetare, de concepție și) cre
ație cu cele ale asigurării unei 
asistențe tehnice de calitate.

Străbătînd din nou orașul, 
străzile împodobite cu steaguri 
roșii și tricolore, în ovațiile 
entuziaste ale locuitorilor, co
loana mașinilor se îndreaptă 
spre sediul Comitetului muni
cipal de partid, unde, în pre
zența a zeci de mii de arădeni, 
are loc un impresionant mi
ting.

Apariția secretarului general 
al C.C. al P.C.R. la balconul 
sediului Comitetului municipal 
de partid este întîmpinată de 
urale și ovații. Din mii de 
piepturi se scandează puter
nic „P.C.R.-P.C.R.“, „Ceatișes- 
cu-Ceaușescu".

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Teodor Haș, prim secretar al 
Comitetului județean Arad al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, adresează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros salut în numele 
tuturor locuitorilor județului 
și mulțumește pentru cinstea 
pe care le-o face de a fi oaspe
tele lor.

Arătînd că locuitorii jude
țului — alături de întregul 
popor — văd în documentele 
pregătitoare ale Congresului 
al X-lea al partidului ma
terializarea celor mai scum
pe idealuri și năzuințe, vorbi
torul a exprimat hotărirea 
fermă a oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri —- români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — de a-și dedica 
toate forțele, întreaga energia 
și pricepere, înfăptuirii pro
gramului de înflorire multi
laterală a patriei.

Relevînd principalele în
făptuiri ale construcției so
cialiste în județ, vorbito
rul a mulțumit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru 
prețioasele indicații primite 
atît cu prilejul vizitelor ante
rioare cît și cu ocazia actualei 
vizite, pentru grija și sprijinul 
acordat în dezvoltarea econo
mică, socială și culturală a ju
dețului.

în încheiere, primul secretar 
al Comitetului județean de 
partid a spus : „dînd glas dra
gostei nețărmurite, plină de 
respect și admirație, pe care 
o au toți oamenii muncii din 
județul Arad față de dvs, iu

bite tovarășe Ceaușescu, 
în semn de prețuire pentru 
activitatea neobosită pe care 
o desfășurați în fruntea parti
dului și a statului, în slujba 
intereselor poporului român, a 
progresului general al patriei, 
al cauzei socialismului, îmi 
exprim convingerea că dele
gații la conferința organiza
ției județene de partid care 
va avea loc în această săptă- 
mină vor adopta cu toată căl
dura inimii lor hotărîrea de a 
susține propunerea făcută la 
Conferința organizației muni
cipale de partid București ca 
al X-lea Congres al partidu
lui să vă realeagă în înalta 
funcție de secretar general a] 
partidului“.

Din piepturi izbucnesc ura4 
le și ovații. Se scandează mi*, 
nute în șir: „Ceaușescu—* 
Ceaușescu", „Ceaușescu și po* 
porul", „P.C.R.“, „P.C.R.“.

In aplauzele puternice ale 
mulțimii, ia cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU
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LA MITINGUL DIN ARAD
Dragi tovarăși,

Doresc, în primul rînd, să 
vă adresez un salut călduros 
dumneavoastră, tuturor locui
torilor din municipiul Arad și 
din județul Arad, din partea 
Comitetului Central, al guver
nului și Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
(aplauze puternice îndelung re
petate, ovații). Doresc, în al 
doilea rînd, să exprim cele mai 
vii mulțumiri locuitorilor din 
județul Arad, care încă dc la 
intrarea în județ mi-au făcut 
o primire foarte călduroasă. 
De asemenea, vă mulțumesc 
din inimă, dumneavoastră, 
pentru manifestația plină de 
căldură pe care mi-o faceți 
(vii aplauze). în toate aceste 
manifestări noi vedem o ex
presie a încrederii cetățenilor 
din județul și municipiul Arad 
în politica marxist leninistă a 
partidului nostru, o expresie 
a voinței și hotărîrii dv. de 
a înfăptui neabătut politica 
partidului, politică ce cores
punde pe deplin intereselor 
vitale ale întregului nostru po
por și asigură fericirea și bu
năstarea națiunii noastre so
cialiste (aplauze prelungite).

Am vizitat Uzina de strun
guri din municipiul Arad, am 
văzut și o parte din produsele 
Uzinelor de vagoane, precum 
și ale fabricii de mobilă. Țin 
să remarc eu satisfacție că 
toate aceste întreprinderi au 
obținut rezultate bune în ul
timii ani, au îmbunătățit cali
tatea produselor și au reușit să 
reducă prețul de cost. Desigur 
asemenea rezultate bune sînt 
și în celelalte întreprinderi din 
municipiul dumneavoastră ; 
de aceea doresc ca de la aceas
tă tribună să adresez tuturor 
muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor de aici, cele mai cal
de felicitări pentru rezultatele 
pe care le-au obținut în muncă 
(aplauze prelungite).

în drumul nostru prin ju
deț ne-am oprit la cîteva coo
perative agricole de producție, 
am văzut culturile lor ; tre
buie să spunem că și în agri- 
cultură, în dezvoltarea coope
rativelor agricole de producție 
s-au obținut rezultate bune în 
ultimul an, că sînt perspective 
pentru o recoltă bună și în 
acest an. De aceea adresez și 
cooperatorilor sincere și calde 
felicitări și să le urez noi 
succese în activitatea lor. (a- 
plauze prelungite).

Dați-mi voie, tovarăși, să 
evidențiez la această adunare 
populară munca depusă de 
organizațiile de partid, de co
muniștii de aici, de comitetul 
județean de partid, care înde
plinind Directivele și hotărî- 
rile Comitetului Central des
fășoară o muncă rodnică pen
tru unirea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii din munici
piul și județul Arad — români, 
maghiari, germani — într-un 
tot unic, spre a asigura înde
plinirea cu succes a tuturor 
sarcinilor care stau în fața ce
lor ce muncesc din Arad ; le 
adresez din toată inima calde 
felicitări pentru activitatea 
lor rodnică (aplauze puterni
ce, ovații).

Tot ceea ce realizați dum
neavoastră în Arad, ca de alt
fel tot ceea ce realizează în
tregul nostru popor, contri
buie la întărirea continuă a 
patriei noastre socialiste, la 
ridicarea nivelului de viață a 
întregii națiuni. Prin munca 
dumneavoastră, contribuiti la 
dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a României, la 
înfăptuirea programului ela
borat de Congresul al IX-lea. 
Privim cu bucurie și cu satis
facție tot ceea ce am realizat ; 
știm însă că avem încă multe 
de făcut. în munca noastră 
mai sînt greutăți și lipsuri — 
dar acționăm pentru a le în
lătura, pentru a asigura mer
sul cît mai rapid înainte pe 
calea edificării societății so
cialiste dezvoltate în România 
(aplauze prelungite, ovații).

Tezele Comitetului Central 
și proiectul Directivelor pen
tru Congresul al X-lea — 
care au fost dezbătute larg 
în întregul partid, de toți 
cei ce muncesc în patria 
noastră — cuprind progra
mul de dezvoltare a e- 
conomiei socialiste în anii 
următori, pe perioada 1971— 
1975 cît și liniile generale ale 
dezvoltării noastre pînă în 
1980. Cunoașteți prevederile 
privind dezvoltarea economi
că ; ele asigură creșterea 
într-un ritm susținut a indus
triei, agriculturii, dezvoltarea 
învățămîntului, științei, cultu
rii și, pe această bază, crește
rea venitului național, ridica
rea nivelului de viață material 
și spiritual al tuturor celor ce 
muncesc. întreaga noastră po
litică, tot ceea ce realizăm în 

România este închinat po
porului, fericirii tuturor celor 
ce muncesc în patria noastră, 
(aplauze prelungite, ovații).

Entuziasmul și înaltul spirit 
de răspundere cu care au fost 
dezbătute aceste documente' 
constituie o ilustrare și o ve
rificare a justeței prevederilor 
lor, a întregii politici interne 
și externe a partidului nostru; 
totodată aceasta dovedește că 
întregul popor este hotărît să 
dea viață hotărîrilor pe care 
le va lua Congresul, să mun
cească cu abnegație și entu
ziasm pentru a asigura dez
voltarea impetuoasă a Româ
niei pe calea socialismului și 
comunismului (aplauze pu
ternice). Faptul că Comitetul 
Central a supus dezbaterii în
tregului partid și întregului 
popor programul dezvoltării 
viitoare a României dovedește 
consecvența cu care partidul 
se consultă cu poporul, cu cei 
pentru care se construiește so
cialismul, cu cei care sub 
conducerea comuniștilor tre
buie să-și făurească în mod 
conștient propriul lor viitor, 
viitorul minunat al națiunii 
noastre socialiste (aplauze 
prelungite, ovații).

Dragi tovarăși,
Preocupîndu-ne de dezvol

tarea fermă a construcției 
socialiste în România, noi a- 
cordăm totodată o deosebită 
atenție problemelor internațio
nale, întăririi solidarității și 
unității cu toate țările socia
liste, convinși că solidaritatea 
și unitatea strînsă, colaborarea 
și cooperarea multilaterală 
dintre țările socialiste asigură 
atît mersul mai rapid înainte 
al fiecărei țări socialiste în 
parte, cît și întărirea sistemu
lui mondial socialist în ansam
blu, sporirea influenței sale în 
lume (vii aplauze). Este cu
noscut că, din păcate, între 
țările socialiste există o serie 
dă divergențe. Nu doresc să mă 
opresc asupra lor ; am vorbit 
nu o dată despre aceasta. Ceea 
ce vreau să -subliniez și cu 
acest prilej este că Partidul 
Comunist Român, guvernul, 
poporul nostru consideră că 
aceste divergențe sînt trecătoa
re. că trebuie să facem totul 
pentru a găsi căile care să 
ducă la atenuarea și lichidarea 
acestor divergențe, la întărirea 
colaborării, a unității în lupta 
și munca pentru socialism și 
comunism, pentru pace în lu
me (aplauze prelungite, ova
lii). Partidul Comunist Ro
mân, România socialistă vor 
face totul pentru a-și aduce 
contribuția la realizarea aces
tei unități și colaborări, vă- 
zînd în aceasta înalta obliga
ție atît națională cît și inter
națională (aplauze prelungite).

Acționînd în spiritul coexis
tenței pașnice, dezvoltăm re
lații active cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Noi pornim de 
la realitatea că în lume există 
încă un mare număr de țări 
cu alte orînduiri,. de la con- 
vingererea că atîta timp cît co
există state cu orînduiri diferi
te este necesar ca între acestea 
să existe relații de colaborare 
și cooperare în toate domeniile 
de activitate. Asemenea relații 
sînt cerute de interesele tuturor 
țărilor, de interesele dezvoltării 
independente a tuturor popoa
relor, de interesele păcii în 
lume (aplauze puternice, ova
ții). în această direcție partidul 
și guvernul nostru vor conti
nua să acționeze cu toată ho
tărîrea și în viitor. Vom dez
volta relații de colaborare și 
cooperare cu statele lumii de 
pe toate continentele. Avem 
astăzi — ca rezultat al acestei 
politici a partidului și guvernu
lui nostru — relații largi, cum 
n-am avut nici o dată, cu țări 
de pe toate meridianele ; pu
tem spune că prietenia de care 
se bucură astăzi România și pe 
care la rîndul său o nutrește 
față de alte popoare este o che
zășie a mersului nostru înain
te, a asigurării păcii în lume 
(aplauze puternice, ovații).

Am acordat și acordam spri
jin popoarelor care luptă pen
tru independență națională, 
pentru lichidarea colonialismu
lui și neocolonialismului și 
apreciem că datoria noastră 
de țară socialistă, de. comu
niști, este de a dezvolta soli
daritatea cu toate aceste po
poare, considerînd că prin a- 
ceasta contribuim la triumful 
cauzei eliberării naționale, al 
cauzei păcii în lume (aplauze 
puternice).

Vom acționa și în continuare 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare multilaterală cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, cu mișcările pro
gresiste și democratice, cu toa
te forțele antiimperialiste, 
convinși că unitatea tuturor 

acestor forțe poate duce la 
preintîmpinarea unui nou 
război, poate asigura pacea și 
progresul social al tuturor 
națiunilor lumii (aplauze pre
lungite, urale).

Am pus și punem la baza 
politicii noastre internaționale 
dezvoltarea relațiilor cu toate 
statele lumii pe baza princi
piilor egalității în drepturi, 
respectului suveranității și in
dependenței naționale, nea
mestecului în treburile inter
ne. Sintern partizanii respec
tării dreptului fiecărui popor, 
de a-și hotărî de sine 
stătător dezvoltarea econo
mică și socială, fără nici 
un amestec din afară (aplauze 
puternice). Aceste principii gă
sesc o recunoaștere tot mai 
largă în rîndul tuturor popoa
relor fiind singurele pe baza 
cărora se poate asigura pacea 
și colaborarea internațională. 
Noi pornim de la faptul că 
toate națiunile lumii, toate sta
tele mari și mici poartă răs
punderea pentru soarta păcii, a 
dezvoltării colaborării interna
ționale — și, ca țară socialistă 
dorim să ne aducem contri
buția la cauza păcii și înțe
legerii intre toate popoarele 
lumii.

Principiile acestei politici a 
partidului și statului nostru 
sînt însușite de întregul popor ; 
dezbaterile care au avut loc 
în întreaga țară au confirmat 
încă o dată unitatea deplină 
între partid, între Comitetul 
său Central, guvern. Consiliul 
de Stat și întregul nostru po
por, hotărît să înfăptuiască ne
abătut atît politica internă cît 
și politica internațională a pa
triei noastre (aplauze prelun
gite, ovații).

Tovarăși,
în aceste zile am vizitat 

cinci județe începînd cu Clu
jul, unde am participat Jg. 
Conferința județeană de 
partid și terminind astăzi eu 
Aradul. Deoarece in Arad, 
încheiem vizită în această 
parte a țării permite-. 
ți-mi să mă refer pe scurt la. 
cîteva constatări. Peste tot — 
la Cluj, Baia Mare, Satu Mare, 
Oradea și Arad — toți cetă
țenii acestor județe — români 
maghiari, germani — ne-au 
primit cu căldură și entu
ziasm, și-au exprimat în 
mod unanim hotărirea de 
a face totul pentru a asi
gura mersul și mai hotărît 
înainte al patriei noastre 
(aplauze puternice, ovații). 
Aproape în toate județele s-a 
vorbit și în limba română și 
în maghiară și în germană — 
dar, de fapt, s-a vorbit aceeași 
limbă — limba socialismu
lui, care dă expresie ho
tărîrii întregului nostru po
por de a construi noua orîn- 
duire, de a apăra cuceririle 
socialiste, independența pa
triei I (aplauze puternice, ova
ții îndelungate). Am auzit 
strigîndu-se în limba română 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român-1 — în limba maghiară 
„Eljen a Roman Komunista 
Part“, în limba germană ,,Es 
Lebe die Rumänische Kommu
nistische Partei“, dar toate au 
exprimat aceleași sentimente : 
dragostea față dc partid, față 
de Comitetul Central, hotărî
rea de a sta strîns uniți în ju
rul Comitetului Cențral, 
de a înfăptui politica sa 
(aplauze furtunoase, se scan
dează „Ceaușescu, Ceaușescu“, 
„P.C.R., P.C.R.“). Această uni

La Uzina de strunguri din Arad

tate este rezultatul politicii 
naționale marxist-leniniste a 
partidului nostru. Pe aceste 
meleaguri trăiesc și români și 
maghiari și germani, sîrbi, 
slovaci, ucrainieni și alte na
ționalități. Ei au luptat și 
muncit împreună de veacuri ; 
au ridicat împreună con
strucția socialistă și tot 
împreună vor asigura făuri
rea societății socialiste dezvol
tate, vor făuri comunismul 
convinși că numai pe a- 
ceastă cale își vor asigura 
bunăstarea și fericirea, a lor 
și a tuturor celor care trăiesc 
în patria noastră (puternice 
aplauze, urale).

