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0 In ultimele zile, datorită con
dițiilor climaterice favorabile, vi- 
teza de lucru la recoltatul cerea- 0 lelor păioase s-a intensificat a- 
proape în toate unitățile agricole 

_ din județul Bihor. Recoltatul or- 0 zului și al orzoaicei de pe cele 
8 038 hectare cultivate s-a termi-

— nat practic de cîteva zile, obți- 0 nîndu-se o producție medie
superioară celei planificate. Toate 
forțele sînt acum îndreptate către 

A lanurile de grîu. In unele C.A.P, 
™ mai ales din zona de deal, consi

liile de conducere au mobilizat 
A la strinsul recoltei și forțele ma- 

nuale. Această inițiativă va con
tribui la grăbirea secerișului, la 

A eliminarea pierderilor de recoltă.
De la Direcția agricolă județeană 
Bihor, aflăm că în C.A.P. din co- 0 munele Canceu, Sălard, Valea lui
Mihai, Sînnicolaul Român, Săcu- 
ieni, Roșiori, recoltatul griului s-a 0 executat peste mai mult de 70 la 
sută din întreaga suprafață. Pro- 

_ ductiile medii obținute pe supra- 0 fețele recoltate pînă în prezent 
variază între 2 900 kg la C.A.P.

— din Canceu și 3 600 kg. la hectar 0 la cea din Sînnicolaul Român. To-

varășul inginer Petre Olar, direc
torul adjunct al Direcției agrico
le județene, ne asigură că recol
tatul griului se va termina în 
5—6 zile bune de lucru, iar în 
zona de deal în 8—9 zile.

Ferma agricolă nr. 8 din Cris- 
tur, aparținătoare I.A.S. Valea lui 
Mihai, a terminat de recoltat cele 
100 hectare cu orz, obținând o 
producție medie cu 900 kg mai 
mult față de plan.

De cîteva zile cele 13 combine 
au intrat în lanurile de grîu —- 
viteza zilnică de lucru e de 50 
hectare, șeful fermei speră în ob- 
ținprea unor producții de 4 000 
kg la hectar față de 3 200 kg cil 
prevede planul. De asemenea, la 
C.A.P. din Fegemic recoltatul 
griului se desfășoară din plin. Pa
iele de pe o suprafață de 60 hec
tare au și fost balotate. Toate 
mijloacele de transport sînt fo
losite pentru transportul recoltei. 
Un ritm de lucru bun, interesul 
pentru eliberarea terenului de 
paie și pleavă există și la coope
rativele din Boclușa de Barcău, 
Hodoș, Roșiori și în alte unități.

Deficiențe în organizarea mun-

cii soldate cu un ritm de luqru 
nesatisfăcător am întîlnit în unele 
cooperative agricole, unde nu se 
manifestă interes pentru grăbirea 
terminării recoltatului. Pe o tarla 
a cooperativei agricole din Abram 
cîteva combine defecte se „odih
nesc“. La Suplacu de Barcău, din 
două prese de balotat paie nici 
una nu era în lucru. Remedierea 
deficiențelor la mașinile agricole

ELISEI TARȚA

(Continuare în pag. a V-a)
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Primirea entuziasta făcută Corective
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU’ studențești

In cursul zilei de luni, tovarășii Nicolae Ceaușes cu și Ion Gheorghe Maurer, împreună cu tovarășii 
Manea Mănescu și Dumitru Popescu au făcut o vizită de lucru în județul Argeș. Vizita a prilejuit întîlniri cu 
oamenii muncii din industrie și agricultură, cu cadre de conducere din economie, cu activiști de partid și de 
stat. Prezența conducătorilor de partid și de stat pe mei eagurile argeșene a fost salutată cu căldură și entu
ziasm de zeci și zeci de mii de cetățeni, care și-au manifestat, și cu acest prilej, încrederea și atașamentul deplin 
față de politica marxisi-leninistă a partidului nostru, hotărirea de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptu
irea ei. Oamenii muncii argeșeni au reafirmat entuzias mul cu care întîmpină Congresul al X-lea al partidului, 
eveniment de seamă în viața partidului și statului nost ru, hotărîrea maselor largi de a îndeplini marile sar
cini pe care partidul le pune în fața celor ce muncesc. Vizita în județul Argeș se adaugă șirului de puternice 
manifestări ale unității întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist, a Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

la programul 
de practică

Argeșul sub semnul

profundelor

transformări socialiste
Au trecut numai cîteva 

Bile... încă nu s-a stins în su
flete ecoul manifestațiilor en
tuziaste cu care cetățenii ju
dețelor Cluj, Maramureș, Satu 
Mare, Bihor și Arad l-au 
primit pe conducătorul parti
dului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Sînt 
încă vii în amintirea tuturor 
gesturile încărcate de emoție, 
marea de urale ce-1 însoțeau 
de-a lungul întregului traseu 
pe secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului. 
Și iată, conducătorii partidu
lui și statului nostru s-au în
tîlnit din nou cu cetățenii în
tr-o vizită intrată în tradiția 
vieții publice din România.

De astă dată, onoarea de a fi 
gazde le-a revenit cetățenilor 
județului Argeș.

Pe apa Argeșului, în locu
rile din preajma ei s-ar putea 
spune că istoria este o realita
te palpabilă. Pe aceste locuri 
s-au purtat glorioase lup
te pentru neatîrnare și s-au 
înfiripat nemuritoare fapte de 
cultură menite să ducă la lu
minarea celor mulți. Argeșul 
zilelor noastre continuă să 
sporească acest tezaur prin

munca harnicilor locuitori ai 
acestor meleaguri ce scriu file 
memorabile în istoria contem
porană a României.

Să începem cu industria. 
Dacă în urmă cu un sfert de 
veac geografia economică a a- 
cestei zone consemna existen
ța numai a cîtorva mine rudi
mentare de cărbuni, a Fabricii 
„Textila“ — Găvana și a cî
torva ateliere, astăzi chiar și 
o sumară prezentare a noilor 
unități ale industriei noastre 
socialiste ar ocupa un spațiu 
impresionant. Materializare a 
politicii de dezvoltare armoni
oasă a întregului teritoriu al 
patriei, marile combinate in
dustriale construite sau in curs 
de construcție au dat o nouă 
înfățișare orașelor și satelor 
argeșene. Politica partidului 
de industrializare socialistă își 
găsește aici o expresie din cele 
mai grăitoare, ea a metamorfo
zat radical viața acestor me
leaguri minunate, punînd în 
valoare avuțiile și energia 
nesecată a oamenilor săi.

în Argeș a răsărit o impre-

Tinerele muncitoare de

sionantă pădure de sonde, care 
avea să transforme aceste 
locuri într-o nouă zonă pe
troliferă a țării. Aici s-a înăl
țat una din cele mai mari și 
mai moderne hidrocentrale. 
De aici a pornit la drum, în 
august 1968, primul autoturism 
românesc, și tot aici, acum, în 
aceste zile, harnicii construc-

Vizitînd stațiunea experimentală horticitic olà din Ștefănești

la Fabrica „Argeșana," îl întîmpină cu multă căldură pt 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

tori ridică noi citadele ale in
dustriei noastre chimice.