Iată de ce, tovarăși, în 
urma acestor vizite și întîl- 
niri cu 'mii și sute de 
mii de cetățeni de pe a- 
ceste meleaguri plecăm - cu 
convingerea că în această 
parte a țării oamenii muncii, 
ca toți cetățenii patriei noastre 
socialiste, sînt hotă'rîți să spri
jine și să înfăptuiască cu en
tuziasm politica partidului ; 
plecăm, de asemenea, cu hotă- 
rîrea de a face totul pentru 
ca dorințele și năzuințele po
porului nostru să fie înfăptui
te în cele, mai . bune condiții. 
Vă asigurăm tovarăși, pe 
dumneavoastră, pe toți cetă
țenii patriei noastre,' că Co
mitetul nostru Central, gu
vernul, vor, acționa consec
vent pentru a asigura transpu
nerea în viață a politicii pe 
care am supus-o dezbaterii și 
aprobării întregului popor — 
și care constituie obiectivul 
central și permanent al între
gii noastre activități (aplauze 
puternice, ovații).

în cuvîntul său primul se
cretar al Comitetului jude
țean de partid Arad, tova
rășul Teodor Haș, anticipînd 
hotărîrea Conferinței județene, 
a declarat că este convins că 
aceasta va adopta propu
nerea Conferinței organiza
ției de partid București pri
vind realegerea mea ca secre
tar general al partidului (a- 
plauze furtunoase). Deoarece 
au fost ținute pînă acum 20 de 
conferințe județene care au a- 
doptat această hotărîre și încă 
nu am avut prilejul să le ex
prim mulțumirile mele, folo
sesc această ocazie pentru a le 
adresa de la această tribună 
din Arad, cele mai sincere 
mulțumiri pentru încrederea 
pe care mi-au acordat-o, dînd 
mandat delegaților lor de a 
susține propunerea organizați
ei de partid București ; țin, 
de asemenea, deși n-aș vrea 
să' anticipez, să mulțumesc și 
Conferinței de partid din 
Arad (aplauze prelungite, în
delung repetate).

Doresc să asigur pe toți co
muniștii din țara noastră, în
tregul nostru popor, că. în 
munca pe care partidul mi-o 
va încredința, voi face totul, 
nu voi precupeți nimic pentru 
a servi cauza poporului nos
tru, a dezvoltării socialiste a 
României, cauza bunăstării tu
turor celor ce muncesc, a dez
voltării democrației socialiste, 
a ridicării pe culmi tot mai 
înalte a națiunii noastre socia
liste ; voi face totul pentru 
a servi cauza colaborării în
tre țările socialiste, între toate 
popoarele lumii, cauza păcii 
și socialismului (aplauze fur
tunoase).

Dragi tovarăși,
în curînd va avea loc Con

gresul al X-lea al partidului. 
.Fără îndoială. Congresul va 
aproba în mod unanim progra
mul care de acum a fost în
sușit de întregul partid, de în
tregul popor privind dezvol
tarea viitoare a patriei noastre. 
Acest program nu va fi ușor 
de realizat tovarăși. Trebuie 
să depunem, în continuare, 
multă muncă, eforturi serioase 

- pentru a asigura dezvoltarea 
industriei, agriculturii, .cons
trucției de locuințe. învățămîn- 
tului, științei, creșterea. bună
stării generale a poporului ; 
va cere muncă din partea fie-

Printre nenumărata arădeni veniți în întîmpinarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au aflat oa
meni ele cele mai diferite vîrste, animali de bucuria de a-l primi sărbătorește pe înaltul oaspete

cărui cetățean al patriei. Fie
care, la locul său de muncă, va 
trebui să-și aducă contribuția 
la înfăptuirea acestui minunat 
program de dezvoltare a pa
triei noastre. De aceea, mă 
adresez dumneavoastră, tova
răși arădeni, cu îndemnul de 
a nu precupeți nimic pentru 
a vă aduce contribuția la 
cauza înfloririi României so
cialiste (aplauze puternice). 
Avem deplina convingere că 
oamenii muncii din Arad 
vor munci ca și pînă acum 
— ba chiar mai bine, pentru 
că dispunem de experiență și

întâlnire cu activul 

județean de partid
După miting, drumul pînă 

la marele și elegantul hotel 
„Astoria“ este străbătut pe 
jos în mijlocul unei imense 
mase de oameni care aclamă 
entuziast. Mii de brațe se 
întind spre conducătorul 
partidului, oamenii îl îm
brățișează emoționați. Sînt 
manifestări sincere. spon
tane, lipsite de orice con
venționalism, momente înăl
țătoare de emoționantă dra
goste față de partid, față de 
conducătorul Său iubit. Salu- 
tînd prezența secretarului ge
neral al partidului în mijlo
cul activului de partid al ju
dețului la o masă tovărășeas
că, tovarășul Teodor Haș, 
prim-Secretar al Comitetului 
județean de partid, a spus, 
printre altele : respectul și 
prețuirea cu care vă încon
joară întregul partid, pe dum
neavoastră, cel mai iubit fiu 
al său, le-ați găsit in egală 
măsură și în județul nostru, 

calificare sporite — pen
tru a aduce o contribu
ție cit mai mare la în
deplinirea tuturor sarcinilor 
ce le vor reveni în viitor. 
Vă urez, încă o dată, mai mari 
succese în activitatea dumnea
voastră ,și vă doresc multă să
nătate și multă fericire ! (a- 
plauze furtunoase, se scandea
ză minute în șir : „CEAUȘES
CU“, „CEAUȘESCU“, „P.C.R.“. 
„P.C.R.“).

Mitingul oamenilor din mu
nicipiul Arad ia sfîrșit într-o 
atmosferă de profund entu
ziasm.

unde trăiesc și muncesc în
frățiți oameni ai muncii ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități. Le-ați 
putut simți inima lor bătînd 
la unison cu a dumneavoas
tră, iubit și stimat conducător, 
cu inima partidului, cu inima 
acestei țări libere și fericite. 
Vă asigur, tovarășe secretar 
general, că noi nu ne vom 
cruța forțele, că vom face tot 
ce ne stă în putință pentru a 
ne situa la înălțimea sarcini
lor pe care partidul ni le 
pune în față.

In această activitate ne vom 
simți în permanență călăuziți 
și stimulați de strălucitul 
exemplu pe care-1 constituie 
pentru noi toți cei ce lu
crăm în activul județean 
de partid, pentru toți co
muniștii, viața dumneavoas
tră închinată luptei no
bile pentru cauza partidu
lui, pentru bunăstarea, liber
tatea și fericirea poporului 
român. Fiecare vedem în per
soana dumneavoastră un mo
del strălucit de dăruire totală, 
de înaltă exigență și princi
pialitate partinică, de dragoste 
fierbinte pentru poporul din 
care face-ți parte, de respect 
pentru principiile internațio
nalismului socialist.

In încheierea întîlnirii eu 
activul de partid a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

La adunarea populară care 
a avut loc cu puțin timp îna
inte — a spus secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. — 
m-am referit și la munca or
ganizațiilor de partid, a acti
vului și a comitetului jude
țean de partid. Doresc să 
subliniez însă, încă o dată, 
că sarcinile care stau și vor 
sta în viitor în fața partidului 
nostru, a activului de partid, 
a comitetului județean nu vor 
fi de loc ușoare. Avem, fi
rește, rezultate bune, și noi 
apreciem felul în caro activul 
comitetului județean de partid 
din Arad își îndeplinește sar
cinile pe care le are. Știm 
însă că, în viitor, pe măsură 
ce dezvoltăm societatea noas
tră socialistă, în fața partidu
lui, a activului său, se vor 
pune probleme, tot mai com
plexe, care se cer rezolvate 

cu competență la timp și în 
bune condiții.

Sînt aici tovarăși care au 
activat în condițiile ilegali
tății. Desigur, și în acei ani, 
în fața partidului, a comuniș
tilor se puneau probleme de
osebit de grele, membrii de 
partid din ilegalitate au dus 
o luptă grea, plină de sacri
ficii, pentru a le rezolva. Dar 
nici astăzi problemele nu sînt 
mai ușoare. Ba. aș putea spu
ne că ele sînt chiar mai com
plexe, mai grele ; pentru că 
viața ridică necontenit noi și 
noi probleme în ce privește 
îndeplinirea programului de 
dezvoltare a țării pe care ni 
l-am propus, a angajamentu
lui pe care ni l-am luat încă 
în condițiile activității ilegale 
— de a asigura edificarea so
cialismului în România. In 
ilegalitate, puțini puteau pre
vede complexitatea probleme
lor ce se vor pune în anii 
construcției socialiste. Atunci, 
cînd întîmpinam greutăți, 
spuneam că numai burghezia, 
patronii sînt vinovați. Astăzi 
nu mai putem da vina pe ni
meni. nici chiar pe faptul că 
am moștenit o situație grea 
din trecut, pentru că au tre
cut, de la eliberarea țării, 25 
de ani. O moștenire poți să o 
risipești, sau poți să o spo
rești. să o dezvolți. Noi am 
făcut să sporească considera
bil bruma de moștenire din 
trecut — cele cîteva fabrici 
și uzine. Dar nu putem spu
ne că nu mai avem încă mul
te lucruri de făcut ca să re
alizăm pe deplin socialismul, 
așa cum ni l-am închipuit 
cînd am intrat în mișcarea re
voluționară, așa cum îl do
rește poporul nostru — o so
cietate care să asigure din 
plin tuturor oamenilor muncii 
posibilități tot mai bune de 
viață, materiale și spirituale, 
să creeze condiții pentru ma
nifestarea liberă, plenară, a 
fiecărui cetățean, a capacită
ții creatoare a poporului nos
tru, pentru împlinirea celor 
mai înalte năzuințe ale po
porului român.

Programul pe care Con
gresul al X-lea urmează să-l 
adopte, va asigura încă un 
pas cert în această direcție ; 
îndeplinirea lui cere, însă, o 
muncă uriașă, plină de răs
pundere din partea comuniș
tilor. a activului de partid, a 
comitetului județean. Trebuie 
să îmbunătățim continuu mun
ca noastră, să întărim și mai 
mult legătura cu muncitorii, 
cu țăranii, cu intelectualii, 
să găsim, împreună, soluții 
pentru a asigura mersul rapid 
înainte al întregii noastre so
cietăți. Partidul nostru, activul 
de partid, comitetul județean 
pot obține rezultate tot mai 
bune în activitatea lor numai 
în măsura în care vor fi tot 
mai legați de mase și vor 
munci în strînsă unitate cu 
întregul popor. Un partid care 
va asculta în permanență gla
sul poporului, care va căuta 
să îndeplinească năzuințele 
poporului, este de neînfrînt. 
Și noi spunem, cu toată tăria, 
că Partidul Comunist Român 
este un asemenea partid și va 
continua să fie un asemenea 
partid ! (aplauze puternice, 
ovații).

Poporul are încredere în co

muni.ști, are încredere în socia
lism — a spus în continuare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.. 
Acționînd strîns uniți cu ma
sele largi, activul de partid, 
comuniștii, vor face să crească 
încrederea poporului în partid, 
în politica lui marxist-leninis- 
tă. De aceea, trebuie să întă
rim legăturile partidului cu po
porul. să avem în vedere că 
numai astfel de legături, nu
mai integrarea organică a par
tidului în viața celor ce mun
cesc, a tuturor oamenilor mun
cii, indiferent de naționalitate, 
va asigura dezvoltarea conti
nuă a orînduirii noastre. Și 
noi ne propunem să facem to
tul pentru a asigura progresul 
societății noastre socialiste ! 
Știu că activul de partid din 
Arad este un activ bun, cu 
experiență și am deplina con
vingere că el va desfășura și 
în viitor o activitate rodnică, 
unind tot mai strîns eforturile 
tuturor celor ce muncesc din 
județul și municipiul Arad în 
lupta pe care întregul popor 
o desfășoară, sub conducerea 
partidului, pentru progresul și 
înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste. Vă doresc 
noi succese în activitatea dum
neavoastră și multă sănătate 
și fericire la toți ! (aplauze 
puternice, ovații, sc scandea
ză : „CEAUȘESCU“—„P.C.R“) 

în după-amiaza aceleiași 
zile, mii de arădeni au condus 
pe iubitul lor oaspete la aero
port de unde, pe calea aerului, 
s-a îndreptat spre Capitală.

Vizita de cîteva zile prin 
județele Cluj, Maramureș, Satu 
Mare, Bihor, Arad a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central 
al P.C.R, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, s-a înche
iat. Ea a prilejuit impresionan
te manifestări populare în care 
sute și sute de mii de locui
tori, într-un singur glas, au 
aclamat prezența în mijlocul 
lor a celui mai iubit fiu ai 
poporului român. Muncitorii, 
țăranii și intelectualii români, 
maghiari,, germani și-au ex
primat cu putere simțămintele 
care-i animă, au exprimat u- 
nitatea de nezdruncinat din
tre partid și popor. încrederea 
întregii națiuni în politica 
marxistă-leninistă internă și 
externă a partidului.

Sute de mii de oameni ai 
muncii au ascultat nemijlocit 
cu atenție, cu spirit de răs
pundere, recomandările pre
țioase pe care le-a făcut to
varășul Ceaușescu. s-au anga
jat să lupte din toate puterile 
pentru a le traduce cît mai 
curînd în fapte. Cuvintele se
cretarului general au consti
tuit pretutindeni un mobiliza
tor îndemn pentru colectivele 
de muncă.

în aceste zile, în preajma 
istoricului eveniment din via
ța partidului și a patriei so
cialiste — ccl de-al X-lea 
Congres al Partidului Comu
nist _ Român — vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu a mo
bilizat energiile creatoare ale 
întregului nostru popor, ho
tărît să muncească cu și mai 
mare abnegație, cu pricepere 
și pasiune pentru binele pa
triei socialiste, pentru ridi
carea^ României pe noi culmi 
ale ■ civilizației și progresului.
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1. Ce reprezintă romanul 
„DESCULȚ" în ansamblul crea
ției lui Zaharia Stancu ?

în 1948, anul cînd apărea Des
culț, Zaharia Stancu era un scrii
tor cu activitate considerabilă în 
urma sa ; tipărise mai multe cu
legeri de poeme, cîteva romane, 
condusese reviste si își consoli
dase o reputație de redutabil 
jurnalist și pamfletar în cadrul 
numeroaselor campanii de presă 
la care participase. Impus în 
conștiința literară a acelui timp 
în primul rînd ca poet, Z. Stancu 
dădea în Desculț o carte care il 
va consacra, dintr-odată. ca pro
zator, unul dintre cei mai pro- 
eminenți ai literaturii noastre de 
după război.

Momentul ilustrat în această 
scriere este așadar hotărîtor în 
creația lui Zaharia Stancu : șl nu 
numai oentru faptul că afirmă 
în chip decisiv calitatea de pro
zator a scriitorului, dar cartea 
este dintre acelea care marchea
ză și înrîuresc o întreagă operă, 
tot ce a scris autorul ulterior 
fiind raportabil, într-un fel sau 
altul, la Desculț. Dacă nu tot
deauna raportarea este directă 
(ca în Florile pămîntului, Jocul 
cu moartea sau Pădurea nebună 
care sînt episoade în prelungirea 
t 'seului biografic al eroului din 
Desculț), există peste tot o co
muniune de atitudine și de sub
strat ideologic, un zăcămînt co
mun de impresii originare din 
care crește substanța abso
lut tuturor creațiilor lui Za
haria Stancu. Mai mult de- 
cît protagonistul unui lr nț de 
întîmplări dramatice și al unoi

„DESCUL Ț“
prezentat de G. DIMISIANU

tulburătoare aventuri, Darie în
truchipează o atitudine existen
țială, un mod particular de a 
privi lumea, el este depozitarul 
unor experiențe omenești funda
mentale.

2. Cum credeți că poate fi 
definit, în sine, acest roman ?

— Privită în sine, Desculț este 
o operă destul de ciudată. Ro
man prin faptul că ne invită să 
urmărim desfășurarea unui an
samblu de evenimente, evoluția 
unor eroi integrați într-o realita
te socială pregnant configurată, 
cartea aparține, totodată și sferei

G. CALINESCU: „Am luat 
în mîini o carte pc care o ci
tisem repede și de mult și 
care acum mi s-a părut sur
prinzător de vie, deși ea nu 
urmează regulile obișnuite ale 
genului. E de fapt cronica u- 
nor vremuri, reconstituită din 
amintiri. Nota ei esențială 
este poezia și autorul ei este 
incontestabil un poet: al a- 
marului șj suavului, ai teribi
lului și al grațiosului. Capi
tolul întîi, în special, care 
prezintă pe protagoniștii esen
țiali în spațiul lor specific, e 
de o uimitoare originalitate, 
totul colcăie de adevăr, însă 
adevărul pare de departe, de 
pe alt continent și, totuși, e 
de aici, de aproape, din cîm- 
pia munteană. Darul verita
bilului scriitor e de a desco
peri universuri ignorate (...).