Numai în ultimii trei ani 
producția chimică a crescut de 
aproape trei ori față de anul 
1965, cea de energie electrică 
o dată și jumătate, iar indus
tria constructoare de mașfni 
cu 76 la sută. In 1968, între
prinderile industriale din ju
deț au realizat o producție 
globală de 5,2 miliarde iei. de 
12 ori mai mare decît aceea 
a anului 1950. Aici se reali
zează întreaga producție de 
autoturisme a țării, 87 la sută 
din producția de tananți, a- 
proape 40 la sută din aceea 
de negru de fum și peste o 
cincime din producția de plăH 
fibrolemnoase. Să mai a- 
mintim Rafinăria din Pi
tești, Fabrica de motoare e- 
lectrice, Fabrica de ștofe „Ar- 
geșana“, o fabrică de bere, 
una de preparate din carne, și 
vom înțelege amploarea proce
sului de industrializare socia
listă pe plaiurile argeșene.

Graiul cifrelor se arată la 
fel de edificator și atunci cînd 
ne referim la agricultura ju
dețului. Aici 
ră activitatea
deri agricole de stat, 5 între
prinderi de mecanizare a a- 
griculturii și 123 de coopera
tive agricole de producție. In

clipa de față, pe ogoarele ar
geșene lucrează aproape 2 0C0 
de tractoare, aproape 900 de 
combine și peste 1100 de se
mănători mecanice. Avuția 
obștească a cooperativelor a 
crescut, față de 1965, cu 30 la 
sută.

Sutele de școli noi, un insti
tut de învățămînt superior, că
minele culturale, bibliotecile 
constituie o bază materială 
deosebit de puternică a vieții 0 
spirituale în plină efervescen
ță pe meleagurile Argeșului, 0 
realități ale acestui proces dc 
neîncetată evoluție pe toate a 
planurile cu care cetățenii Ju
dețului se mîndresc.

Intr-o astfel de atmosferă " 
de bilanț al muncii creatoare, 
prilejuită de intensele pregă- 0 
tiri pentru cel de-al X-lea 
Congres al partidului și pentru 0 
a XXV-a aniversare a eliberă
rii patriei, i-au întîmpinat ar- a 
geșenii pe conducătorii parti- 
dului șl statului nostru.

0 Domeniul practicii în produc
ție nu face cîtuși de puțin ex- 

— cepție privind contribuția pe 0 care opinia studențească o poa
te aduce. Fără îndoială, aceasta 

• decurge firesc din rolul activ pe 
care tînărul îl are în ansamblul 
procesului de învățămînt, din si- 

• tuația sa de colaborator multila
teral și intim angajat în cadrul 
relației student-profesor. Ne gîn- 

A dim, bineînțeles, la cei care cu 
™ adevărat își pot spune „studenți“ 

dăruiți cu întreaga capacitate de 
A muncă solicitărilor la care îi su- 
~ pun anii studiilor.

Pentru noi, toate aceste afir- 0 mâții au fost, recent, premisele 
unor discuții cu studenți-practi- 
canți din uzinele Brașovului. 0 Iată, deci, ce ar nota aceștia la 

' un capitol (imaginar) „Propuneri 
de îmbunătățiri“ din caietul lor 

• de practică :
— Vom lucra ca ingineri me

canici, în domeniul exploatării, 
A reparației de motoare și mașini 

agricole, astfel că era util să 
avem mai mult timp din pro- 

A gram rezervat practicii în sec
țiile de montaj ale uzinei „Stea
gul Roșu“. Raboteze, freze și 
strunguri găsim pretutindeni, nu 
era nevoie să le consacram o 
săptămînă, cu atît mai mult cu 
cît aici se lucrează cu o serie 
de mașini specifice, de mare 
precizie, la prelucrarea roților 
dințate, arbori cotiți etc. care ne 
interesau în mod deosebit. Prac
tica aceasta tehnologică ne pu
tea da mai mult pentru înțele
gerea problemelor mișcărilor și 
mecanismelor spațiale — foarte 
dificile de asimilat în cadrul 
pregătirii din anul III (Heinrich 
Sledinsky, anul III, Mecanică a- 
gricolă — Cluj).

— E drept, am văzut pe viu 
cum se face strunjirea, dar era 
nevoie să vedem mai mult mo
toare. Ce poți învăța într-o zi la 
montaj ? In această practică am 
asimilat cunoștințe numeroase 
despre tehnologia unei piese,

dar în producție noi ne vom 
„bate“ cu ansamble și suban- 
samble la tractor, ori alte mașini 
agricole.' Chiar dacă vom avea 
acest prilej și în practica din 
anul IV, valoarea stagiului pe 
care îl facem acum la „Steagul 
Roșu“ era mult superioară prin 
orientarea programului în sensul 
arătat (Teodor Petruș, anul 
Mecanică agricolă — Cluj).

— Nu neg, Brașovul e un 
oraș frumos, plăcut, dar am ve
nit aici să facem practică. însă 
pentru a urmări mașini simple 
de strunjit și rectificat aveam 
suficiente posibilități și în între
prinderi clujene. De ce să sc 
facă cheltuieli inutile, de ce să 
creăm și prin prezența noastră 
probleme de cazare, de ce să 
aglomerăm întreprinderi ca 
„Steagul Roșu“ sau „Tractorul“ 
unde colegii de anul IV, de Ia 
alte specialități ar avea într-ade- 
văr enorm de învățat ? Consider

ION TRONAC

• ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚII ȘI MON
TAJE SIDERURGICE DIN 

GALAȚI
Realizînd peste plan o 

producție suplimentară în va
loare de 35 milioane lei, co
lectivul întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgice 
din Galați, unitate care înal
tă cel mai mare combinat si
derurgic al țării, a raportat 
îndeplinirea înainte de ter
men a planului de producție 
ne 7 luni și a angajamentu
lui luat în cinstea celui de al 
X-lea Congres al Partidului. 
Constructorii gălățeni au ho
tărât ca pînă la deschiderea 
lucrărilor celui de-al X-lea 
Congres al partidului să rea
lizeze o producție suplimen
tară egală cu cea prevăzută 
pe perioada I—23 august. 
Premisele îndeplinirii noului 
angajament au fost create: 
pe toate șantierele furnalului 
nr. 2, de 1 700 cm., laminoru
lui de benzi la cald și lami
norului de benzi la rece și la 
alte obiective din cadrul 
Combinatului lucrările se află 
în avans față de grafice.

III

(Continuare în pag. a IV-a)
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își desfășoa-
6 întreprin-

Reportaj realizat de
CONSTANTIN MITEA 

GEORGE-RADU CHIROVICI 
CONSTANTIN MARINESCU 

MIRCEA S. IONESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Preluarea 
primelor 

pavilioane ale 

noului local al

Institutului 
politehnic 

din București
In cadru! unei festivități 

care a avut loc luni la a- 
miază, în incinta noului lo
cal al Institutului politehnic 
din Capitală, au fost pre
luate primele pavilioane ale 
construcției acestuia. Ele 
cuprind sălile și amfiteatre
le corpului de invățămînt 
general, cu o suprafață dc 
39 000 mp, pentru studenții 
anului I și II, laboratoare 
de fizică, mecanică, organi- 
zare-planificare, ateliere de 
desen.

Cu acest prilej, a rostit un 
cuvînt inaugural prol. dr. 
George Bărănescu, membru 
corespondent al Academiei, 
rectorul Institutului poli
tehnic.