Cartea este Desculț de 
Zaharia Stancu“.

OV. S. CROHMĂLNICEA- 
NU : „Pentru demoliția inte
grală a reprezentărilor idea- 
lizante era nevoie de o în
verșunare polemică, de o fu

rie aproape iconoclastă. Cîntă- 
reț altă dată al amarului din 
coaja nucilor crude, din ier
burile Bărăganului și din o- 
chii robilor pămîntului, 
Z. Stancu și-a descoperit vo
cația în structura intimă a fi
inței sale. Nici un prozator 
român n-a dat o asemenea 
cutremurătoare viziune „di
năuntru“ a infernului lumii 
rurale, supuse pînă mai ieri 
unei exploatări sălbatice... 
în universul reconstituit cu o 
minuție halucinatorie, de ro
mancier, nu mai e loc pentru 
nici o iluzie“.

S. DAMIAN : „Faptul că ro
manul Desculț colindă meri
dianele, tălmăcit în atîtea 
limbi, este o recomandare pe 
care critica are datoria s-o 
argumenteze. Saturat de rafi
nament și contorsiune pedan
tă, cititorul străin a fost cuce
rit prin prospețimea violentă 
a cărții lui Zaharia Stancu. 
Originalitatea stîncoasă s-a 
impus mai curind decît acea 
subtilitate căutată a literatu
rii de salon“.

liricului. O anume tensiune și vi
brație specială a confesiei lui 
Darie acordă textului tonalitatea 
Poemelor simple. Vom numi, a- 
șadar, această scriere roman liric, 
o formulă care în literatura noa
stră nu mai fusese ilustrată, după 
Sadoveanu, cu asemenea putere 
expresivă.

3. In contextul noii noastre li
teraturi, „ DESCULȚ" este o o- . 
peră fundamentală: cheie de I 
boltă și punct de referință. Prin I 
ce a contribuit ea, efectiv, la * 
consolidarea literaturii române a 
din ultimii 25 de ani ?

— Apărut cam în aceeași pe- I 
rioadă cu Intîlnirea din pămîntu- • 
ri de Marin Preda, Desculț con
firmă ideea că posibilitățile pre
zenței țăranului în literatura 
noastră nu fuseseră epuizate oda
tă cu experiența lui Liviu Re- 
breanu, Zaharia Stancu și Marin ‘ 
Preda: două viziuni de mare ori- I 
ginalitate, două unghiuri noi din I 
care putea fi contemplată și in
terpretată lumea satului romă- I 
nesc. Prin problematică și con- | 
cepție. Desculț este una din pri
mele scrieri prin care literatura I 
nouă își afirmă continuitatea de | 
substanță cu marea tradiție lite
rară românească dinainte de răz- I 
boi. Alături de Moromeții, Bie- I 
tul Ioanide, Un om între oameni, ■ 
Desculț de Zaharia Stancu este I 
una din cărțile-reper ale a- ■ 
cestui sfert de secol, nu numai I 
fapt de istorie literară, ci operă 1 
vie.

NICOLAE BALTAG

Ploaia a pricinuit în ultimele 
Izile îndreptățite regrete și a- 

nume renunțarea la două din
tre momentele mult așteptate 

Iale Festivalului: „Coboară tur
mele“, un recital-spectacol 
folcloric ce trebuia să se 
desfășoare în decorul natural al 

| comunei Rășinari și spectacolul 
folcloric ce urma să fie dat de 

| Ansamblul Comitetului județean 
pentru cultură și artă la Muzeul 
etnografic din Dumbrava Sibiu
lui. Programul a trebuit deci să 
se limiteze în aceste zile la acti
vitățile planificate în sală. Vineri, 
ziua a șasea, a avut loc un co
locviu pe tema „Tendințe în dra
maturgia originală contempo
rană“ la care au participat scrii
tori, regizori, dramaturgi, critici 
literari, intelectuali din județul 
Sibiu și alte județe ale țării.

Scriitorul Radu Popescu, cel 
care a condus discuția, făcînd un 
scurt istoric al creației teatrale 
românești de la Eliberare pînă 
în prezent, a arătat că aceasta 
poate fi împărțită în trei perioa
de, oprindu-se cu deosebire la 
prima, cuprinsă între anii 1944— 
1954, perioadă de angajare a 
dramaturgiei noastre — patetică, 
spectaculoasă în lupta politico- 
socială, subliniind motivele pen
tru care consideră că aceasta a 
jucat un rol foarte important în 
dezvoltarea creației noastre dra
matice.

Continuînd discuția, dramatur
gul Paul Everac remarca în ca
drul mișcării noastre teatrale un 
dăunător ienomen de epigonism, 
continuînd totodată să explice 
motivul pentru care s-a creat în 
ultima vreme un regretabil deca
lai între spectacologie fi drama
turgie — prima situîndu-se pe o 
poziție net superioară. Eugen 
Omi, cercetător în cadrul Filialei

Alți vorbitori au subliniat ne
cesitatea unei dramaturgii anga
jate, existența unei critici nor
mative fără de care ar fi greu 
de imaginat dezvoltarea armoni
oasă a unei literaturi.

In actuala Piață Grivița, s-a 
înălțat în secolul al XlII-lea o 
Basilica Romanica. Ulterior, în 
locul ei a fost reconstruită o nouă 
biserică, nucleul actualei biserici 
evanghelice în stil gotic ridicată

ULTIMELE
APLAUZE
Academiei R.S.R. a arătat că des
cifrarea unor tendințe clare de 
dezvoltare a dramaturgiei româ
nești actuale este imposibilă da
torită numărului restrîns de piesa 
ce apar pe scenă, sesizînd tot
odată — spre deosebire de do
meniul poeziei și prozei — lipsa 
unei generații de dramaturgi ti
neri. Regizorul Crin Teodorescu 
a vorbit despre necesitatea de a 
crea tinerilor dramaturgi posibi
litatea de a fi jucați, salutînd ini
țiativa lui Liviu Ciulei de la Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
din București, de a da cuvînt a- 
cestora, in special debutanților 
într-un șir de reprezentații.

între secolele XIV—XVI. Monu
ment aparținînd goticului tran
silvan, biserica adăpostește un 
număr de pietre funerare, artistic 
lucrate, printre care și aceea a 
domnitorului muntean Mihnea 
Vodă cel Rău. Aici a avut ioc 
sîmbătă, ziua a șaptea a Festiva
lului, recitalul de orgă al profe
sorului Fr. Saver Dressler, muzi
cian entuziast, organist de mare 
prestigiu cu originală concepție 
interpretativă, distins recent, cu 
ocazia împlinirii a șapte decenii 
de viață, cu ordinul Meritul Cul
tural clasa I.

Duminică, în ultima zi a festi
valului, s-a redeschis galeria de

artă a Muzeului Brukenthal —» 
una din cele mai importante co
lecții de pictură barocă din a- 
ceastă parte a Europei.

Un loc aparte în cadrul expozi
ției — ce cuprinde în marea ma
joritate opere datînd din secolul 
XVII-—XVIII — îl ocupă pictu
ra flamandă, olandeză, germană, 
austriacă și italiană.

Partea a doua a galeriei a ofe
rit vizitatorilor posibilitatea de a 
admira fragmente de altare în 
tempera, statui de lemn în stilul 
goticului și renașterii din sudul 
Transilvaniei lucrările naive dar 
savuroase ale unor meșteri locali 
sibieni.

Din pictura noastră, galeria 
prezintă lucrările unor artiști ani
mați de spiritul revoluției de la 
1848 ca Mișu Popp, Constantin 
Lecca, Daniel Rosenthal, Gh. 
Tatarescu, Th. Aman, precum și 
o bogată colecție de opere repre
zentative ale clasicilor Nicolae 
Grigorescu (Portret de femeie. 
Cap de țărancă), Ion Andreesou 
(Peisaj de cîmp), Ștefan Luchian 
(Albăstrele, Bătrin cerșetor).

Profitînd de o oarecare resta
bilire a vremii, festivalul s-a în
cheiat cu premiera „Richard al 
111-lea,“ care a fost jucată între 
zidurile cetății sibiene străjuită 
de cele trei turnuri de apărare t 
Turnul olarilor, al dulgherilor și 
archebuzierilor — construcții da
tină din secolul XlV-lea. In a- 
ceastă ambianță istorică drama 
shakespeariană interpretată de 
talentatul colectiv al Teatrului 
din Sibiu (secția română), a că
pătat rezonanțe de neuitat.

Luminile festivalului s-au stins. 
Impresiile lăsate de cele opt zile 
de sărbătoare ale culturii sibiene 
sînt dintre cele ce nu se uită 
ușor.

SABINA CARAUȘU

Aproape cinci minute cu
ION MIHIȚ,

FIERULUI
tineret

Varna, în

mm cu mȘ>

și rulează la
18). Grădina

că ați 
terenu-

directorul taberei din Costinești 
a Biroului de turism pentru

sînt per
de dezvol- 

taberei 
! la Cos-

„ALCHIMIA"

se pare că peisajul side
rurgiei contemporane va fi 
în viitor înlocuit cu cel al
chimiei. Această „miracu
loasă“ substituire pornește 
de fapt de la rezultatele 
unor cercetări, în cursul că
rora minereurile de fier au 
fost tratate cu acid clorhi
dric.

Operația, a cărei „surpri
ză alchimistă“ fusese de alt
fel scontată, a dus la obține
rea clorurii feroase și a hi
drogenului. După recupera
rea hidrogenului, ce urmează 
a fi utilizat într-o altă fază 
a procesului, și după filtrare 
— în scopul eliminării im
purităților insolubile — so
luția de clorură feroasă este 
concentrată la sec într-un 
evaporator. în continuare 
soluția este deshidratată, re-

Tabăra de odih
nă a B.T.T. de la 
Costinești se află în 
primul său an de 
existență, și e deci, 
puțin cunoscută. Vă 
rugăm să ne prezen
tați cîteva date pri
vind organizarea, 
capacitatea și condi
țiile sale de cazare.

— Costineștiul găz
duiește în această 
vară, începînd din 
24 mai pînă în 23 
septembrie, în serii 
de cîte 12 zile, a cîte 
800 de persoane, ti
neri din toată țara, 
de diferite 
(elevi, 
studenți, 
precum 
de turiști 
siți la

.. ,2.... -fc
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zultînd cristale de clorură 
de fier, care sînt brichetate, 
iar apoi introduse într-un 
cuptor de reducere sub ac
țiunea hidrogenului încălzit 
pînă la temperatura de 
800°C.

în final, din uriașele re
torte „siderurgice“ se obține 
sub formă de pulbere fierul 
și acidul clorhidric, ce ur
mează a fi reintrodus în 
fluxul tehnologic. Pulberea 
de fier rezultată are un con
ținut de minimum 99,5 la sută 
fier, deci poate fi utilizată 
la procedeele ce se bazează 
pe metalurgia pulberilor, 
pentru fabricarea diferitelor 
piese sau subansamble. Tot 
prin acest procedeu a fost 
experimentată obținerea din 
minereurile sărace în fier a 
unei pulberi ce poate fi fo
losită direct la obținerea 
unor oțeluri speciale.

în felul acesta, fierul va 
părăsi „făgașurile“ sale tra
diționale, ale instalațiilor de 
aglomerare a minereurilor, 
al furnalelor și cuptoarelor 
oțelăriilor, străbâtînd dru
murile de aluminiu ale chi
miei.

profesii 
muncitori, 
salariati), 

și grupuri 
străini so- 
noi prin 

schimburile de tu
riști organizate de 
B.T.T. (în momentul 
de față în tabăra 
noastră își petrec 
concediul de odihnă 
și vacanța numeroși 
tineri din T" 
Sovietică, 
Olanda, 
Cehoslovacia, 
mînd ca în 
să sosească 
grupuri din 
Finlanda. ;

în ceea ce priveș-

Uniunea 
Polonia, 
Franța, 

, ur- 
curînd 

și alte 
Anglia, 

Suedia).

P. SPIRA

te posibilitățile de 
cazare, menționez 
că în acest an aici 
s-au construit că- 
suțe-vile și campin
guri (cupole geode
zice) care au un ri
dicat grad de con
fort. Tabăra dispune, 
de asemenea, de te
renuri de sport — 
iluminate noaptea 
— pentru volei, bas
chet, handbal și te
nis de cîmp.

— Pentru 
amintit 
rile de 
puteți 
vința 
lor cu

de
sport, ce ne 

spune in pri- 
manifestări- 

caracter cul-
tural-distractiv 
sportiv ?

— Manifestările 
cultural-artistice 
sportive se organi
zează în comun cu 
tabăra de studenți. 
Un capitol aparte îl 
constituie excursii
le, care se bucură 
de o participare ma
sivă din partea celor 
aflați în tabără. Din 
Costinești pleacă cu 
regularitate mașini 
care efectuează de
plasări colective pe 
litoral, în Deltă, la 
locuri istorice pre

cum și la 
Bulgaria.

— Care i 
spectivele i 
tare ale 
B.T.T. de 
tinești ?

— Desigur, nu ne 
vom opri aici. Sîn- 
tem în curs de ex
tindere a taberei cu 
noi capacități de 
cazare. Aici se vor 
construi, printre al
tele, unul din cele 
mai frumoase clu
buri și un teatru în 
aer liber cu o capa
citate de 1500 locuri, 
într-un viitor nu 
prea îndepărtat Cos
tineștiul va dispune 
și de un debarcader 
dintre cele mai mo
derne. Aș solicita 
însă din partea co
mitetelor județene 
U.T.C., respectiv a 
comisiilor de sport 
și turism din cadrul 
acestora, mai mult 
sprijin în ceea ce 
privește populariza
rea acestei tabere, 
pentru că tinerii 
încă nu cunosc toa
te posibilitățile de 
recreere și odihnă 
ce le pot. întîlni aici.

VICTORIA 
SEGĂRCEANU

• DRAGOSTE LA LAS VEGAS i
rulează la Patria (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), București (orele
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,00), 
Favorit (orele 9,30; 11,45, 14; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 9; 11: 
13; 15; 17; 19; 21), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Sta 
dionul Dlnamo (orele 20,30).
• COMISARUL X ȘI BANDA
TREI CIINI VERZI : rulează la 
Republica (orele 9; 11,30 ; 14 ;
16,30 ; 18,45 ; 21,15), Festival lo
vele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Excelsior (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 : rulează la 
Central (orele 9,30: 12,15: 15: 18: 21), 
Grădina Doina (orele 20,30).
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Union (orele 15,30; 19).
• OMUL MOMENTULUI : 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 Tomis (orele 20,15).
• SOARE Șl UMBRA i rulează la 
Munca (orele 20).
• COMEDIANȚII I 
Buzești (orele 15,30; 
Buzestl (orele 20,30).
• PROFESIONIȘTII : 
Crîngașl (orele 15,30;
• VERA CRUZ: rulează la Mo
șilor (orele 15,30), Grădina Moși
lor (orele 20,30).
• ROLLS-ROYCEUL GALBEN : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18).
• CRIMA DIN PĂDURE - pre
mieră rulează la Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20,45).
• RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT ; 
rulează la înfrățirea intre popoare 
(orele 15,15; 17.45. 20).
O ULTIMA TURA : rulează Ia 
Drumul Sării (orele 15; 17.30; 2»).
• ZIARISTUL : rulează ta Cotro- 
cenl (orele 15. 18,30).
• PRIETENELE ; rulează 
Popular (orele 15.30).
A CASA MAMEI NOASTRE ! 
lează Ia Cosmos (orele 15,30; 
20.15).
A OPERAȚIUNEA I 
rulează la Grivița i 
20,30).
<• FELDMAREȘALA : 
Grivița (orele 9: 11,15;
A STNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează la Volga (o- 
rele 9—15.45 tn continuare : 18.15; 
20,30).
A „ARMATA CODOBATURILOR" 
DIN NOU ÎN LUPTA ■ rulează la 
Munca

IN MAI MULTE LOCALI
TĂȚI situate în nordul Moldo
vei și în Maramureș, în zona 
Munților Harghita șt Apuseni, 
în Tara Hațegului și-au în
ceput marți activitatea tabere- 
le-curs organizate de Societatea 
de științe geografice pentru ri
dicarea nivelului profesional al 
cadrelor didactice de speciali
tate din școli generale și licee. 
Sub îndrumarea unor profesori 
din învătărnîntu! universitar 
și cercetători științifici, cursan- 
ții vor studia timp de două 
săptămini principalele aspecte 
referitoare la cadrul natural, 
Ia populația si economia aces
tor ținuturi. Către sfîrșitul lu
nii, ei se vor reîntîlm în orașul 
Cîmpulung-Muscel pentru a 
lua parte la lucrările celei de-a 
Il-a Conferințe de geografie 
pe țară, unde vor fi dezbătute 
comunicări și referate privind 
avîntul economiei naționale în 
anii construcției socialiste.

EXPOZIȚIA
VECHILOR

MEȘTEȘUGURI

„ZILE FIERBINȚI
DE AUGUST ’44“

Este tema noului montaj audio-vizual. în pregătire la Direc
ția pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice. Monta
jul acesta înseamnă de fapt o mică „valiză culturală“, o casetă 
cartonată care cuprinde : 30 de diapozitive pe tema „Din lupta 
Partidului Comunist Român pentru eliberarea socială și națio
nală a poporului“. Imagini deci însoțite și de comentarii ce pot 
fi declamate în timpul vizionării la casele de cultură și la că
minele culturale. Pe o bandă de magnetofon s-a imprimat un 
montaj literar-muzical cu versuri închinate partidului și zile
lor de august. Și un plan tematic pentru conferențiarii ce 
poartă dc fapt aceste „valize“.

Menționăm că anul acesta au mai fost difuzate în toată țara 
încă trei asemenea materiale complexe, în sprijinul răspîndirii 
culturii. „Cîntare României Socialiste“ a fost tema primului 
montaj în alcătuirea căruia s-a avut în vedere campania elec
torală. Apoi o interesantă culegere de materiale științifice sub 
titlul „Omul și universul", iar aniversarea a 150 de ani de la 
nașterea lui N. Bălcescu a prilejuit tema celei de a treia 
„casete“.

în curind comitetele județene de cultură și artă vor primi 
un nou și interesant montaj, cu ajutorul căruia ar putea fi îm
bogățite si înfrumusețate manifestările culturale din preajma 
marii sărbători.

CONSTANȚA CARANFIL

Casa de cultură din Horezu, ma- 
teriallzînd o inițiativă inai veche, 
a inaugurat recent o interesantă 
expoziție care reunește lucrările 
unor artiști populari din zona et
nografică Horezu. Dintre expona
te se remarcă îndeosebi lucrările 
celor doi meșteri, frați olari : Ste- 
lian și Victor Ogrezeanu. Talerele 
și ulcioarele lucrate cu măiestrie 
șl meșteșug, au făcut — prin va
rietatea motivelor desenate în 
smalț și combinația de culori — 
ca obiectele de artă populară să 
fie cunoscute pînă în îndepărtata 
Japonie. îndelung se opresc vizi
tatorii și în fata vitrinelor în care 
expun Ton Buclescu, Dumitru 
Mischiu si Victor Vicșoreanu. A- 
cestia păstrează șl valorifică teh
nologia olăritului într-un mod 
original, vechi de milenii.

Un ștand foarte interesant al 
expoziției de la Horezu îl consti
tuie sectorul în care sînt expuse 
covoarele si costumele de Horezu, 
lucrate de meșterițele Georgeta 
Schiopu, Ioana Tănăsescu, Maria 
Tambrea. Iulia Bîscu și Maria 
Biriboacă care, folosind culorile 
vegetale culese din diverse plante, 
au reușit să imprime în firul de 
lină țurcană desene stilizate de o 
rară frumusețe cu subiecte cos
mogonice în interpretare naivă.

Alături de covoare s< țesături 
din borangic, meșterii fierari 
Constantin Bogrodea. Constantin 
Badea, Petre Ecovin si Marin Bru
tarul, autorii restauratori ai de
corațiilor interioare de la Curtea 
Voievodului Brîncoveanu, ex
pun lăzi de zestre si feronerie, 
panoplii etc. obiecte din uzul 
feudal — revalorificate astăzi de 
gustul modern. Popasul la Casa 
de cultură din Horezu este un pri
lej fericit de a găsi înmănun
cheate creațiile unor entuziaști 
artiști amatori de pe meleagurile 
respective. Vechile meșteșuguri 
nu se vor pierde o dată cu meșterii 
lor. Acestea sînt învățate în ate
liere speciale de către cel tineri, 
care simt atracția și au suficientă 
răbdare să învețe aceste meserii.

(Urmare din pag. 1)
ale tehnicii secolului 

nostru în explorarea Cosmo
sului, a deschis practic o- 
fensiva omenirii pentru cu
noașterea, la fața locului, a 
Lunii. Dar, nu numai atît ! 
O întreagă istorie semnează 
în fapt așezarea atît de ba
nală a acelor pe cadranele 
ceasornicelor noastre, indi- 
cînd, după ora acestor locuri, 
8 și 12 minute, ora probabi
lei întîlniri de luni a primi
lor pămînteni, ci Luna, vi
zitată la ea acasă.

Ca o necesitate vitală a 
curiozității omenești, a setei 
sale de a împinge zonele lu
minate de cunoașterea sa, 
orice premieră, într-un do
meniu sau altul, este o sin
teză a unor repetate încer
cări, a unor eforturi tita
nice de a face ca cele mai 
îndrăznețe și nobile vise să 
capete contururile reale. 
Rînd pe rînd, imposibilul a 
cedat locul, deseori cu pre
țul unor eroice jertfe, cu
noscutului, posibilului, fap
tului realizat apoi simplu, 
firesc, ca o deprindere.

Iată, bunăoară, ceea ce 
poate pare curiosul destin 
al constructorilor de rache
tă. Cei ce le-au conceput și 
le-au perfecționat sînt oa
meni în vîrstă, din aceeași 
generație, sexagenară. Cînd 
s-au născut, avionul nu se 
desprinsese încă deplin de 
zmeu, radioul pipăia abia e- 
terul, iar televiziunea nu e- 
xista nici ca idee tehnică. 
Și acum, omul debarcă pe 
Lună, realizind, printre al
tele, un spectacol transmis, 
în direct, la domiciliu. Un 
gigantic efort științific și 
tehnic împletit cu plăcerea 
confortabilă de a sta în pa
puci pe Lună, — fiindcă, 
practic, între noi și cosmo- 
nauți nu va fi decît o dis
tanță de doi-trei metri, cit 
de la scaun la micul ecran j 
vom vedea aceleași lucruri, 
la fel de bine, aproape la fel 
de clar, dar cu 1,5 secunde 
mai tîrziu.

Ce înseamnă azi imposi
bil ? Un autor britanic de 
literatură științifico-fantas- 
tică, paria cu editorul său 
10 000 de lire, în 1953, con
vins că pînă în ’70 omul va 
debarca pe Lună. Or, în 1953 
mai trebuiau așteptați patru 
ani pînă Ia primul sputnic. 
Cine ar risca să parieze a- 
cum, contra unei debarcări 
pe Marte în 1985 ?

Ce înseamnă azi imposi-

bil ? Tineretul contemporan 
știe astăzi, grație și acestei 
cuceriri remarcabile a ge
niului uman, că nimic nu 
poate rezista în fața cute
zanței și inteligenței ome
nești. Dar el știe tot atît de 
bine că manifestarea plena
ră, nestingherită a esenței 
umane, a capacității sale de 
stăpînire și mai mare a na
turii, de înfrumusețare con
tinuă a vieții sale nu poate 
fi realizată fără statornici
rea unei păci trainice, defi
nitive pe acest pămînt. De 
aceea, în aceste zile cînd 
vom urmări cu emoție pri
mii pași pe Lună pe care-i 
vor face Neil Armstrong și 
Edwin Aldrin, gîndurile 
noastre vor exprima, în a- 
celași timp, dorința arzătoa
re a popoarelor de a se 
pune capăt războaielor și de 
a se instaura pentru totdea
una pe planeta noastră pa
cea atît de trebuitoare con
strucției, existenței ome
nești.

rulează la 
18; 20,15).

la

ru-
18:

bei.gran :
(orele 18,15;

rulează la 
: 13,30; 16).

(orele 16: 18).

AUREL CRIȘAN

• 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 i rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,30), Progresul 
(orele 20,30).
• STRAIN ÎN CASA : 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 
SPESSART : rulează la Dacia (o- 
rele 8; 9,50; 11,55; 14,05; 18,15; 18,30; 
20,45.
• ARUNCAȚI BANCA IN AER 1 
rulează la Bucea! (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Arta (orele 
9—16 în continuare ; 18), Grădina 
Arta (orele 20,30).
• OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO : rulează 
15,30: 18).
• AM DOUA 
TAȚI : rulează 
20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Rahova (orele 18). Gră
dina Rahova (orele 20,30).
• TARZAN, OMUL JUNGLEI I 
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 1 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18).
• MARELE șarpe : rulează la 
Doina (orele 11.30; 13,45; 16; 18,15! 
20,30).
• ADIO, GRINGO 1 i rulează la 
Unirea (orele 16). Grădina Unirea 
(orele 20.30).
• NEtMBLlNZITA ANGELICA :
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Giulesti (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 : ru
lează Ia Pacea (orele 16; 18: 20).
• PRINȚUL NEGRU : rulează !a 
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 în continuare).

MIERCURI, ÎS IULIE 1969

la Viitorul

MAME ȘI 
la Viitorul

(orele

DO1 
(orele

MIERCURI, 16 IULIE 1969

Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : FEMEI, 
FEMEI, FEMEI — ora 20,00 ; An
samblul „Perinlța" (în Sala Tea
trului „C. I. Nottara“) • PERINI- 
ȚA MEA — ora 19.

NOUTĂTI FILATELICE
$

» POSTA ROMANA POSTA ROMAMA » POSTA ROMANA

Filatelia tematică cunoaș
te în ultimii ani o continuă 
dezvoltare. Printre colecțio
nari, tema picturii se bucu
ră de o apreciere deosebită, 
datorită valorii artistice a 
reproducerilor de artă.

Continuînd tradiția anilor 
trecuți, Direcția Generală a 
Poștelor pregătește o nouă 
emisiune de mărci poștale 
intitulată „Reproduceri de 
artă II — 1969“. Ca și la se
riile anterioare, vor fi re
produse tablouri celebre ex
puse în galeria de artă uni-

versală și națională a Mu
zeului Republicii Socialiste 
România.

Formată din șase valori : 
10, 20, 35, 60 bani ; 1,75 și 3 
lei, noua emisiune va ilus
tra tablouri celebre de mari 
maeștri ai artei universale 
ca : Rembrandt și Velasquez, 
precum și portrete de Gh. 
Tattarescu (școala româneas
că — secolul XIX), Vigee- 
Lebrun (școala franceză — 
secolul XIX), școala lui Tin
toretto (secolul XVI).

Interesanta emisiune te
matică este completată de o 
coliță cu un nominal de 5 
lei, care reproduce tabloul 
„întoarcerea fiului risipitor" 
de Bernardino Licinio (școa
la italiană — secolul XVI). 
Licinio a pictat în vremea 
lui Giorgione, Veronese 
Palma cel Bătrîn, de care 
fost influențat.

3 plicuri prima zi, cu

Și 
a

O 
obliterare specială. Întregesc 
noua serie de „Reproduceri 
de artă 11“.

• 10,00 Limba franceză (reluare) 
• 10,25 Ce-ațl dori să revedețl ? 
Spectacolul de teatru „Rochia" de 
Romulus Vulpescu. Interpretează : 
Metania Ursu și Teodora Hazani- 
tis de la Teatrul Național din 
Cluj • 15,00 Transmisiune în di
rect de la lansarea navei cosmice 
„Apollo 11“ • 17,30 Buletin de 
știri • 17,35 Lumea copiilor „Cu
tia cu surprize" « 17,50 studioul 
școlarilor : Autografe pe cărți pre
miate • 18,25 Dialog cu telespec
tatorii • 18,45 Tribuna economică. 
Realități șl perspective în indus
tria chimică • 19,05 Varietăți pe 
peliculă • 19,15 Trepte spre finală. 
Soliști și formații participante la 
cel de-al IX-lea Concurs al artiști
lor amatori. Aspecte filmate la 
faza interjudețeană desfășurată la 
Mediaș. Participă echipele din 
județele Alba, Cluj, Mureș și Si
biu • 19,30 Telejurnalul de seară 
Buletin meteorologic • 20,00 Tele- 
cinemateca : „Povestiri din Man- 
hattan" un film de Julien Duvi- 
vier, avînd în distribuție pe 
Charles Boyer, Ginger Rogers, 
Rita Hayworth, Henry Fonda, 
Thomas Mitchel, Charles Laugh- 
ton, Paul Lanchester o 22,10 Re- 

1 • 22,25 Telejurnalul de
șl buletinul meteorologic 
Publicitate • 22,45 Teîe- 

emisiune de călătorii geo- 
Imagini din Minsk — film

flector 
noapte
• 22,40 
glob — 
grafice. ___ _______________ ___
de Simion Block • 23,00 Convor
biri literare : Realitate șl ficțiune 
artistică în . ’ ;
despre locul pe care-l ocupă re- 

' ‘ 1 în .............

reportaj. Dezbatere

portalul 
porană.

literatura contem-AZI ÎN LIBRĂRII
EDITURA PENTRU LITE

RATURA
Doina Sălăjan : 

gurări“ (lei 4,75); 
trache : „Exodul umbrelor1 
(lei 6,50) ; Ion Diaconu : 
nutul Vrancei“, voi. 
(lei 38) ; Alexandru Duțu ; 
„Explorări în istoria litera
turii române“ (lei 8,75) : 
Stelian Cucu : „Versuri“ (lei

7.75) ; B. Constantin Poruci-
cu : „Mala“ (lei 3) ; Pompiliu 
Constantinescu : „Scrieri",
voi. III (lei 18) ; M. Emines- 
cu : „Poezii“ (lei 27).
EDITURA TINERETULUI

Valeriu Gorunescu : „Răd- 
vanele copilăriei“ (lei 3,50) ; 
Nicolae Stoc : „Consemnele 
necesare“ (lei 5). (Colecția 
Luceafărul).

EDITURA MERIDIANE
**♦ „Prin Oltenia subcar

patică“, ghid (lei 8) : 
*** „Trei porți ale Carpați- 
lor în circuit turistic“ (lei
6.75) .
EDITURA DIDACTICA Șl 

PEDAGOGICA
A. Chiricev și D. Salade 

„Contribuția familiei la o 
rientarea școlară și profe
sională a copiilor“ (lei 1,60)

EDITURA TEHNICA
Petre Cristea : „Motoru 

de automobil (lei 22,50) 
I. M. Butt, L. M. Rașcovici 
„Intrarea lianților la tempe 
râturi ridicate“ (lei 19,50) : 
M. Barnea, P. Ursu : „Pro
tecția atmosferei împotriva 
impurîficării cu pulberi și 
gaze“ (lei 26).
EDITURA

„Transfi- 
lon Pe-.«

,.T1- I—II

ENCICLOPEDI
CA ROMÂNA

„Dinții, martoriP. Firu :
ai sănătății și evoluției omu
lui“ (Colecția Orizonturi) 
(lei 2).

EDITURA MEDICALA
Gh. Băcanu : „Diabetu 

zaharat“ (lei 4,50).
EDITURA AGROSILVICA

Filimon Carcea : „Metodă 
de amenajare a pădurilor" 
(lei 6,50).
INSTITUTUL DE MEDI

CINA TIMIȘOARA
P. Brînzcu și colectiv : 

„Discuție pe marginea gre
felor de inimă“ (lei 18).
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TELEGRAMĂ
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a 
primit din partea tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, următoarea telegramă :

Mulțumind cordial guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia și dumneavoastră, personal, pentru urările transmise 
cu prilejul realegerii mele în funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri, doresc să-mi exprim speranța că relații
le noastre reciproce de prietenie și colaborare vor contribui 
la înflorirea popoarelor noastre, la întărirea unității lagă
rului socialist și consolidarea păcii.