• UZINA MECANICA DIN 
TIMIȘOARA

O dată cu îndeplinirea 
angajamentelor luate în cins
tea celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. și a aniversării unui 
pătrar de veac de la elibera
rea patriei, constructorii dc 
mașini de la Uzina mecanică 
din Timișoara au asimilat toa
te produsele prevăzute pentru 
prima jumătate a anului. A 
început producția primelor 
macarale hidraulice de 2.5 
tone/forță, care, montate pe 
șasiu de autovehicul, își gă
sesc o largă utilizare în in
dustria materialelor de con
strucții, pe șantiere, în econo
mia forestieră și în alte sec
toare productive. Au fost rea
lizate, de asemenea, mai mul
te variante de macarale nivo- 
tante, cu o capacitate de ri
dicare între 0,5 tone și 3,2 
tone. •

OMUL PE LM
de

Primul om, pri
mii oameni pe Lu
nă... Și nu izolați, 
singuri cu conștiin
ța dramatică a 
propriei lor tenta
tive, a eroismului 
solitar, hărăzit 
pînă de curînd tu
turor deschizători
lor de drum, ci ur
măriți de privirile 
a sute de milioane 
de semeni, trăind 
alături de solii lor 
cosmici, emoția ce
lei mai prodigioa
se aventuri a o-

VLADIMIR COLIN
menirii, văzînd cu 
ochii lor primele 
urme de pași înti
părite în pulberea 
Sejenei, primele 
gesturi umane pe 
o altă lume, au
zind cu urechile 
lor primele cuvin
te rostite pe astrul 
de care vise mul
timilenare au le
gat noțiunile de 
calm, ordine, puri
tate, dar și cele de 
înșelăciune, vrăji
torie, moarte. Am 
asistat cu toții la 
triumful fragilei

„trestii gînditoare“ 
înălțată cîndva din 
lutul unei mingi 
plutind într-una 
din imensele ga
laxii ale nesfîrși- 
tului univers și, 
înainte de a cute
za să privim din 
nou înainte și mai 
departe, se cuvine 
parcă să ne tra
gem sufletul și să 
aruncăm o privire 
îndărăt.

Primul om, pri-

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

Pămîntenii Armstrong fi Aldrin în plină activitate selenară
• CITIȚI ÎN PAG. A 6-a ultimele amănunte pri

vind evoluția „Vulturului".
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Șl DE STAT ÌN JUDEȚUL ARGEȘ
(Urmare 'din pag. I)

Soare pe plaiuri

soare in priviri
încă de la hotarul județului 

s-au 
fera 
țirea 
țului 
râsului Nicolae Ceaușescu și a 
celorlalți conducători de partid 
și de stat. Mii de oameni s-au 
adunat în satul Glimbocata, al 
comunei Leordeni, punctul de 
intrare în județ. Pe chipurile 
tuturor se citește bucuria de a 
primi pe conducătorii de par
tid și de stat. Se aud urări 
de bun venit, se aclamă în 
cinstea Partidului Comunist 
Român, a politicii sale înțe
lepte. „P.C.R. — P.C.R.“,
„Ceaușescu — P. C. R.“, 
„Ceaușescu, Ceaușescu“ — 
scandează cei de față, vîrstnici 
și tineri, femei și bărbați. în 
ochii tuturor lucește emoția, 
toate privirile se îndreaptă 
spre oaspeți. Sînt momente de 
mare entuziasm.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer. Manea 
Mănescu. Dumitru Popescu 
sînt intîmpinați de Gheorghe 
Năstase, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popu
lar județean, do conducători 
ai organelor locale de partid 
și de stat.

Primul secretar al Comite
tului județean de partid dă 
glas „sentimentelor de aleasă 
prețuire, dragoste și stimă cu 
care locuitorii județului Argeș 
întîmpină astăzi pe oaspeții 
lor“. E) se referă apoi la 
realizările obțin-ute 
suflețita 
tă 
al
a < 
sări 
industrie și 
dezvoltarea 
subliniind că vizita de 
a conducătorilor de partid 
de stat 
toți oamenii muncii din județ 
un prilej de a strînge și mai 
mult rindurile în jurul parti
dului, de a-și exprima hotări- 
rea lor nestrămutată de a con
tribui cu și mai piuit succes 
la înfăptuirea politicii interne 
și internaționale a partidului, 

în aplauzele și uralele 
celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresea
ză tuturor locuitorilor ju
dețului un cald salut în nu
mele C.C. al P.C.R., al guver
nului și al Consiliului de Stat 
și le urează noi succese în 
munca de ridicare a acestui 
județ pe noi trepte ale progre
sului și civilizației.

Cuvintele secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. sînt 
subliniate cu puternice aplau
ze și ovații. Răsună urale 
pentru partid, pentru Comite
tul Central, pentru 
torul său iubit, 
Nicolae Ceaușescu. 
duhul limpede al 
se aud vocile celor 
nează un imn de slavă parti
dului. Sînt corurile reunite 
ale unor cămine culturale. Se 
scandează din nou, în cinstea 
partidului, a conducătorilor 
săi.

Coloana de mașini, însoțită 
de .douăsprezece autoturisme 
„Dacia“, recent ieșite de pe 
banda de montaj, se îndreap
tă apoi spre Topoloveni — 
unul din cele mai tinere orașe 
ale județului. Localitatea își 
întîmpină oaspetele în haine 
sărbătorești. Peste tot sînt 
prezente semne ale . hărniciei 
și priceperii oamenilor de pe 
aceste locuri. Locuitorii săi, 
adunați în centrul orașului, 
fac oaspeților o sărbătorească 

coloanei 
torent

vădit din plin atmos- 
sărbătorească, însufle- 

cu care populația jude- 
a întîmpinat vizita tova-

în în- 
socialiș- 

în cinstea Congresului 
X-lea al partidului și 

celei de-a 25-a aniver- 
i a eliberării patriei, în 

agricultură. în 
social-culturală, 

lucru 
Și 

va constitui pentru

întrecere
cinstea

al partidului 
de-a 25-a

conducă- 
tovarășul 
în văz- 
dimineții 

care into-

primire. Apropierea 
oficiale declanșează un 
de urale.

Se face un scurt 
Primarul orașului, Ion 
adresează oaspeților un cald 
cuvînt de bun venit. Un grup 
de tinere oferă buchete 
de flori. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește în cî- 
teva cuvinte pentru frumoasa 
primire, 
urale salută 
ților iubiți, 
partid și de 
clamațiilor.

Se vizitează o expoziție 
fățișînd simbolic, preocupări
le locuitorilor acestui tînăr 
oraș. Se văd aici costume 
populare, cusături de gher
ghef, covoare de lînă, obiecte 
din ceramică, produse tradi
ționale de artizanat lucrate și 
azi cu măiestrie moștenită din 
străbuni de harnicii lucrători 
ai cooperativei din localitate, 
care valorifică și perpetuează 
neasemuitele tradiții ale artei 
populare, adăugindu-i noi crea
ții care intregesc și se înca- 
dreză organic și armonios in 
tumultosul proces al industria
lizării. O a doua parte a expo
ziției oglindește munca neobo
sită a cooperatorilor agricoli 
din Topoloveni, strădaniile lor 
de a smulge pămîntului roade 
cît mai bogate.

popas. 
Radu,

Din nou, valuri de 
prezența oaspe- 
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a-
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Este un prim contact cu ac
tivitatea oamenilor muncii de 
pe ogoarele județului. Urmă
torul are loc în 
cooperatorilor de la 
podgoria.