Primiți, totodată, urările mele sincere de succes în acti
vitatea dumneavoastră de răspundere și în viața personală.

Tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R, Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ghi- 
zela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C,R. s-au întîlnit marți cu 
tovarășii Manuel Delicado și Jose 
Moix, membri ai Comitetului 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Spa
nia, Celestino Uriarte și Sebastian 
Zapirain, membri ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Spania. Cu acest prilej, tova
rășii spanioli au transmis mulțu
miri pentru grija și atenția mani
festate de Comitetul Central al 
P.C.R. față de Vincente Arroyo.

Convorbirea a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Marți la amiază, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniș
tri, Emil Drăgănescu, a primit 
delegația Sfatului popular al 
orașului Varșovia, condusă de 
Jerzy Majewski, președintele 
Comitetului Executiv, aflată 
într-o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a de- 
cuițs Intr-o atmosferă cordia
lă, ■ a luat parte Dumitru Popa, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular 
al municipiului București, 
primarul general al Capitalei.

Marți după-amiază amba
sadorul R.P. Polone la Bucu
rești, Jaromir Ocheduszko, 
a oferit un cocteil cu prile
jul vizitei în țara noastră a 
delegației Sfatului popular 
al orașului Varșovia.

în seara aceleași zile dele
gația a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre patrie.

TIMPUL SE
MASOARA

■ 0 ■ IN METRI
(Urmare din pag. I)

Alături de cîteva sute de mun
citori, studenții clujeni au satis
facția participării la una dintre 
operațiile principale, menite să 
îmblînzeaseă apele Ierului. 120 de 
semnături care sînt săpate zilnic 
în simetria numeroaselor canale 
într-un energic ritm al muncii.

Pe un alt șantier de hidroame
liorații, la Ineu-Arad, 86 de stu- 
denți al Facultății de biologie din 
Cluj au primit mulțumiri pentru 
activitatea desfășurată. Dincolo de 
cifrele pe care le-am putea cita 
drept confirmare, este demnă de 
relevat aprecierea hărniciei lor, 
a sprijinului pe care îl dau des
fășurării tn bune condiții a lu
crărilor de pe șantier. Alte cîteva 
sute de studențl sînt prezent! pe 
șantierele Clujului. Noul orășel 
studențesc care va găzdui 3 000 de 
stvdenți își dezvăluie contururile. 
Primul bloc cu 440 de locuri a 
fost dat beneficiarului. Acest mo
ment festiv a fost grăbit de stu
denții din anul I al Politehnicii 
clujene. De altfel, ei sînt și bene
ficiarii de fapt ai camerelor lu
minoase șl confortabile ale spa
țioaselor săli de lectură.

„O tradiție frumoasă — spune 
maistrul BALOGH ZOLTAN. Pe 
acest șantier si anul trecut au 
muncit tot studenții de la Facul
tatea de construcții a Politehnicii 
clujene. Anul acesta Ia fel. Pînă 
In prezent, se lucrează bine. Fie
care dintre cel din „grupa tntegra- 
listilor" condusă de Ion Sucin, 
realizează zilnic lucrări retribuite 
cu cîte 34 lei. O grupă care re
editează pe șantier vrednicia do
vedită la studiu".

Majoritatea brigadierilor sapă 
șanțuri pentru canalizare. Unii, 
însă, care au venit la facultate 
din producție, prestează muncă 
calificată. Tșl practică vechile me
serii Dumitru Trîncă si Tărăczky 
Sandor sînt zidari. David Soio- 
mon și Mihai Zoreanu, geamgii, iar 
Livlu Brustur și Nadler Alexan
dru — sudori. împreună cu alțl 
colegi ei vor rămine pe șantier 
mai mult. Văzîndu-1 pe schele ai 
impresia că nu s-au despărțit de 
șantier de un an de zile. Se simt 
acasă, iar rezultatele din sesiunea 
de examene îl scutesc de emoții 
pentru toamnă. O eventuală cro
nică estivală a valorii prezenței 
studenților pe șantierele recoltei 
sau pe cele de construcții abundă 
în date ce confirmă dorința maio- 
ritățli aeestora de a participa e- 
fectlv cu o energie recunoscută la 
realizarea unor obiecti' e pe care 
unități șl întreprinderi și le-au 
propus să Ie îndeplinească în a- 
ceastă perioadă. Este vorba de o 
participare entuziastă a mii de 
sludenți. Dar în unele cazuri acest 
lucru nu este înțeles Se poate 
ca o zi două pînă cînd studenții 
se obișnuiesc cu specificul muncii 
să activeze cu un randament 
mal scăzut. Dar acomodarea du
rează puțin și realizările ulterioa
re recuperează nereailzările din 
primele zile. Este greu însă de 
explicat atitudinea unor între
prinderi agricole care, deși aflate 
în campanie st au solicitat stu
denții, Îl tratează ca pe niște 
nennftiti . 80 de studențl, aflati la 
I.A.S. Clui au fost în această si
tuație. Zile în șir erau transportat! 
la locurile de muncă cu 2—3 ore 
întîrziere, reproșîndu-li se că nu 
scot nici banii pentru masă. Dacă 
ajungeau la timp în cîmp 11 se 
puneau la dispoziție unelte puține 
și proaste. Apoi studenții au ris
cat să rămînă flămînzl. dacă aso
ciația studenților nu le-ar fi asi
gurat masa. Nici vorbă ca I.A.S.- 
ul să resnecte înțelegerea încheia
tă inițial.

Dar aceasta este, din fericire, 
o excepție. Celor peste 600 de 
ftudentl al facultăților clujene 
prezenți pe numeroase șantiere li 
s-au asigurat condiții bune pentru 
a-șl afirma în perioada de vară 
energia entuziastă, alături de cei
lalți oameni al muncii.

Marți a avut loc la Comite
tul de Stat al Apelor cea de-a 
treia sesiune a Comitetului na
țional român pentru deceniul 
hidrologic internațional, orga
nizat de UNESCO.

Delegația Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Co
reene, condusă de Kang Ri- 
ang Uk, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme, și-a continuat 
marți călătoria prin țară.

în cursul dimineții delega
ția parlamentară coreeană a 
avut o întîlnire la Consiliul 
popular județean Galați cu 
Constantin Dăscălescu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular ju
dețean și reprezentanți ai 
conducerii Consiliului. • •••• ••••••••••••

LA ȘCOALA Pe traseele „Cupei tineretului de la sate"

COMANDĂRILOR DE CREPA!

fi de execu-

procesul de
participînd

Muntele s-a încruntat a ploaie 
și pădurea parcă tresaltă nervos 
sub adierea vîntului, In cîmp. un 
grup de tineri se agită intr-o 
parte și-nlr-alta unnînd parcă re
gulile unui joc necunoscut. Uni
forme albastre, cu nasturi aurii, 
bonete trase soldățește pe-o sprin
ceană, figuri serioase, atente. 
Se aude o singură voce. A 
comandantului- Grupa se adună 
în monom. Cîteva mișcări precise, 
executate cu siguranță și îndemî- 
nare. Cineva a greșit, toate miș
cările sînt luate de la capăt. Din 
nou greșeală. Și din nou mișcarea 
e descompusă în elemente, în de
talii, și fiecare o execută singur, 
pe bucăți, apoi toată deodată și 
iarăși toată grupa se strînge pumn 
și se destinde. De data asta miș
carea a fost executată corect și 
zîmbetul comandantului e sem
nalul care destinde figurile de 
sub bonetele albastre.

Așa cum ne spunea Gheorghe 
Copcea, comandantul taberei, 
după numai cîteva zile de in
strucție majoritatea elevilor și-au 
însușit bine cele mai dificile ele
mente de comandă 
fie.

Urmărind efectiv 
instruire a elevilor, 
alături de ei la numeroasele ac
țiuni cu caracter politic, educa
tiv, sau cultural-sportiv orga
nizate în decursul celor 12 zile 
de tabără, ne-am putut da seama 
de eficacitatea deosebită a acestei 
perioade pe care viitorii coman
danți de grupe din școli o pe
trec în decorul fantastic al Car- 
paților. Fiecare oră de instruire 
practică, fiecare exercițiu, fiecare 
comandă e o lecție de curai, de 
măiestrie, o lecție de vigoare, băr
băție și disciplină care influen
țează caracterul în formare al ti
nerilor în uniforme albastre.

Din acest punct de vedere 
tabăra reprezintă o minunată ex
periență educativă, o dovadă con
cretă a valorii moral-educative o 
acestui mod de pregătire a tine
rilor pentru apărarea patriei. „In 
zilele petrecute aici, ne spunea 
elevul bucureștean Adrian Bălăeș, 
am devenit mai disciplinat, 
spune cu mai multă putere 
influentă în primul rînd față 
mine însumi. In același timp, 
lături de ceilalți colegi ai mei am

cș 
de 
de
a-• •••••

(Urmare din pag, l)

O asemenea politică de in
vestiții va permite creșterea 
gradului de stabilitate a re
coltelor agricole și a contri
buției agriculturii la formarea 
venitului național.

Folosite cu maximum de efi
cientă economică, fondurile de 
investiții sînt orientate cu prio
ritate spre dezvoltarea și moder
nizarea acelor elemente ale ba
zei tehnico-materiale a agricul
turii care influențează în mod 
direct creșterea constantă a re
coltelor- Pe prim plan se situează 
extinderea considerabilă a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare, 
din rîndul cărora se detașează 
amenajarea unei însemnate su
prafețe pentru irigat : 1,3—1,5
milioane hectare (inclusiv supra
fețele amenajate în cooperare cu 
firme străine) astfel că suprafața 
amenajată pentru irigat va 
ajunge în 1975 la 2,2—2,5 mi
lioane hectare. Irigarea a circa 
unui sfert din suprafața arabilă 
a țării va constitui un important 
factor de sporire în cantitate a 
recoltelor și va situa România pe 
unul din primele locuri în Eu-

Ședința lărgită

a Consiliului Uniunii

Centrale a Cooperativelor

Meșteșugărești

Marți dimineața a avut loc 
în Capitală ședința lărgită a 
Consiliului Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești, 
consacrată dezbaterii Tezelor 
Comitetului Central al P.C.R. 
pentru cel de-al X-lea Congres 
al partidului și proiectului de 
Directive privind planul cinci
nal pe anii 1971—1975 și li
niile directoare ale dezvoltării 
economiei naționale pe perioa
da 1976—1980.

Cu acest prilej, tovarășul 
Tlîe Alexe. președintele Uniu
nii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, a prezentat o 
amplă expunere cu privire la 
importanța deosebită a acestor 
documente pentru dezvoltarea 
viitoare a țării și sarcinile im
portante ce revin cooperației 
meșteșugărești în lumina aces
tor documente.

în cuvîntul lor numerosi 
participanți au subliniat carac
terul realist și mobilizator al 
documentelor, importanța și 
bogatul lor conținut și și-au 
exprimat adeziunea totală față 
de politica internă și externă 

învățat să-mi privesc cu mai 
multă seriozitate și răspundere 
obligațiile față de cei din jur.

Asistînd la una din orele de in
strucție de front remarc, într-ade
văr, sîrguința cu care fiecare 
elev caută să-și însușească în mod 
cit mai corect deprinderile spe
cific militare, salutul, pasul de 
marș, întoarcerile, alinierea, pre
zentarea etc. Alături de disciplina 
și rigurozitatea execuției, de si
guranța și autoritatea comenzii 
sînt vizibile eforturile fiecăruia 
de a nu greși nici un gest, de a 
se încadra în efortul unitar al în
tregii grupe. „După numai două 
zile, cei mai multi dintre elevi 
treceau cursiv peste toate punc
tele dificile ale pistei cu obsta
cole. Cei cîțiva mai fricoși saii

POPAS In tabăra

DE ODIHNĂ
$1 INSTRUIRE DE LI 

BRĂDET-SĂCELE

mai puțin îndemînatici au fost 
ajutați în mod tovărășesc de co
legii lor. Sprijinul colectivului 
s-a dovedit salutar, actualmente 
toți viitorii comandanți de gru
pe sînt apți să demonstreze prac
tic toate elementele simple ale 
instrucției de front remarca, nu 
fără satisfacție, maiorul Ivașcu 
Marin, ofițerul care răspunde de 
programul de pregătire militară 
în cadrul taberei.

Același entuziasm tineresc, a- 
ceeași voință de a se căli, de a 
se pregăti cit mai complet, mai 
bine pentru apărarea patriei am 
întîlnit-o la elevi și în desfășu
rarea celorlalte activități, în res
pectarea riguroasă a programu
lui zilnic, începînd cu înviorarea 
și aranjatul dormitoarelor și sfîr- 
șind cu disputatele meciuri de 
fotbal dintre „selecționatele“ ju
dețelor Ilfov, Brașov sau muni
cipiului București.

ropa după proporția suprafeței 
irigate. Același obiectiv îl urmă
rește și ridicarea pe o treaptă 
cantitativ și calitativ nouă a pro
cesului de chimizare complexă a 
agriculturii (folosirea de îngră
șăminte chimice, ierbicide, in- 
sectofungicide și biostimulatori).

Accelerarea procesului
de intensificare a agriculturii

Folosirea unei cantități de 180— 
190 kg îngrășăminte substanță 
activă la hectar teren arabil, vii 
și livezi, va situa agricultura ro
mânească la nivelul atins de 
multe state europene avansate 
nu numai sub aspectul consu
mului de îngrășăminte, ci și sub 
cel al randamentelor agricole.

Mecanizarea complexă în toa- 

promovată cu consecvență de 
Partidul Comunist Român.

Intr-o atmosferă fie puternic 
entuziasm, a fost adoptată o 
scrisoare adresată Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R., în care participanții 
la plenară își exprimă 
deplina adeziune față de a- 
ceste documente și acordă o 
înaltă prețuire liniei marxist 
leniniste, profund științifice a 
politicii Partidului Comunist 
Român, care reflectă întrutotul 
năzuințele și idealurile între
gului nostru popor.

Consiliul UCECOM — se 
spune în scrisoare — în nume
le celor aproape 200 000 de 
membri cooperatori și lucră
tori din cooperația meșteșugă
rească, asigură Comitetul Cen
tral al partidului, pe dv. per
sonal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu va precupeți 
nici un efort pentru a contri
bui la propășirea și înflorirea 
scumpei noastre patrii.

Cu deosbit interes au participat 
elevii aflați în tabără la întilnirea 
cu generalul maior în rezervă 
Marcel Mihăilescu, întîlnire în ca
drul căreia li s-a vorbit despre 
nobilele tradiții ostășești ale ar
matei române, despre glorioasele 
ei fapte de arme. Plină de sur
prize și inedit, drumeția cu ca
racter aplicativ desfășurată în îm
prejurimile taberei a scos în evi
dență capacitatea de orientare a 
elevilor brașoveni, spiritul de e- 
chipă al celor din județul Ilfov, 
tenacitatea și cunoștințele teore
tice ale bucureștenilor. Vizita pri
etenească într-o unitate militară 
a prilejuit elevilor adevărate ex
plozii de admirație în fața mă
iestriei militare, a curajului și 
dibăciei ostașilor. Iar concursul 
aplicativ „Pentru patrie“ a rele
vat propria lor măiestrie și înde- 
mînare, virtuțile deosebite în 
decursul pregătirii pentru apăra
rea patriei, îndemînarea în tre
cerea pistei cu obstacole, preci- 

, siguranța comen-

zile de trăire in-

zia tragerilor, 
zilor etc.

Zile pline, 
tensă, zile de fortificare a orga
nismului, zile în care elevii și-au 
demonstrat și alte aptitudini, ta
lente, vocații. Bucureștenii, ani
mați de inimosul lor instructor, 
Ștefan Mărgineanu, s-au dovedit 
cei mal talentați interpreți de 
muzică ușoară; brașovenii — 
cei mai buni jucători de vo
lei ; reprezentanții județului 
Ilfov — cei mai iscusiți dansatori.

Concursurile „Cine știe, cîști- 
gă", excursiile, serile de film, de 
televizor, pasionantele partide de 
șah sau de tenis de masă, aprige
le controverse teoretice între 
„microbiștii“ diverselor echipe de 
fotbal, iată ce a întregit senti
mentul trăirii plenare a zilelor 
de tabără.

Revin pe cîmpul, de instrucție. 
O grupă, in monom, se îndreaptă 
spre tiu. Muntele primește în 
piept vibrația cîntecelor patriotice 
și o înapoiază văii, cu un adaos 
de forță și amplitudine. Răsună 
valea de entuziasmul, de energia 
clocotitoare si de voioșia unifor
melor albastre...

S. IONESCU

te ramurile de producție agricole 
se va bucura de atenția cuve
nită, parcul de tractoare ajungînd 
în 1975 la 120—123 mii trac
toare. Mai important chiar va fi, 
însă, aspectul calitativ al meca
nizării, deoarece de atenție spo
rită se va bucura mecanizarea 

lucrărilor la culturile tehnice, în 
pomicultură și viticultură, la 
plante de nutreț și în zootehnie, 
precum și la culturile pe terenu
rile în pantă, adică tocmai acolo 
unde actualul nivel de mecani
zare este mai scăzut.

Pentru accelerarea procesului 
de intensificare, la nivelul cerin
țelor unei agriculturii moderne,

POFTA BUNA, COPII !

Mai multe cititoare de la 
Fabrica de confecții și trico
taje București, și-au exprimat 
într-o scrisoare adresată re
dacției nemulțumirea pe care 
le-a provocat-o o măsură a 
medicului care răspunde de 
creșa întreprinderii. Motivînd 
că nu există posibilități ca 
hrana să fie servită din pa
tru în patru ore, așa cum e 
normal, medicul în cauză a 
dispus, în luna aprilie, su
primarea uneia din mesele la 
care copiii muncitoarelor a- 
veau dreptul.

Comitetul sindicatului și 
conducerea administrativă au 
analizat cu atenție sesizarea 
și au ajuns la concluzia că 
măsura este într-adevăr ne
justificată. Din răspunsul pri
mit la redacție mai aflăm : 
coordonarea activității sani
tare a fost încredințată unui 
alt medic iar masa suprima
tă abuziv a fost redată copii
lor, chiar de a doua zi. Așa
dar, poftă bună, copii I

O MÎNA DE AJUTOR
Cititorul Vasile Lungu din 

județul Prahova ne-a adus la 
cunoștință dorința consăteni
lor săi ca traseul auto cu sta
ția finală în comuna Brebu 
să fie prelungit pînă în satul 
Petriceaua. Am intervenit, așa 
cum ne-a solicitat, pe lingă 
forurile în drept să adopte a- 
ceastă măsură.

Deocamdată prelungirea 
traseului nu este totuși posi
bilă.

Drumul de aproape 8 kilo-

»

IERI, LA CENTRUL 
CETARI PENTRU 
MELE TINERETULUI, 

CONSTITUIT

DE CER- 
PROBLE- 

S-A

COMISIA PENTRU
EDUCAȚIE FIZICĂ

Șl SPORT
Ieri, la Centrul de cerce

tări pentru problemele tine
retului, s-a constituit prima 
comisie a acestuia — comi
sia pentru educație fizică și 
sport din care fac parte cer
cetători științifici, specialiști 
cu o bogată activitate și ex
periență în acest domeniu, 
medici, cadre didactice, ac
tiviști în domeniul sportu
lui etc. Această comisie are 
menirea să studieze o serie 
de aspecte legate de activi
tatea de educație fizică și 
sport în rindurile tineretu
lui, iar pe baza rezultatelor, 
a concluziilor obținute in 
urma unor cercetări între
prinse de centru în colabo
rare cu instituțiile interesa
te și cu răspunderi în acest 
domeniu, să propună soluții, 
măsuri pentru îmbunătăți
rea acestei activități, în ve
derea stimulării pasiunii ti
neretului de toate vîrstele 
și de toate profesiunile pen
tru practicarea diurnă a 
exercițiilor fizice, a mișcării, 
pentru dezvoltarea bazei 
materiale a sportului etc.

LIA MANOLIU Șl 
ILEANA SILAI, SELEC
ȚIONATE ÎN ECHIPA DE 
ATLETISM A EUROPEI

După cum s-a mai anun
țat, în zilele de 30 și 31 iu
lie va avea loc la Stuttgart 
întilnirea internațională de 
atletism dintre selecționata 
Europei și reprezentativa 
Americii. tn vederea acestui 
eveniment, forul european a 
selecționat în echipa femi
nină și două atlete din Ro
mânia, campioana olimpică 
ia aruncarea discului LIA 
VIANOLIU, și medaliata o- 
limpică cu argint în proba 
le 800 m plat ILEANA ST- 
LAI. Conform regulamentu
lui la fiecare probă vor evo
lua cîte două atlete.• •••••••••••

o parte din fondurile de investiții 
vor fi utilizate pentru construi
rea de noi complexe, pentru 
creșterea și îngrășarea animale
lor, de noi fabrici de furaje, în 
condițiile continuării acțiunii de 
extindere a serelor și plantațiilor 
de vii și pomi, îndeosebi în ba

zine și podgorii consacrate, ur- 
mărindu-se în același timp și 
crearea unor condiții mai bune 
pentru depozitarea și conserva
rea produselor agricole prin con
struirea și darea în folosință de 
noi spații de depozitare înzes
trate cu aparatură modernă. Ac
celerarea procesului de inten
sificare a agriculturii presupune 

metri dintre cele două locali
tăți este necorespunzător, cu 
rampe și pante înguste, cu 
înclinații de peste cincispre
zece grade care ar putea pe
riclita siguranța călătorilor. 
Din răspunsul Direcției re
gionale de transporturi auto- 
Prahova, aflăm însă că orga
nele locale au alocat în acest 
an fonduri pentru amenajarea

CITITOI'II

drumului. La terminarea lu
crărilor doleanța dumnea
voastră va fi realizată, tra
seul va fi prelungit.

Depinde de operativitatea 
cu care organele locale vor 
acționa pe șantier. Depinde 
însă și de dumneavoastră, lo
cuitori ai satului, ca autobu
zul să-și facă apariția cit mai 
curînd în Petriceaua. Și nu 
ne îndoim că veți da o mînă 
de ajutor.
UN RĂSPUNS CARE ÎNTÎR- 

ZIE
Nu cu mult timp în urmă 

întreprinderea „Constructo-

în zilele de 26—27

prezent competiția a 
primul rînd, un plus 
din partea tinerilor 

căror numă: a

Nu de mult s-au încheiat în 
județul Brașov întrecerile conțînd 
pentru prima fază a „Cupei tine
retului de la sate”, întreceri care 
au antrenat mai bine de 9000 de 
tineri. Actualmente se apropie 
de sfîrșit cea de-a doua fază a 
competiției, pe centre de co
mună, cîștigătorii acesteia ur- 
mînd să se întîlnească în finala 
pe județ 
iulie.

Pînă în 
relevat, în 
de interes 
participanți al __
fost mult mai mare față de anul 
trecut precum și un spor de ca
litate în pregătire, o valoare mai 
ridicată a performanțelor, dovezi 
elocvente ale eficacității ne care 
o poate avea continuitatea, rit
micitatea activității sportive de 
masă.

Numărul foarte mare al con- 
curenților și regularitatea care a 
fost impusă întrecerilor au ridi
cat însă și o serie de dificultăți 
de natură organizatorică, mai 
ales din cauză că eforturile Co
mitetului județean U.T.C. și ale 
CJEFS nu au fost integral susți
nute de consiliile asociațiilor 
sportive din comune, de unele 
consilii Dopulare comunale și de 
conducerile unor C.A.P.

Astfel, dacă munca organiza
torică desfășurată de asociațiile 
sportive din Ciucul, Htrseni, Re
cea, Vulcan, Viștea sau Sercaia 
a avut drept efect atragerea ma
jorității tinerilor pe terenul de 
sport, mobilizarea lor la amena
jarea unor baze sportive noi și la 
perfecționarea celor existente, 
dezinteresul, delăsarea activiști
lor sportivi din Homorod, Ho- 
ghiz, Lisa ori Ungra nu puteau 
duce decît la restrângerea acti
vităților sportive în comunele 
respective. In Hoghiz, Șoars, 
Ungra, Lisa și Ucea nu au fost 
încă amenajate baze sportive 
simple cu toate că există tere
nuri special rezervate acestui 
scop. Comitetele organizațiilor
U.T.C. din aceste comune, 
consiliile populare respective, 
asociațiile sportive tărăgănea
ză la nesfîrșit amenajarea a- 
cestor baze, motivînd că... nu 

însă și perfecționarea soiurilor 
de plante și raselor de animale, 
prin crearea unor noi soiuri și 
rase de randament sporit și de 
eficiență economică mai mare, 
precum și perfecționarea în con
tinuare a formelor și metodelor 
de conducere a agriculturii, pen
tru a ridica eficiența economică 
a acestei ramuri la nivelul ce
rințelor economiei noastre socia
liste.

Proiectul de Directive al celui 
de al X-lea Congres al partidu
lui deschide așadar pentru cea 
de-a doua ramură importantă a 
economiei naționale — agricul
tura — ample perspective de 
dezvoltare și continuă moderni
zare- Aceste perspective noi și 
pasionante înseamnă în același 
timp o vibrantă chemare adre
sată lucrătorilor de pe ogoarele 
țării pentru perfecționarea per
manentă a muncii în vederea 
ridicării eficienței sale, pentru 
traducerea în viață și depășirea 
prevederilor din Directive, spo
rind astfel aportul agriculturii în 
formarea produsului social total 
și a venitului național, în dez
voltarea multilaterală a patriei. 

rul" din Hunedoara a organi
zat o excursie la care a par
ticipat un grup de tineri sa- 
lariați. Pînă aici nimic deose
bit. Cu acte în regulă, per
fectate prin agenția județeană 
O.N.T., tinerii urmau să pe
treacă trei zile recreative la 
cabana „Lunca Florii". Nu 
mică le-a fost surprinderea 
însă cînd, ajunși la cabană, li 

s-a refuzat cazarea pe motiv 
că „nu mai sînt locuri". Ca
banierul „binevoitor", care 
între timp ocupase locurile 
reținute, i-a îndrumat să-și 
încerce norocul pe la alte ca
bane.

Și așa, grupul de excursio
niști a trebuit să bată drumul 
o zi întreagă, din cabană în 
cabană, în speranță că vor 
primi găzduirea pentru care 
plătiseră. în eele din urmă, 
osteniți de atîta amar de dru
meție au făcut cale întoarsă 
la Hunedoara.

Solicitată să răspundă si
tuației semnalate de cores- 

e nevoie de ele pentru că ai 
lipsi țineți dornici să practice 
sportul 1

Că tinerii vor și pot să facă 
sport, că activitatea sportivă de 
masă se poate desfășura în bune 
condițiuni o dovedește modul în 
care s-au disputat întrecerile 
„Cupei” în marea majoritate a 
comunelor din județul Brașov.
T.a Hărman (președinte Vasile 
Răvar), Sercaia (Gh. Mocanii) 
Teliu (Ludislau Leva) sau Sînue- 
tru (Ion Dumitrescu) deziderate
le „Cupei tineretului de la sate” 
au fost integral îndeplinite, la a- 
ceasta contribuind substanțial 
și sprijinul acordat de consiliile 
populare comunale, de C.A.P. 
din comunele respective.

întrecerile de nînă acum au 
mai evidențiat și alte aspecte 
specifice sportului de masă de 
la sate : bunăoară insuficientul 
sprijin acordat de profesorii de 
educație fizică de la școlile ge
nerale care, alături de îndruma
rea tehnică, ar putea oferi și a- 
sistență organizatorică. Pentru 
că marea problemă a mișcării 
sportive de masă în comune este

un popas

plâeut 5
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ANUNȚ
Combinatul siderurgic Hunedoara, cu sediul în localitatea 

Hunedoara, str. Dr. Petru Groza nr. 8, ANGAJEAZĂ DE 
URGENȚĂ, pentru combinat, MUNCITORI NECALIFICAȚI 
cu un cîștig lunar de 1 100—1 500 lei.

C.S.II. suportă cheltuielile de transport, asigură cazare și 
cantină contra cost (pentru cei care nu au această posibi
litate, se asigură cantina pe cont pînă la primul salariu).

Cei care au armata satisfăcută și școala generală se vor 
putea califica în diferite meserii specifice combinatului.

De asemenea, combinatul ANGAJEAZĂ MUNCITORI 
CALIFICAȚI în meseriile enumerate mai jos :

— strungari
— lăcătuși
— electricieni
— sudori
— turnători
— forjori
— ajustori laminate
— manevranți vagoane
Cei interesați, pentru informații suplimentare, se vor 

adresa serviciului personal din C.S.H.

pondentul nostru Gheorghe 
Astaluș, agenția O.N.T. Hu
nedoara ne răspunde că 
„cele relatate sînt autentice 
și se datoresc stilului de 
muncă defectuos al între
prinderii județene balneo-cli- 
materice, respectiv subunită
ții sale din Petroșani“. De 
altfel, menționează în conti
nuare răspunsul, întreprinde
rea amintită (director — tov. 
ing. Brașovean) nu este la 
primul caz cînd produce 
greutăți în asigurarea servi
ciului la cabane pentru 
excursioniștii trimiși prin fi
lialele O.N.T.

De la întreprinderea ju
dețeană balneo-climaterică 
Hunedoara, nu ne-a sosit 
încă nici un răspuns. Să spe
răm că va da în cele din 
urmă un semn de viață.

REZOLVARE PROMPTA

Rugămintea dumneavoas
tră, tovarășe Eugenia Mo- 
hanu a fost transmisă Direc
ției sanitare a județului Ar
geș care, prin personalul 
său, ne-a făcut încă o dată 
dovada solicitudinii și aten
ției pe care o acordă rezol
vării unor asemenea cazuri. 
Astfel, în urma controlului 
medical care i s-a făcut su
rorii dumneavoastră mai 
mici, comisia a considerat că 
este necesară și a dispus ime
diat, internarea ei într-un sa
natoriu pentru tratament.

Noi îi dorim însănătoșire 
grabnică.

u

tocmai slăbiciunea organizatorică 
a asociațiilor sportive. Or, cine 
altul decît profesorul de educa
ție fizică este mai competent să 
ajute cu vorba și cu fapta — 
mai ales — la rezolvarea acestui 
aspect ?

Un alt deziderat al „Cupei”, 
acela de a îmbina activitatea 
sportivă cu manifestările cultu- 
ral-distraetive nu a fost, de ase
menea. decît parțial îndeplinit. 
Este una din direcțiile pe care 
comisia sportivă a comitetului 
județean U.T.C. (șeful comisiei 
— Florian Tampa) își propune 
să le urmărească în mod deosebit 
în organizarea edițiilor viitoare 
ale „Cupei tineretului de la sa
te”, alături de alte obiective cum 
ar fi îmbogățirea și perfecționa
rea bazei materiale, sporirea nu
mărului de întreceri, antrena
rea unui număr mai mare de ti
nere în competiție (unul din 
marile „deficite“ ale actualei e- 
diții a „Cupei“) sau organizarea 
unor întreceri la discipline spor
tive specifice județului (popice, 
călărie etc.).
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la Washington pentru pace in VietnamDemonstrație

Războiul

t

fotbalului"
Honduras

și Salvador 
se acuza reciproc 
de invazie armata

Conflictul a început 
banal pe terenul de sport, 
ca o afacere minoră năs
cută din pasiuni fotbalis
tice. Dar ceea ce părea 
un incident banal a hră
nit animozități care s-au 
transferat în domeniul 
militar. Hondurasul pre
tinde că Salvadorul 
invadat teritoriul însă de 
la San Salvador se aud 
acuzații în sens invers.

i-a

Mai întîi au fost meciurile de 
fotbal din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial. Supor
terii celor două echipe, fana
tici ai stadioanelor, s-au înfrun
tat... fără balon. Rezultatul : 
morți, răniți, pagube materiale 
și ruperea relațiilor diplomatice 
între cele două state. La fot
bal a cîștigat (în al treilea meci, 
disputat în Mexic, pe un teren 
înțesat cu polițiști) Salvadorul. 
Hondurasul a ripostat alun
gind pe cetățenii originari din 
Salvador, care munceau pe plan
tațiile din vecinătatea frontie
rei. A urmat un exod masiv de 
populație, o creștere a tensiunii

și incidente la granița devenită 
un veritabil front. Intervenția 
unor state din America centra
lă părea să calmeze lucrurile pî
nă cînd s-a constatat că fotba
lul generase o vrăjmășie greu de 
înlăturat. în cele două țări 's-a 
declarat „starea de urgență“, re
zerviștii au fost chemați sub ar
me, iar coloneii au găsit, în sfîr- 
șit, ocazia să-și valorifice apti
tudinile strategice. Focurile de 
armă ce s-au auzit la frontieră 
au avut drept acompaniament 
duelul verbal între cele două 
guverne.