Locuitorii 
au ținut și 
sărbătorește 
manifestă acum adeziunea de
plină, unanimă față de politi
ca internă și externă a Parti
dului Comunist Român. Mulți
mea aflată în fața sediului co
operativei aplaudă entuziast. 
Zeci de mîini întind buchete 
de flori, mamele își înalță co
piii spre conducătorul partidu
lui, ca simbol al veșnicei con
tinuități a acestui popor. To
varășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu căldură acestei ma
nifestări, îi îmbrățișează pe 
cei mai tineri reprezentanți ai 
noilor generații, viitorul pa
triei. Răsună urale de bun ve
nit. Sînt de față Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, și Gh. Pe- 
trescu, prim-vicepreședinte al 
U.N.C.A.P. Oaspeții sînt invi
tați în sediul cooperativei. 
Președintele ei, Gheorghe 
Neacșu, informează pe secreta
rul general al Comitetului 
Central al partidului despre 
succesele obținute de coopera
tori, despre planurile pe care 
și le-au făcut 
ani.

Cooperativa, 
înființată în 
clipa de față, averea obștească 
se ridică la 5 300 000 lei. S-au 
obținut serioase realizări mai 
cu seamă în domeniul viticul
turii și pomiculturii. întreaga 
producție, subliniază președin
tele cooperativei, este valorifi
cată pe bază de contract.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer cer 
relații amănunțite cu privire 
la modul cum sînt folosite bra
țele de muncă, la gradul de 
mecanizare a lucrărilor și la 
extinderea suprafețelor iri
gate. Se remarcă și se apre
ciază pozitiv faptul că reali
zările cooperatorilor în unele 
sectoare sînt egale cu cele ale 
lucrătorilor din întreprinderile 
agricole de stat învecinate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de metodele de 
lucru ale Consiliului de 
conducere al cooperativei, ară- 
tînd că o chezășie a bunului 
mers al muncii este conlucra
rea, dezbaterea în comun a tu
turor problemelor pe care ac
tivitatea concretă de fiecare 
zi le ridică.

Cooperatorii din Văleni-podr. 
goria sînt felicitați pentru fru
moasele rezultate obținute, 
pentru hărnicia lor și le urea
ză noi succese.

La ieșirea din sediu asistăm 
la o nouă 
nifestație. 
oaspeților 
flori. ,,Să 
tovarăși“, 
iubit fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu“ 
— se aude din mulțime.

Nu departe de comuna Vă
leni se află stațiunea experi
mentală hortiviticolă din Ște- 
fănești. Și aici, ca de altfel pe 
întreg traseul, locuitorii comu
nei au ieșit cu mic, cu mare 
să salute trecerea conducăto
rilor de partid. Steaguri tri
colore și roșii flutură în 
vînt. O mare de urale întîm- 
pină pe conducătorii iubiți. 
Mai departe, întîlnim o vie 
nesfîrșită, plantată pe dealuri 
odinioară sterpe. Mai mult de 
5 000 de hectare au fost înno
bilate prin strădaniile lucră
torilor din această stațiune. 
Podgoria și-a cîștigat în scurt 
timp un renume de care, cei

acestei
ei să-i întîmpine 
pe oaspeți. Ei își

comune

pentru viitorii

mijlocul 
Văleni-

arată el, a fost
anul 1950. în

Cei mai tineri locuitori- ai Piteștiului împreună cu conducătorul iubit al poporului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu
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și emoționantă ma-' 
încă o dată, brațele 
sînt încărcate de 
ne trăiți ani mulți, 
„Trăiască cel mai

ce muncesc aici, sînt, pe bună 
dreptate, mîndri.

Coloana se oprește. Oaspeții 
au prilejul să admire, de aici, 
o dată cu dealurile care aș
teaptă momentul solemn al cu
lesului viilor, panorama Piteș
tiului industrial. în depărtare 
strălucește flacăra veșnică de 
la Combinatul petrochimic.

Se vizitează Podgoria. Di
rectorul stațiunii, Constantin. 
Budan, informează că anul 
trecut s-au obținut aici 7 000 

,,_de kilograme de struguri la. 
hectar. Cercetătorii stațiunii 
au ajuns însă la concluzia. că 
există posibilitatea ca pro
ducția să crească cu

" SUtă. Tovarășul 
Ceaușescu se interesează de 
lucrările de irigare și reco
mandă urgentarea lor. Reco
mandă, de asemenea, studie
rea tuturor posibilităților exis
tente pentru valorificarea su
perioară a producției de sțru- 
guri.

în continuare se face o vizită 
la Complexul de vinificație, 
o adevărată bijuterie a acelei 
industrii care pune în valoare 
aurul viilor. Inginerul Teo
dor Giosanu prezintă, în 
fața unui plan, secțiile com
plexului de la rampa de 
recepție, trecînd prin depo
zitul cu o capacitate de 800 de 
vagoane anual, pînă la sala de 
ambalare. Oaspeții sînt con
duși apoi prin toate aceste o- 
biective. La ieșirea din com
plex, sute de cetățeni manifes
tează îndelung, exprimîndu-și 
atașamentul față de politica 
Partidului nostru Comunist, a- 
deziunea fierbinte față de țe
lurile sale majore, unitatea de 
nezdruncinat în jurul Comite- . faptul că deși tînără, uzina a 
tului Central al Partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

50 la 
Nicolae

Gheorghe Maurer îi felicită 
călduros pe constructori.

Mai departe se trece prin 
fața unor mici standuri unde 
Fabrica de motoare electrice, 
Combinatul petrochimic, Com
binatul de industrializare a 
lemnului, Uzinele textile, Fa
brica de stofe „Argeșana“, 
Fabrica de încălțăminte, Fa
brica de pline. Fabrica de 
bere, întreprinderea de indus
trie locală „Progresul" și Coo
perativa meșteșugărească pre
zintă mostre ale produselor 
lor. Oaspeții se interesează de 
calitatea și prețul acestor pro- 

' duse, de cantitățile care se 
livrează comerțului pentru sa
tisfacerea cerințelor popu
lației.

Se vizitează apoi Fabri
ca de motoare electrice, uni
tate economică cu rol de pion 
avansat în industria electro
tehnică românească. în sec
țiile ei, înzestrate cu utilaje 
de cea mai înaltă tehnicitate, 
se produc sute de mii de mo
toare care vor pune în miș
care tot atîtea frigidere, aspi
ratoare. mașini de cusut, ma
șini de spălat rufe etc.

Prin cea mài nouă secție a 
întreprinderii — motoare 
asincrone în carcasă de 
aluminiu — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți oaspeți 
sînt însoțiți de Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, și de directorul u- 
zinei, Octavian Abrudan, care 
dau. ample explicații în legă
tură cu recentele creații ale 
constructorilor de mașini de 
aici și cu caracteristicile tehnice 
ale unor produse. Se apreciază

varășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumește pentru calda ma
nifestare și strînge mîinile ce
lor ce se află în preajma sa.

Oaspeții se interesează dle 
diferite aspecte ale procesului 
tehnologic, de parametrii teh- 
nico-economici ai fabricii.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu felicită căl
duros colectivul întreprinderii 
pentru succesele obținute și îi 
urează noi realizări în viitor, 
pe linia valorificării depline a 
capacității 
uzinei de 
care cere o 
o calificare
nizare perfectă. Aceste cerințe 
sînt cu atît mai necesare cu 
cît produsele uzinei presupun 
înmagazinarea unei cantități 
tot mai mari de inteligență, 
dezvoltarea ei presupune creș
terea densității inteligenței în 
fiecare produs realizat.

Coloana oficială străbate
poi principalele artere ale ora
șului 
rare 
du-se 
trială 
mică.

de producție a 
înaltă tehnicitate, 
muncă de precizie, 
superioară și orga-

a-

aflat în plină restructu- 
urbanistică, îndreptîn- 
spre o altă zonă indus-
— platforma petrochi-

Zeci do mii de oameni 
trecerea 

Tovarășii 
și Ion 
răspund 
sînt în-

cu urale 
oficiale.

salută 
coloanei 
Nicolae Ceaușescu 
Gheorghe Maurer 
aclamațiilor cu care
tîmpinați. „De partid condus 
poporul construiește viitorul“, 
„Ceaușescu să trăiască. Româ
nia să-nflorească“, — scandea
ză mulțimea. Mașinile 
sînt acoperite de flori. Flo
rile au împodobit balcoa
nele, ferestrele caselor. în
tovărășită de ovațiile mul
țimii, coloana oficială a- 
junge la platforma chimică, 
care își anunța de departe pre
zența prin siluetele argintii 
ale agregatelor și instalațiilor 
gigant înălțat« aici pe sute 
de hectare. Trei mari unități 
alcătuiesc această platformă 
chimică piteșteană : Combina
tul petrochimic, Uzina de ne
gru de fum și o rafinărie.

Oprire la Combinatul petro
chimic. Oaspeții sînt salutați 
de Alexandru Boabă, ministrul 
industriei chimic« și Matei 
Ghlgiu, ministrul construcțiilor 
pentru industria chimică și ra
finării. Obiectivul principal 
al combinatului — Complexul 
de piroliză, unde se obțin pro
duse ce constituie materia pri
mă pentru celelalte instalații 
— a șl început să producă.

în aplauzele celor prezențl, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală, mo
ment care marchează intrarea 
în funcțiune a acestui mare o- 
biectiv industrial.

Celelalte obiective principa
le ale combinatului! Fabrica 
de polietilenă și instalația de 
acrilonitril, aflate în probe 
tehnologice, vor intra în func
țiune în săptămînile urmă
toare.

Oaspeții trec în revistă prin
cipalele secții și instalații ale 
combinatului. Pe 80 de hecta
re au fost ridicate hale mo
derne ; s-au montat peste 7 000 
de tone de utilaje tehnologice ; 
păienjenișul conductelor însu
mează 130 kilometri.

Ultimele premiere industria
le ale combinatului — explică 
directorul general al combi
natului, Costache Sava — vor 
face ca, începînd din 1970, uni
tatea piteșteană să producă din 
plin. Cele 22 de produse ce se 
vor realiza aici, polietilenă, 
benzen, etilenă, acrilonitril, to- 
luen, xilen, etc. vor face ca a- 
ceastă unitate să se înscrie 
printre realizările de seamă 
ale construcției socialiste din 
țara noastră.

Un alt obiectiv vizitat po 
platforma industriei chimice 
piteștene este rafinăria de pe
trol, aflată în pragul intrării 
în funcțiune. Ansamblul impu
nătoarelor instalații în aer li
ber, unde se vor prelucra 
anual 3 milioane tone de țiței, 
a căpătat profilul definitiv.

Aici, oaspeții sînt întîmpi- 
nați de Nicolae Toader, mi
nistrul industriei petrolului. 
Străbătînd drumul printre 
principalele agregate ale rafi
năriei — complexul de refor
mare catalitică, instalația de 
distilare atmosferică și desali-

nare electrică — conducătorii 
de partid și de stat sînt salu
tați cu bucurie de chimiștil, 
constructorii șl montorii ce se 
află aici. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți oaspeți 
răspund aclamațiilor cu semne cinstea celui de-al X-Ieâ Con- 
prieteneștl.

în cursul după-amiezii, con
ducătorii de partid și de stat 
Vizitează zona industriei con
structoare de mașini situată la 
poalele dealurilor Muscelului, 
nu departe de Colibași.

Cele două mari întreprinderi 
de aici, cu profil asemănător, 
Uzina de piese auto și cea de 
autoturisme, poartă de curînd 
un nume comun: Uzina de 
autoturisme-Pltești. Unificarea 
acestor întreprinderi a fost 
realizată în scopul pefecționă- 
rii conducerii și organizării 
producției, înlăturării unor 
paralelisme din activitatea lor.

Aici, unde a luat naștere pri
mul autoturism românesc, con
ducătorii de partid și de stat 
sînt salutați de un mare număr 
de constructori. Directorul ge
neral al uzinei, Dumitru Mihai, 
înfățișează oaspeților în fața 
unei machete obiectivele aflate 
în construcție : secția de roți 
dințate, noua forjă, secția de 
matrițerie, hala de fabricație» 
segmenților, cu o producție a- 
nuală de 25 000 000 bucăți șl 
sculăria, precum și obiectivele 
care urmează să întregească 
această zonă industrială! fa
brica de bolțuri, pistoane șl 
supape, turnătoria de piese 
neferoase șl hala monobloc 
pentru montajul noilor tipuri 
de autoturisme.

Oaspeții vizitează apoi secția 
de tratament termic, dotată cu 
utilaje de înaltă tehnicitate, șl 
secția producătoare de cutii de 
viteze estafette.

Urmărind procesul tehnolo
gic de fabricație în aceste sec
ții. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat recomandă colecti
vului uzinei să acorde o deo
sebită atenție calității și pre
ciziei pieselor executate. Se 
subliniază importanța ridicării 
calificării profesionale a ca
drelor, recrutării lor din rîn- 
dul locuitorilor orașului, asigu
rării unor condiții tot mai 
bune de muncă și viață mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor.

Se trece apoi prin hala da 
montaj a autoturismelor Dacia

1100. De pe banda de;montaj 
tocmai ieșea autoturismul 
Cu nr. 10 031. Această cifră 
consemnează faptUl că harnicii ' 
constructori piteșteni ' și-au 
depășit angajamentul' luat în

greș al partidului. Stăruie și 
azi în amintirea lor momentul 
de debut al producției de 
autoturisme românești. Atunci 
la. inaugurarea primei serii de 
autoturisme românești, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost 
în mijlocul constructorilor. A- 
cum, ei asamblează zilnic cîte 50 
de autoturisme. întregul mon
taj se desfășoară automat, se 
folosesc pe scară mereu mal 
largă repere fabricate în țară, 
iar cei peste 1 300 constructori 
de autoturisme și-au însușit în 
bună măsură procesul de fa
bricație.

în timpul vizitei secretarul 
general al C.C. al P.C.R. est« 
informat că anul acesta vor fi 
realizate aici peste 12 000 de 
autoturisme, că datorită nu
meroaselor solicitări produc
ția acestui tip de mașină va 
continua într-o proporție mei 
mare șl în anul viitor.

Concomitent cu procesul de 
fabricație al autoturismului 
Dacia 1100 la uzina argeșeană, 
se execută lucrările pentru •- 
tapa a doua de dezvoltare a 
întreprinderii în vederea tre- 

. cerii la producerea altor tipuri 
cu caracteristici superioare.

Conducătorii de partid șl d« 
stat apreciază că uzina are po
sibilități pentru diversifica
rea producției ți recomandă 
constructorilor să acorde • 
deosebită atenție realizării u- 
nor produse la un preț de cost 
cît mal scăzut, cu un 
redus de lubrifianțl, 
preocupe îndeaproape 
gurarea pieselor de 
necesare autoturismelor aflat« 
în exploatare.