Luni, „războiul fotbalului“, 
despre care comentatorii scriau 
cu ironie, a căpătat alte dimen
siuni. Hondurasul a anunțat că 
pe teritoriul său au pătruns tru
pe salvadoriene, cu un efectiv 
de 9 000 militari, iar opt locali
tăți ar fi fost bombardate. Ata
cul aerian s-a extins în împrejuri
mile capitalei — Tegucigalpa. 
Cei din Salvador 
noscut că unități 
sului, echipate în 
călcat granița.
contradictorii împiedică o apre
ciere exactă a situației. Ziarele 
din Salvador pretind însă că tru
pele salvadoriene se îndreaptă 
spre... Tegucigalpa. " 
țiile dintre capitala Hondurasu
lui și restul lumii sînt întrerupte.

Organizația Statelor Ameri
cane s-a pus în mișcare înfiin
țând o comisie care și-a propus 
să pornească de îndată la drum. 
Membrii comisiei vor încerca să 
concilieze pe belicoșii adversari. 
Deocamdată, situația este exa
minată cu prudență, pentru a 
evita agravarea tensiunii între 
cele două țări ajunse pe câmpul 
de luptă datorită zeului fotbal.

au făcut cu- 
ale Hondura- 
civil, au în- 
Comunicatele

Comunica-

M. R.
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APOLLO 11“

PORNEȘTE CĂTRE LUNA
V

Astăzi începe marea odisee cosmică. în năzuința lor mile
nară de cunoaștere, ridicînd la limita extremă perfecțiunea 
tehnicii epocii noastre, oamenii își trimit primii semeni în mi
siunea de „cucerire" a Lunii. Această onoare revine astro- 
nauților Neil Armstrong, Edwin Aldrin și Michael Collins, care, 
la ora 15,32 (ora Bucureștiului), la bordul cabinei „Apollo-11", 
așezată în vîrful uriașei rachete „Saturn-5", se vor desprinde 
de Pămînt, pornind în temerara călătorie spre Lună.

Proiect pentru liberalizarea 
comerțului S.U.A. cu Europa

La 359 de ani după ce Galileo 
Galilei a „apropiat-o“ pentru 
prima oară cu un telescop inso
lit și scrutător, pămîntenii vor 
vedea Selena așa cum este „la 
ea acasă“, prin intermediul mi
cilor ecrane ale televizoarelor. 
Luna trece, de acum înainte, din 
domeniul fantasticului și poeziei 
în cel al științei, va fi cucerită 
pisc cu pisc și cercetată crater 
cu crater, străbătută de pămîn- 
teni și studiată în laboratoare 
de selenologii tereștri.

în prezența a aproximativ 
10 000 de oficialități, 4 000 de 
ziariști, 2 milioane de specta
tori și aproape 600 milioane de 
telespectatori din întreaga lume, 
cei trei astronauți temerari vor

lua startul în spațiul cosmic. La 
patru ore și zece minute de la 
lansare, după ce pe o orbită 
eircumterestră de așteptare „Vul
turul“ (denumirea codificată a 
„modulului lunar“) va fi plasat 
în „capul“ lui „Columbia“ (de
numirea codificată a cabinei de 
comandă) și cea de-a treia 
tă a rachetei purtătoare 
desprinsă, „trenul spațial“ 
tra pe traiectoria spre 
După patru zile de zbor,
iulie, ora 22,19 (ora Bucureștiu
lui), „Vulturul“ metalic își va 
înfige „ghearele“ în scoarța e- 
nigmaticului astru vecin care, 
începînd din acel moment, își 
va pierde puterea magică de a 
inspira atîtea generații de poeți.

treap- 
va fi 

va in- 
Lună. 
la 20

răsăriteană
Senatului 
probleme- 
valutare a 
proiect de

Comitetul 
S.U.A, pentru 
le bancare și 
aprobat un 
lege care preconizează o
liberalizare a comerțului 
Statelor Unite cu țările 
Europei răsăritene.

Documentul, care va fi pre
zentat săptămîna viitoare Se
natului, stipulează eliminarea 
din actuala Lege cu privire la 
controlul exporturilor a para
grafului care interzice livrarea 
de mărfuri americane care ar 
putea contribui la creșterea 
potențialului economic al ță
rilor cumpărătoare. El susține, 
de asemenea, aplicarea unei 
politici comerciale uniforme 
față de toate statele cu care 
S.U.A. mențin relații diploma
tice și comerciale, cu excepția 
acelora desemnate in mod

specific de președintele State
lor Unite.

„Sînt foarte mulțumit de 
hotărîrea luată astăzi de co
mitet“ — a declarat senatorul 
Walter Mondaie, unul din 
susținătorii acestei măsuri. 
„Consider aceasta drept o vic
torie a unei politici comerciale 
externe raționale“ — a com
pletat, el.

Potrivit agenției Associated 
Press, în'cursul audierilor din 
comitet, numerbși oameni de 
afaceri și-au exprimat nemul
țumirea față de restricțiile im
puse comerțului cu țările so
cialiste din Europa răsăritea
nă. Ei au subliniat că Statele 
Unite pierd anual milioane de 
dolari din cauza acestor 
restricții, iar în locul mărfu
rilor americane, cumpărătorii 
din Europa răsăriteană achi
ziționează produse asemănă
toare din alte țări.

15,32 (ora Bucureștiului) : 
Lansarea de la turnul 
nr. 39 A din Cape Kennedy, 
avînd la bord pe astronauții 
Neil Armstrong, Edwin Al
drin și Michael Collins. 
15,43 : Plasarea pe orbita de 
așteptare. Aprinderea celei 
de-a treia și ultima treaptă 
a rachetei purtătoare. „A- 
pollo-11“ se îndreaptă spre 
Lună. 18,53 : începerea ma
nevrei de schimbare a pozi
ției modulului lunar, în ve
derea cuplării cu cabina 
principală. 19,03 : LM (Mo
dulul Lunar) se cuplează cu 
partea din față a cabinei de 
comandă. 19,42 : Atelajul LM 
— cabina de comandă se 
detașează de a treia treaptă 
a rachetei purtătoare.

• ASOCIAȚIA națională pen
tru aeronautică din S.U.A- a ho- 
tărît să controleze dacă echipa
jul navei spațiale „Apollo-11“ 
va fi, la întoarcerea pe Pă
mînt, același cu cel care a 
plecat. Pentru aceasta, trei 
bancnote de un dolar vor fi 
rupte în două, cîte o jumătate 
fiind dată fiecăruia dintre cei 
trei astronauți, iar celelalte ră- 
mînînd pe Pămînt. La întoar
cere, Neil Armstrong, Edwin 
Aldrin și Michael Collins vor 
trebui să prezinte jumătățile lor, 
ale , căror serii vor trebui să 
corespundă cu cele rămase la 
N.A.S.A. Un purtător de cuvînt 
a declarat că este vorba de res
pectarea unei vechi tradiții 
practicate în Statele Unite, prin 
care se dovedește că cel care a 
plecat este același cu cel care 
s-a întors.

BAGDAD 15 (Agerpres).— 
La Bagdad au sosit delegația 
C.C. al P.C.R, formată din to
varășii Mihai Levente, mem
bru al C.C. al P.C.R., și An
drei Ștefan, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și delegația guverna
mentală română, condusă de 
Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor pentru industria 
chimică și rafinării, care, 
la invitația Partidului Baas 
și, respectiv, a guvernu
lui irakian, participă la festi
vitățile prilejuite de sărbăto
rirea Zilei naționale a Irakului.

La aeroportul din Bagdad, 
delegațiile au fost întîmpinate 
de Shibli Al Aysami, secretar 
general adjunct al Partidului 
Baas, Rashid Al Bifai, minis
trul petrolului din Irak, și 
Hussein Al Awadi, secretar 
general adjunct al Federației 
Sindicatelor Arabe.

a
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LA

EMISIUNE 
DEDICATĂ ROMÂNIEI 
TELEVIZIUNEA JAPONEZĂ

• POSTUL DE TELEVIZIU
NE japonez „Jotex“ a transmis 
o emisiune dedicată României 
în cadrul căreia Shosaku Aibă, 
ziarist la „Asahi Shimbun", 
(cel mai mare ziar japonez), și 
Tetsugi Iloma, reprezentantul 
firmei comerciale „Mitsui“ — 
care au vizitat România, pre
cum și comentatorul politic ai 
televiziunii, Yoshio 
au vorbit despre

Nirasawa, 
progresele 

realizate de poporul român în 
cei 25 de ani care au trecut de 
la eliberare și despre relațiile 
româno-japoneze.

Concursul „mare"
și concursurile „mici"

Prin telefon de la trimisul nostru

In fiecare zi, în fața hote
lului „Rossia“ autocarele 
destinate oaspeților Festi
valului Internațional al Fil
mului, abordează trei semne 
distinctive. Unul indică Sala 
Mare a Congreselor de la 
Kremlin, unde se desfășoară 
concursul lung-metrajelor ; 
altul — Casa centrală a cine
matografiei unde pot fi ur
mărite scurt-metrajele ; al 
treilea Palatul pionierilor — 
sediul filmelor pentru copii. 
Nu este ușor să renunți la 
primul și să te decizi pen
tru unul din celelalte două. 
In orice moment concursul 
principal poate rezerva o 
surpriză ; oricite măsuri de 
precauție ți-ai lua nu poți fi 
niciodată sigur că nu pierzi 
tocmai filmul care va lua 
unul din premiile principale.

Totuși, am înfruntat acest 
risc în două rînduri și măr
turisesc că nu am avut ce 
regreta. Concursurile „mici“ 
sînt mai omogene decît cel 
„mare“, varietatea practic 
infinită a temelor și a ma
nierelor artistice se bizuie, 
în general, pe un teren va
loric mai ferm, și însăși fap
tul că ncnumărați specta
tori au renunțat la mirajul 
vedetelor care se succed în- 
tr-un ritm amețitor în foa
ierele sălii de la Kremlin 
pentru a se dedica cu fide
litate filmelor fără vedete, 
este grăitor în această pri
vință.La - - - - - - -
după „Mica panteră și prie
tenii ei“, alte două producții 
românești au intrat în com
petiție bucurindu-se de o 
excelentă primire. Este vor
ba despre „Mihaela“, dese
nul animat al lui Neil Co- 
bar, și 
iarnă“, 
zat de 
basmul 
ța cu 
Szeles. Un film sovietic pen
tru adolescenți intitulat 
„Eu te-am iubit“... (după ce
lebrul motiv al romanței lui 
Pușkin) a surprins cu poe
zia și delicatețea momentu
lui tulbure și sublim in care 
se nasc primele neliniști ale 
dragostei. Un altul, maghiar, 
ne-a prilejuit o emoționantă 
reintilnire cu „Băieții din 
strada Pal“ prietenii iubiți 
ai copilăriei noastre. Dar la 
Palatul pionierilor specta
colul cel mai emoționant se 
petrecea in sală. Cîteva mii 
de 
vîrstelor 
nează 
sincer 1 
care li 
ecran, 
sau căderile 
pe loc, fără nici un fel de 
amînare ipocrit politicoasă.

Palatul pionierilor

despre : „Poveste de 
filmul-balet reali- 

Aurcl Miheles după 
lui Andersen „Feti-“ 
chibrituri“, cu Ana

reprezentanți ai tuturor 
copilăriei reacțio- 

spontan și, firește, 
la toate solicitările 
se adresează de pc 
așa incit, succesele 

se intimplau

La „scurt metraje“ am vă
zut cîteva desene animate 
pline de fantezie și cîteva 
documentare impresionan
te. Dintre cele dinții mi s-a 
părut cu deosebire remarca
bil filmul italian „K. O.“ 
melancolică meditație asu
pra destinului unui boxer 
profesionist îmbătrinit. Din
tre celelalte aș aminti poeti
cul „Roșu și negru“ al cehu
lui Ladislav Kudelka, dedi
cat peisajului mirific al Os- 
travei, 
risirea 
A. Trzos 
despre dificilul proces de 
integrare in societate a unui 
tînăr surdo-mut și mai ales 
filmul „Fetele de la stația 
K-6“, închinat de regizorii 
vietnamezi Nguen Ci Puk și 
Tran Trong Hien, luptei e- 
roice a poporului lor.

Tema războiului din Viet
nam a revenit și pe ecranul 
sălii de la Kremlin, de a- 
ceastă dată intr-un film de 
ficțiune : „Focul“ de 
Van Hoa, vibrant apel 
responsabilitatea față 
soarta unui popor greu 
cercat de istoria contempo
rană. Tot acolo, filmul de 
debut al regizorului bulgar 
Vasil Mirce, „Tango“, a re
memorat — oscilînd fără su
ficientă abilitate între des
cripția realistă și proiecții
le subiective ale personaje
lor — un episod din lupta 
ilegaliștilor in epoca înne
gurată a războiului. Partici
parea Italiei, cu un film de 
Pietro Germi, a însemnat o 
promisiune onorată număr 
în foarte mică măsură. „Se- 
rafino“ nu este decît o co
medie în registru minor cu 
palide accente de observație 
socială, al cărui unic merit 
real este de a pune în lumi
nă virtuțile actoricești ale 
cîntărețului Adriano Celen- 
tano. Dar in aceeași zi am 
avut prilejul să vedem unul 
din filmele care se vor în
scrie in mod cert pe lista 
competitorilor la principa
lele premii : music-halul en
glez „Oliver

Ritmul activității delega
ției române continuă să se 
mențină deosebit de ridicat. 
Duminică am participat la 
o excursie a Festivalului la 
Leningrad.

Ieri după amiază, delega
ția noastră a vizitat Uzina 
de rulmenți nr. 1 din Mos
cova, cca mai mare dintre 
întreprinderile de acest fel 
din Uniunea Sovietică. Re
gizorii și actorii români s-au 
întreținut îndelung cu con
ducătorii și cu muncitorii 
uzinei într-o atmosferă de 
amiciție.

apoi „Mihcal“ isto- 
rcgizorilor polonezi 

și M. Slobodzan 
proces

Jan 
la 
de 
în-

SEBASTIAN COSTIN

• MARȚI a avut loc la Gene
va o nouă ședință a Comitetului 
pentru dezarmare. Cei doi co
președinți au adus la cunoștința 
membrilor Comitetului că dele
gația britanică a cerut convo
carea unei reuniuni neoficiale 
în vederea discutării proiectului 
său de convenție cu privire la 
interzicerea producției și folosi
rii armelor bacteriologice.

• PREȘEDINTELE Consiliu
lui de administrație al trustului 
„Thyssen Rohrenwerke A. G.“, 
Ernst VVolf Mommsen, care se 
află in vizită in U.R.S.S., a fost 
primit de Nicolae Patolicev. 
ministrul comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice, cu care a 
avut o convorbire privitoare la 
unele probleme comerciale, 
anunță agenția TASS.

• 73 DE STATE ale lumii 
și-au, anunțat, pînă în prezent, 
intenția de a participa la Expo-

ziția Mondială de la Osaka din 
1970. Cifra depășește 
cordul înregistrat la 
de la Montreal, unde 
cipat 61 de state.

• PENTRU cea de 
citație 
nuri, care

deja re- 
„Expo ’67“ 
au parti-

a 52-a li- 
internațională de blă- 

___ , ___ va avea loc la Le
ningrad, organizațiile sovietice 
de comerț au pregătit cca 1.5 
milioane blănuri. La licitație 
vor participa 250 de reprezen
tanți ai unor firme comerciale 
din străinătate.