La încheierea vizitei oaspe
ților li se prezintă schema de 
sistematizare a celor cinci sate ,, 
din preajma zonei industriale c 
de la Colibași subliniindu-se 
că aici urmează să fie cons
truite o serie de locuințe noi 
pentru constructorii de ma
șini. Toate Acestea vor avea 
darul să 
vechilor 
du-le un 
punzător 
înnoirilor pe care industriali
zarea Ie-a imprimat șl pa 
plaiurile argeșene.

consum 
să M 
de asi- 
schlmbi

schimbe înfățișarea 
așezări' rurale, dîn- 
aspect urban cores- 
epocil socialiste și

Pe cea mai tînără

platformă industrială

a Piteștilor
Pretutindeni, secretarului 

general al C.C. al P.C.R. și 
celorlalți conducători de par
tid și de stat li se face o pri
mire călduroasă. însoțiți de a- 
plauzele și uralele sutelor de 
muncitori, oaspeții se îndreap
tă spre cea mai tînără platfor
mă industrială a Piteștiului a- 
flată în nordul
spre Găvana. Pe întinderi vas
te ce însumează sute de hec-

orașului, în

tare, aici s-au înălțat numeroa
se obiective industriale de ma
re însemnătate pentru întreaga 
țară : Fabrica de stofe „Arge- 
șana", Combinatul pentru ar
ticole tehnice din cauciuc, o 
fabrică de bere, alta de pline, 
noi capacități de producție 
pentru industria textilă și o

0 expresie elocventă 
a politicii creatoare 

a partidului: citadela
industrială
Orașul de pe malurile Arge

șului trăiește o zi de sărbă
toare. Mii și mii de cetățeni, 
femei, bărbați, copii s-au pre
gătit să-i întîmpine pe oaspeți. 
Tovarășul ~
și ceilalți 
partid și 
Iritați la 
xandru Popescu, prim-secretar 
al Comitetului municipal Pi
tești al P.C.R., primarul mu
nicipiului, care, în numele ce
lor peste 100 000 de locuitori 
ai orașului le urează un căl
duros „bine ați venit“. Se aud 
uralele celor ce se află de 
față, se scandează numele se-

Nicolae Ceaușescu, 
conducători 

de stat sînt 
sosire de

de
sa-

Ale-

a Piteștilor
cretarului general al Comitetu
lui Central al Partidului. La 
locul primirii, o expoziție 
improvizată ce își propu
ne să prezinte succint rea
lizările industriei piteștene. 
în prim plan, darul pe Care co
lectivul uzinei de autoturisme 
îl face în aceste zile celor două 
mari sărbători, a XXV-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist și cel de-al 
X-lea Congres al partidului 
autoturismul „Dacia 
numărul 10 000.
Nicolae Ceaușescu

1 100“ cu 
Tovarășii'

Și Ion

reușit în scurt timp să acopere 
în întregime necesarul de mo
toare pentru fabricația în țara 
noastră a numeroase bunuri 
de uz casnic și industrial. O 
serie de produse ale uzinei sînt 
exportate.

Este impresionantă "revărsa
rea de entuziasm cu care co
lectivul de aici îi primește pe 
oaspeții săi. Peste tot se acla
mă trecerea conducătorilor de 
partid și de stat. Bucuria a 
înflorit pe fiecare chip. Se 
remarcă îndeosebi marele nu
măr al tinerilor, ei formează 
majoritatea muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor, repre
zintă noua generație a clasei 
noastre muncitoare chemată 
să fie schimbul de mîi- 
ne. Conștienți de această che
mare, ea și-a însușit tainele 
producției moderne, muncește 
și creează prin forța brațelor 
și a minții, România socialistă, 
stat industrial modern, multi
lateral dezvoltat. La fel ca 
peste tot pînă acum, oamenii 
scandează numele partidului, 
al secretarului său general. To-

(Continuare în pag. a IlI-a)

In fața schemei de sistematizare a zonei industriale de la Colibași
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fabrică de drojdie furajeră. U- 
neledin aceste întreprinderi au 
început să producă, altele sînt 
în pragul intrării lor în func
țiune. Ele fac de nerecunoscut 
un vechi cartier ăl Piteștilor, 
întregind aspectul modem al 
orașului devenit o citadelă a 
industriei românești.

Aici, pe platforma industriei 
bunurilor de larg consum se 
vizitează Fabrica de bere, afla
tă în probe tehnologice, ce va 
avea o producție anuală de 
400 000 hl bere și 11 000 tone 
malț.

însoțiți de ministrul indus
triei construcțiilor, Dumitru 
Mosora, ministrul industriei a- 
limentare, Gheorghe Moldo- 
van, și directorul fabricii, Ion 
Stanciu, conducătorii de par
tid și de stat parcurg halele 
principale ale procesului de 
producție cerînd explicații în 
legătură cu nivelul tehnic al 
utilajelor, cu stadiul intrării 
Hor în funcțiune.

Adresîndu-se constructorilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ie 
recomandă să acorde mai mul
tă rtenție finisării lucrărilor de 
construcții, la costuri cît mai 
reduse, înlăturînd cheltuielile 
inutile, punînd accent pe intra
rea obiectivelor în funcțiune, 
pe calitatea și eficiența pro
ducției.

In încheierea vizitei la a- 
ceastă fabrică se face o degus
tare din primele cantități de 
bere realizate în cadrul probe- 

. lor tehnologice.
Se vizitează apoi Fabrica 

de stofe „Argeșana“, unde a 
intrat de curînd în funcțiune 
prima secție — filatura. Se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R. și' ceilalți conducători 
de partid și de stat sînt sa
lutați aici de ministrul in
dustriei ușoare, Ion Crăciun, 
și de un mare număr de mun
citori și tehnicieni. Directorul 
întreprinderii. Ștefan Danciu, 
informează pe oaspeți că pu
nerea în funcțiune înainte de 
termen a acestei secții la în
treaga capacitate de 3 000 tone 
pe an fire pieptănate de lînă 
este un succes de seamă pe 
care constructorii, alături de 
colectivul întreprinderii, l-au 
consacrat celui de-al X-lea 
Congres al partidului și ani
versării unui sfert de veac 
de la eliberarea patriei. To
varășul Nicolae Ceaușescu este 
informat că aici se află în 
construcție și o altă secție — 
cea de țesătorie — care ur
mează să intre în funcțiune 
spre sfîrșitul acestui an. Im
portant obiectiv al planului 
cincinal, noua unitate .a indus
triei ușoare din Pitești va fi 
cea mai mare fabrică de stofe 
din țară, urmînd să dea anual 
10 000 000 mp țesături fine tip

tehnice din
22 000 tone

vizitat fel

industria-
Oaspeții 

de Mihai 
economiei

în lume, 
colectiv 

Institutul 
economia

lină. întreprinderea este dota
tă cu utilaje realizate la un 
înalt nivel tehnic, peste 60 la 
sută din ele fiind de fabricație 
românească.

Un scurt popas la Combina
tul de articole tehnice din 
cauciuc. Oaspeții fac cunoș
tință prin intermediul unei 
sugestive machete cu cele 
cinci fabrici ale acestei uni
tăți care vor produce benzi 
transportoare, furtunuri pen
tru instalații industriale, cis
terne pentru produse petrolife
re, o gamă largă de garnituri 
pentru industria constructoa
re de autovehicule. Dintre 
unitățile acestui combinat, 
Fabrica de benzi transportoa
re se află într-un stadiu avan
sat de construcție.

Capacitatea întregului com
binat de articole 
cauciuc va fi de 
anual.

Un alt obiectiv
această zonă industrială este 
Fabrica de drojdie furajeră 
intrată recent în funcțiune la 
Combinatul pentru 
lizarea lemnului, 
sînt salutați aici 
Suder, ministrul
forestiere. Directorul combi
natului, Victor Chelu, și alți 
specialiști dau explicații în le
gătură cu importanța acestei 
unități care valorifică apele 
reziduale de la fabricarea plă
cilor fibrolemnoase din cadrul 
combinatului după un proce
deu original, unic 
pus la punct de un 
de specialiști de la 
de cercetări pentru
forestieră. Fabrica are o pro
ducție anuală de 1 600 tone. 
Se vizitează în continuare o 
expoziție a Fabricii de mobilă 
din cadrul aceluiași combinat, 
unde sînt prezentate cele mai 
noi modele create de munci
torii, tehnicienii și inginerii 
unității. Este apreciată calita
tea, linia modernă, practică, a 
unor garnituri de sufragerie 
și mobilă de birou și se reco
mandă colectivului de condu
cere al combinatului să acor
de în continuare atenție me
reu sporită diversificării pro
ducției, realizării unei mobile 
corespunzător cerințelor exi
gente ale consumatorilor, tre
cerii cît mai rapide de la ex
ponate la producția de serie, 
pentru că în acest fel noile 
creații să fie puse la îndemî- 
na populației.

Din inimă, partidului :
dragoste, atașament,

încredere
In timp ce se vizitează aces

te unități, zeci și zeci de mii 
de cetățeni ai municipiului 
Pitești, ai comunelor înveci
nate se adună în piața din 
fața sediului Consiliului popu
lar județean. Flutură steagu
rile patriei și partidului. Pe 
mari pancarde citim cuvinte 
de salut : „Trăiască iubitul 
nostru partid comunist“, 
„Trăiască Comitetul Central 
al Partidului“.

întîmpinați cu neșfîrșite o- 
vații își fac apariția la 
balcon tovarășii 
Ceaușescu, Ion 
Maurer, Manea
Dumitru Popescu. Se scandea
ză „P.C.R., P.C.R.“, „Ceaușescu, 
Ceaușescu“. Ia cuvîntul tova
rășul Gheorghe Năstase, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular 
județean Argeș, care mulțu
mește oaspeților pentru cin
stea ce o fac județului. Refe- 
rindu-se pe scurt la realiză
rile obținute de oamenii mun
cii în aceste zile pline de în
suflețire, vorbitorul dă glas 
hotărîrii lor de a întîmpina 
cu noi și noi realizări cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

„Acum, în preajma Congre
sului — a spus tovarășul 
Gheorghe Năstase — cînd se 
prefigurează drumurile viito
rului, toate înfăptuirile de as
tăzi ne fac să privim mai în
drăzneți, mai cutezători către 
ziua de mîine, ne sporesc ho
tărîrea de a milita neobosit 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
încredințate de partid“.

Referindu-s® la lucrările

conferinței județene de partid 
care a avut loc zilele acestea, 
primul secretar al Comitetului 
județean al P.C.R. a spus :

îndeplinind mandatul comu
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județ, conferința 
a hotărît să susțină realegerea 
dv. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția, de secre-

Ia
Nicolae 

Gheorghe 
Mănescu,

tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului.

Hotărîrea conferinței noas
tre este nu numai hotărîrea 
delegaților care au participat 
la ea, ci a tuturor celor care 
trăiesc și muncesc în județul 
Argeș. Știm în același timp că 
aceasta este hotărîrea întregu
lui partid, a întregului popor.

Din zecile de mii de glasuri 
izbucnesc urale. Ca un singur 
om, cetățenii județului Argeș, 
prezenți la marea adunare 
populară își manifestă unita
tea de nezdruncinat în jurul 
partidului, în jurul secretaru
lui general al Comitetului 
Central.

Intr-o atmosferă de nemăr-
■ ginit entuziasm, ia cuvîntul 

tovarășul NICOLAE, 
C E A U Ș E S CU.

In timpul mitingului de la Pitaffi

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

LA MITINGUL DE LA PITEȘTI
Dragi tovarăși,

noastre so-

din 1935, 
dintre dv.

Dați-mi voie să vă adresez 
dv. tuturor locuitorilor din 
orașul Pitești și județul Ar
geș un salut călduros din par
tea Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de 
Stat și al guvernului Repu
blicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice, ovații, 
se scandează „Ceaușescu, 
Ceaușescu“, „P.C.R., P.C.R.“).

Vizita noastră în județul 
Argeș se înscrie în activitatea 
generală a Comitetului nostru 
Central, a conducerii partidu
lui și statului de a se consfă- 
tui cu oamenii muncii, acum 
în preajma celui de-al X-lea 
Congres al partidului, de a 
discuta împreună cum s-au 
înfăptuit directivele Congre
sului al IX-lea al partidului, 
ce avem de făcut pentru a asi
gura dezvoltarea în ritm as
cendent a patriei 
cialiste.

Cunosc Piteștiul 
Aici sînt mulți
care-și aduc aminte cum ară
ta Piteștiul atunci. Dar chiar 
și mai aproape, prin 1964, și 
atunci Piteștiul avea o indus
trie destul de slabă. In cei 4 
ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea se poate spu
ne că Piteștiul s-a transfor
mat radical, atît din punct de 
vedere industrial, cît și în ce 
privește aspectul general al 
orașului și viața oamenilor 
muncii. Noile combinate con
struite în ultimii ani în Pi
tești și care încep de pe acum 
să producă arată ce eforturi 
mari au făcut statul, partidul, 
pentru industrializarea patri
ei noastre. Piteștiul este din 
acest punct de vedere un 
exemplu — dar nu numai Pi
teștiul ; în toate colțurile țării 
în anii socialismului au fost 
create mii de întrperinderi. 
In cei 25 de ani de la elibe
rarea patriei, în cei 20 de ani 
de construcție socialistă. Ro
mânia s-a transformat dintr-o 
țară înapoiată din punct de 
vedere industrial și agricol 
într-o țară cu o puternică in
dustrie, cu o agricultură în
floritoare, în care viața po
porului este tot mai îmbelșu
gată, tot mai frumoasă (aplau
ze puternice, prelungite, 
ovații).

Am vizitat astăzi cîteva din 
noile obiective ale orașului 
dv. Sînt întreprinderi și com-

binate, uzine moderne, care 
constituie o mîndrie nu nu
mai pentru oamenii muncii 
din Pitești, ci o mîndrie pen
tru întregul nostru popor. Au 
fost construite aici Combina
tul petrochimic și rafinăria, 
care de pe acum aproape ega
lează vechiul combinat de la 
Brazi și care are frumoase 
perspective de dezvoltare. S-a 
construit și dă de acum pro
ducție Uzina de automobile, 
care în 1975 va produce anual 
50 000 de autoturisme. S-au 
dezvoltat numeroase alte u- 
zine ale industriei ușoare. în 
construcția acestor întreprin
deri s-au investit în 3 ani 
peste 8 miliarde lei.