«COLONELUL Alphonse 
Alley, fostul șei de stat major 
al armatei dahomeene, a fost 
arestat la Cotonou, sub acuza
ția că ar fi organizat o tentati
vă de lovitură de stat. în noap
tea de vineri spre sîmbătă, co
lonelul Alphonse Alley, împreu
nă cu alte cîteva persoane, au 
încercat să răpească pe șeful 
statului major al armatei daho
meene, Kouandate.

• CONTINUÎNDU-ȘI tur
neul în Nigeria, ansamblul 
folcloric „Ciprian Porum- 
bescu" din Suceava a pre
zentat alte opt spectacole 
în localitățile Kaduna. Ka- 
no, Maiduguri, Benin și 
Lagos. Spectacolele s-au 
bucurat de un deosebit 
succes.

Principalele ziare au fă
cut aprecieri elogioase la a- 
dresa ansamblului, remar- 
cînd ritmul, grația, colori
tul costumelor și varietatea 
instrumentelor muzicale. 
Selecțiuni din spectacole au 
fost transmise de televiziu
nea din Lagos și Kaduna.

Iugoslavia și problemele

internaționale actuale
Cuvîntarea secretarului de stat

pentru afacerile externe, Mirko Tepavaț
BELGRAD 15 (Agerpres). — 

La Belgrad a avut loc ședința 
comună a Vecei popoarelor și 
Vecei social-politice ale Skupș- 
tinei Federale în cadrul căreia 
au fost dezbătute problemele 
actuale ale relațiilor internațio
nale și activitatea Iugoslaviei 
pe plan extern. Luînd cuvîntul 
cu acest prilej, secretarul de 
stat pentru afacerile externe, 
Mirko Tepavaț, a declarat că 
Iugoslavia este profund intere
sată în dezvoltarea unei cola
borări multilaterale cu toate 
țările pe bazele respectului și 
intereseloi- reciproce și că în
treaga ei politică privind rela
țiile cu țările europene și cu 
alte țări este subordonată cre
ării condițiilor pentru atingerea 
acestui scop.

Referindu-se la situația inter
națională actuală, el a arătat că 
lumea continuă să fie frămîn- 
tată de probleme ca războiul 
din Vietnam, criza din Orientul 
Apropiat, situația din Africa 
de sud și că eforturile pentru 
rezolvarea acestor focare seri
oase de instabilitate se desfă
șoară prea încet. Apreciind po
zitiv orientarea marilor puteri 
ca prin contacte directe și con
vorbiri să caute soluții pentru 
unele probleme internaționale, 
Tepavaț a arătat în același timp 
că aceste eforturi pot duce la 
rezultate pozitive numai dacă 
se ține seama de . interesele 
marii majorități a țărilor.

Vorbind despre rezultatele 
întîlniril consultative a țărilor 
neangajate, el a arătat că a- 
cestea confirmă pe deplin apre
cierea că este necesară o mai 
mare activizare a țărilor nean
gajate și a altor țări iubitoare 
de pace pe jllan internațional. 
Numărul țărilor participante la 
această întîlnire este o dovadă 
a actualității principiilor politi
cii de neangajare.

Referindu-se la situația din 
Europa, vorbitorul a relevat că 
inițiativele ca apelul țărilor 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia, cunoscuta inițiativă a 
Finlandei, apelul României de 
abținere de la demonstrații de 
forță și de la alte acțiuni care

pot să învenineze atmosfera în 
Europa, cunoscutele propuneri 
ale unor țări vest-europene pri
vind reducerea forțelor mili
tare din Europa, propunerea 
țărilor scandinave privind par
ticiparea tuturor țărilor intere
sate la o conferință în legătură 
cu securitatea Europei, precum 
și altele demonstrează preocu
parea deosebită a opiniei publi
ce europene pentru reglementa
rea condițiilor și promovarea 
colaborării pe continentul nos
tru.

în politica noastră externă, a 
declarat Tepavaț, am acordat o 
atenție deosebită dezvoltării 
relațiilor și colaborării bila
terale cu toate țările europene, 
întotdeauna am pornit de la 
faptul că toate țările au drep
tul la deplina suveranitate și 
independență și că orice încer
care de negare sau de limitare 
a acestor drepturi suverane ale 
oricărei țări, indiferent sub ce 
formă și prin ce s-ar justifica, 
subminează bazele pe care pot 
fi făurite relațiile internaționale 
egale în drepturi și stabile, in
diferent de ce țări ar fi vorba.

Iugoslavia tinde spre relații 
economice cît mâl stabile cu 
toate țările europene, a spus 
Tepavaț. In cadrul tratativelor 
pentru încheierea unui acord 
comercial cu Comunitatea Eco
nomică Europeană există de mai 
mult timp o stagnare. în pri
vința colaborării cu Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc, 
Iugoslavia speră că va continua 
colaborarea de pînă acum în 
interesul ambelor părți și în 
conformitate cu acordul exis
tent între R.S.F.I. și C.A.E.R.

Iugoslavia este gata să rea
lizeze o colaborare constructivă 
cu toate țările europene și alte 
țări, indiferent de sistemele lor 
sociale și politice, fie că fac 
parte din alianțe militare, poli
tice sau economice sau acțio
nează în afara lor, în toate pro
blemele întăririi păcii și instau
rării încrederii și dezvoltării 
unor relații mai bune în Eu
ropa și în lumea întreagă.

• O NOUA inimă artificială 
a fost pusă la punct de către 
doctorii Denton Cooley și Do- 
mingo Liotta. Cei doi specialiști, 
care și-au prezentat ei înșiși 
creația in cursul unei comuni
cări științifice, expusă de cel 
de-al 118-lea congres al asocia
ției americane de medicină, 

prima 
succes 
artifi-

americane de 
sînt cunoscuți pentru 
tentativă încununată de 
de grefare a unei inimi 
ciale.

• GUVERNUL sudanez 
cretat amnistierea unui 
de prizonieri din provinciile de 
sud ale țării. Măsura este in
terpretată ca o nouă dovadă a 
intenției actualului regim de a 
soluționa problema regiunilor 
din sudul țării. Potrivit agenți
ei M.A.P., este posibilă în pre
zent o revenire în țară a lide
rilor politici din sudul Suda
nului refugiați în străinătate.

Guvernul a anunțat, totodată, 
că intenționează să trimită în 
sud un număr de oameni poli
tici care să 
regimului 
nubiană din

a de- 
număr

explice obiectivele 
față de populația 

sudul Sudanului.

Bălcescu 
evocat 

la Moscova
MOSCOVA 15. Corespondentul 

Agerpres, L. Duță transmite : 
Asociația de prietenie sovieto- 
română, în colaborare cu In
stitutul de cercetări slavistice 
și balcanistice al Academiei de 
științe a U.R.S.S. a organizat 
marți la Casa prieteniei popoare
lor din Moscova o ședință fes
tivă consacrată memoriei mare
lui revoluționar și gînditor ro
mân Nicolae Bălcescu.

V. Vinogradov, doctor în ști
ințe istorice, a prezentat un re
ferat în care a evocat condiții
le sociale și naționale din Ro
mânia anului 1848, viața și ac
tivitatea lui Nicolae Bălcescu.

A luat apoi cuvîntul Gheor- 
ghe Stoica, secretar al Ambasa
dei Române la Moscova, care a 
înfățișat aspecte ale luptei în
delungate a poporului român 
pentru libertate și progres.

Expunerile au fost urmărite 
cu interes.

Printre cei prezenți în sală se 
aflau Anna Țukanova, prjm- 
vicepreședinte al Asociației de. 
Prietenie sovieto-română. mem
bri ai conducerii centrale a a- 
sociației, istorici, ziariști, re
prezentanți ai unor organizații 
obștești din capitala sovietică.

A fost de față -..Ion . Ciubotgru, 
ministru consilier al Ambasadei 
României in Uniunea Sovietică.

„Vară 
fierbinte“ 
la Seul

Trimisul special al ziarului FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG scria despre „vara fierbinte" din Coreea de sud. 
Barometrele politice indică furtună prelungită, dezlănțuiri ale 
nemulțumirii populare care neliniștesc anturajul lui Pak Cijan 
Hi. Nu este vorba de un episod efervescent, ci de o succesiune 
de evenimente cu implicații. Capitala sud-coreeană a cunoscut 
un val de demonstrații studențești pe care experimentata po
liție din Seul nu le-a putut împiedica. Au fost operate arestări, 
s-au închis amfiteatrele, condamnările la moarte au devenit 
mai numeroase — dar represiunile brutale nu mai pot inti
mida mulțimile. Fenomenul caracteristic al actualului moment 
sud-coreean îl reprezintă lărgirea forțelor care se opun re
gimului antipopular, înmulțirea manifestărilor de denunțare 
a unei politici ce nu slujește intereselor Coreei de sud. Gene
rația tînără a fost prezentă pe străzi și NEUE ZURCHER 
ZEITUNG scria chiar, despre „rezistența generalizată a stu- 
dențimii sud-coreene". Zile în șir, studenții au înfruntat bas
toanele de cauciuc și gazele lacrimogene ale poliției. Slujbașii 
lui Pak Cijan Hi au utilizat un nou tip de grenadă cu gaze 
lacrimogene, însă eficacitatea armei s-a dovedit a fi departe 
de cea scontată. Polițiștii au trecut, atunci, la metodele clasice 
de răfuială cu adversarii regimului. Cruzimea „păzitorilor or- 
dinci" a trebuit temperată, după ce spitalele s-au umplut cu 
studenți maltratați. Brutalitățile de acest gen, ca și raidurile 
nocturne sau răpirile urmate de înscenări judiciare nu reu
șesc, totuși, să diminueze ostilitatea populației față de Pak 
Cijan Hi. Intenția acestuia de a se menține în continuare în 
fotoliul prezidențial, modificînd actuala constituție, a stîrnit 
vehemente proteste. Generalul, instalat președinte printr-un 
simulacru electoral, refuză să ia în considerare chiar prevede
rile constituției în vigoare, care interzice celui ce a deținut 
opt ani funcția de președinte să candideze pentru a treia oară. 
1971 bate la ușă, iar Pak Cijan Hi dorește să evite complica
țiile. De aceea, vrea din timp să „adapteze" constituția pro
priilor sale intenții. Operațiunea s-a dovedit mai dificilă dăcît 
credea. Demonstrațiile protestatare au luat o amploare cC a 
amintit corespondentului U.P.I. zilele furtunoase care s-au în
cheiat cu prăbușirea lui Li Sîn Man. Comparația l-a cutre
murat pe dictatorul falit. Dar el nu cunoaște decît un „leac" 
pentru toate necazurile sale : represiunea. „Leacul" s-a dove
dit neputincios. Necazurile s-au înmulțit, iar represiunile nu 
reușesc să înspăimînte un popor însetat de dreptate.

Unii ziariști încearcă să întocmească bilanțul guvernării lui 
Pak Cijan Hi : închisori supraaglomerate, execuții sumare, șo
maj de masă (7 000 000 șomeri totali si parțiali) și foamete 
cronică. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG semnala că 
„sărăcia și corupția fac ravagii". Este consecința directă a unei 
politici care îndreaptă resursele țării spre cheltuieli inutile. 
Milioane de dolari costă întreținerea unei armate uriașe. Mii 
de sud-coreeni sînt trimiși să moară în Vietnam pentru inte
rese străine. La toate acestea, se adaugă prezența trupelor 
americane, sursă de încordare și neliniște. Printre lozincile 
care puteau fi citite pe străzile Seulului, în momentele mani
festațiilor populare, se aflau și cele privind retragerea trupe
lor străine din Coreea de sud, revendicare legitimă, de largă 
rezonanță.

încercînd să reprime mișcarea maselor pentru libertate și 
democrație, autoritățile de la Seul au comis acte pe care 
conștiința umană le condamnă. Asasinarea patriotului Kim 
Djong Tai, președintele Comitetului orășenesc din Seul al 
Partidului Revoluționar Unificat, se înscrie în lungul șir de 
fărădelegi săvîrșite de regimul lui Pak Cijan Hi. Pentru „vina" 
de a fi fost devotat intereselor poporului sud-coreean, pentru 
abnegația cu care a militat în apărarea acestor interese, Kim 
Djong Tai a fost arestat în iulie 1968 și condamnat la moarte 
la 25 ianuarie 1969. Tn urmă cu cîteva zile, încercatul luptă
tor sud-coreean a fost executat. Sfîrșitul tragic al acestui pa- ț 
triot înflăcărat nu va intimida pe democrații sud-coreeni. In 
exemplul vieții sale, în curajul cu care și-a înfruntat dușmanii 
pînă în ultima clipă, ei vor găsi un puternic izvor de forță.

„Vara fierbinte" de la Seul reflectă impasul lui Pak Cijan 
Hi, eșecul tentativelor de a impune prin represiune politica 
sa antipopulară. Intensificarea acțiunilor protestatare indică 
creșterea forțelor ce s-au angajat în lupta pentru viitorul de
mocratic al Coreei de sud.

M. RAMURA

Reuniunea miniștrilor

agriculturii din Piața Comuna
PARIS 15 — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu tran
smite : Luni s-a deschis la 
Bruxelles reuniunea miniștri
lor agriculturii ai țărilor Pieței 
Comune. Participanții la aceas
tă sesiune, care va dura trei 
zile, vor lua in dezbatere pro-

blema prețurilor la lapte, car
ne de vacă. Cei șase urmează 
să ia, de asemenea, în discuție 
organizarea pieței fructelor și 
legumelor care s-a dovedit im
perfectă. proiectul de organi
zare a unei politici comune 
pentru vin și tutun. Pentru 
vin, cei șase se orientează spre 
o piață mai liberală decît cea 
existentă în Franța. în fine, 
miniștrii agriculturii ai C.E.E. 
vor face totodată un schimb 
de vederi asupra prețurilor 
privind produsele agricole pen
tru campania 1970—1971.

de sud
Unitățile Frontului 

Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud 
au bombardat în cursul 
nopții de luni spre marți 
11 poziții deținute de 
trupele americano-saigo- 
neze.

Printre principalele obiecti
ve s-a aflat centrul de cerce
tări nucleare al administrației 
saigoneze, situat la 16 kilo
metri de orașul Dalat — rela
tează corespondentul agenției 
France Presse. Tot în ultimele 
24 de ore, patrioții au lansat 
rachete asupra instalațiilor for
țelor saigoneze din sectorul 
My Tho.

Noi ciocniri între grupuri de 
patrioți și unități inamice au 
fost semnalate, de asemenea, 
în apropierea fostei capitale 
imperiale — Hue.

Luni noaptea și marți dimi
neața, „fortărețele zburătoare“ 
americane „B-52“ au efectuat o 
serie de raiduri în provincia 
Tay Ninh si au bombardat po
zițiile F.N.E.

în ultimii patru ani, bra
zilienilor li se oferă perio
dic versiuni, unele reale, 
altele imaginare, despre pro
puneri făcute pentru ca Pele 
să se transfere la vreun club 
din străinătate- De regulă, 
imediat după lansarea unei 
propuneri, Pele și clubul 
Santos dezmint intenția de 
a o accepta. Ultima dintre 
propuneri agită spiritele nu 
numai fiindcă e cea mai fa
buloasă dintre toate, ci și 
fiindcă Pele și clubul San
tos păstrează tăcere 
ei. Iată în ce 
1 250 000 de dolari 
clubul Santos ca 
cumpărare, apoi un 
de dolari pentru Pele, în 
afară de salarii, permisiunea 
de a juca în cadrul selecțio
natei braziliene Ia viitoarea 
cupă mondială.

Pele ar urma să joace la 
clubul „America S.A.“ (care 
e prevăzut să devină o echi
pă „globe-trotter“) și să con 
stituie o principală atracție 
turistică -----:----=
In presa 
chestiunea 
Pele se agită intens, sînt ex
primate numeroase opinii în 
sensul că Pele nu poate fi 
„negociabil“, intrucit face 
parte din „patrimoniul na
țional“.

asupra 
constă : 
pentru 

preț de 
milion 

Pele,

pentru mexicani, 
braziliană, unde 
transferării Iui
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