Toate acestea au cerut și 
cer încă o muncă serioasă. 
Este adevărat că aceste obi
ective industriale au fost ri
dicate într-un timp relativ 
scurt, că ele au început să 
producă, unele dau rezultate 
bune — mă refer în special la 
Uzina de automobile, care a 
fost pusă în producție într-un 
an și jumătate și la alte obi
ective, care, de asemenea, au 
fost date în producție într-un 
termen relativ scurt. Aceasta 
dovedește capacitatea organi
zatorică de construcție a mun
citorilor și inginerilor, și, în 
același timp, capacitatea lor de 
a-și însuși tehnologia modernă 
a producerii utilajelor, cu un 
grad ridicat de complexitate.

Țin să felicit, cu prilejul 
acestui miting, pe toți oame
nii muncii din construcții, care 
în acești ani — atît in întreaga 
țară cît și aici 
Argeș — au 
eforturi pentru 
îndeplinirea 
sarcini ce 
(Aplauze 
De asemenea, doresc să adre
sez felicitări muncitorilor, tu
turor întreprinderilor din Pi
tești și din județul Argeș pen
tru munca lor rodnică, pentru 
felul cum își îndeplinesc sar
cinile mari pe care le au (a- 
plauze puternice, prelungite, 
ovații).

în județul ■ 
depus mari 

a asigura 
importantelor 

le-au revenit, 
puternice, ovații).

Dragi tovarăși,
Ținînd seama că, în majori

tatea lor, noile obiective încep 
de-abia din anul acesta să in
tre în producție — unele vor 
intra la sfîrșitul anului, altele 
în cursul anului viitor — aș 
dori să mă adresez tuturor 
muncitorilor, inginerilor, teh-

Pe platforma industriei chimice pitețtene, conducătorii de partid ți de stat sînt întîmpinați 
ou flori ți urale

I •£
fa >—-gj 1 1 r'
jJr • e* aK

nicienilor, tuturor comuniști
lor, cerîndu-le să depună efor
turi pentru a-și însuși în cele 
mai bune condiții mînuirea și 
conducerea utilajelor moderne 
cu care sînt înzestrate noile 
unități, spre a asigura ca, în 
cel mai scurt timp, acestea să 
lucreze cu întreaga lor capaci
tate, să asigure creșterea pro
ducției industriale în confor
mitate cu prevederile din plan. 
Felul în care s-a muncit pînă 

. acum ne dă convingerea că a- 
ceastă sarcină de onoare și de 
cinste va fi îndeplinită (aplau
ze puternice, ovații).

Doresc, de asemenea, să sub
liniez activitatea desfășurată 
de organizațiile de partid, de 
comitetele de partid, de comi
tetul județean, care au desfă
șurat o muncă rodnică, pen
tru a organiza și uni eforturile 
oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri în lupta pentru în
deplinirea tuturor acestor 
sarcini. Doresc să felicit pe co
muniști, comitetul județean, 
activul său și le urez succese 
tot mai mari în activitatea lor 
(aplauze prelungite).

Cred că nu este necesar să 
mai insist asupra felului în 
care se îndeplinește programul 
elaborat de Congresul al IX- 
lea, aveți sub ochii dv. reali
tatea, cunoașteți felul în care 
partidul nostru acționează și 
traduce în viață acest 
gram.

In întreaga țară s-au 
bătut tezele Comitetului 
trai și Directivele pentru ur
mătorul plan cincinal — do
cumente i 
pectivele < 
a patriei 
Faptul că 
noastre de .
ferințele de partid — care 
s-au încheiat ieri — au adop
tat în unanimitate tezele și 
Directivele, demonstrează a- 
țît justețea și realismul aces
tor documente cît și unitatea 
de nezdruncinat a întregului 
nostru popor în jurul partidu
lui, a politicii sale (aplauze 
puternice). Aceste documente 
au fost dezbătute de întregul 
popor, de oamenii muncii din 
întreprinderi și instituții, din 
cooperative, din comune si 
orașe. Putem . spune că nu 
există cetățean al României 
socialiste care să nu-și fi spus 
cuvîntul, care într-un anumit 
sens să nu fi votat pentru 
programul viitor de înflorire 
a patriei noastre socialiste. 
Tocmai în aceasta constă for
ța orînduirii noastre socialiste 
(aplauze puternice,

Nu doresc să mă 
acum pe larg asupra 
documente, deoarece 
cunoscute. Ele vor fi 
tute la Congresul al X-lea, și, 
fără îndoială, vor fi adoptate 
cu aceeași unanimitate pe 
care au întrunit-o din partea 
întregului nostru partid și po
por. (aplauze puternice). Do
resc să subliniez că în întrea
ga activitate pentru edifica
rea României socialiste, în 
centrul preocupărilor parti
dului și statului nostru a stat 
și stă grija pentru om, pentru 
ridicarea continuă a bunăstă
rii materiale și spirituale a 
tuturor celor ce muncesc. 
După cum ați văzut din pre
vederile înscrise în programul 
de perspectivă pînă în 1975 
șl 1980 partidul nostru va face 
în continuare totul pentru ca, 
o dată cu ridicarea economiei 
patriei, să crească continuu 
nivelul de viață al poporului, 
să se lărgească și să se dez
volte democrația socialistă, 
să se asigure participarea tot 
mai largă și nemijlocită a în
tregului popor la conducerea 
întregii activități sociale. 
(Aplauze furtunoase, se scan
dează „Ceaușescu să trăiască, 
România să-nflorească“).

Primirea deosebit de căl
duroasă care ni s-a făcut as
tăzi în județul Argeș și în ora-

șui Pitești constituie o expre
sie a încrederii dvs., a argeșe
nilor, în politica marxist-leni- 
nistă a partidulu nostru, o ex
presie a hotărîrii dvs., ca de 
altfel a întregului nostru po
por, de a realiza neabătut po
litica internă și externă a 
partidului nostru, de a urma 
cu toată fermitatea și încre
derea conducătorul încercat al 
poporului nostru pe calea so
cialismului, Partidul Comunist 
Român (aplauze puternice, 
mult prelungite, ovații).

Iată de ce Comitetul nostru 
Central, guvernul consideră că 
pot afirma cu deplină încre
dere și justificare că nu exis
tă în România forță în stare 
să pună in pericol orinduirea 
noastră socialistă. Dacă s-ar 
găsi un asemenea nebun el ar 
primi riposta hotărîtă a celor 
20 de milioane de cetățeni ai 
României socialiste (aplauze 
puternice, prelungite. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul“).

Avem deplina convingere că 
în anii următori România va 
obține ..succese și mai mari, că 
vom îndeplini și chiar depăși 
sarcinile-actualului plan cinci
nal, că vom face ca în 1975 
prevederile Directivelor pe 
care le dezbatem acum să de
vină o realitate. Atunci Româ
nia se va apropia mult, așa 
cum prevăd Directivele, de ță
rile dezvoltate din punct de 
vedere economic și social 
(vii aplauze).

Tovarăși,

pro-

dez- 
Cen-

care trasează pers- 
dezvoltării viitoare 
noastre socialiste, 
toate organizațiile 

■ partid, toate con-

ovații).
opresc 

acestor 
vă sînt 
dezbă-

Preocupîndu-ne de construc
ția socialismului, noi știm că 
datorăm succesele noastre în 
primul riad clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, în
tregului ' popor, tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, care au în
făptuit și înfăptuiesc neabătut 
politica Partidului Comunist 
Român. Iată de ce exprim de 
aici cele mai calde mulțumiri 
clasei' muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, întregului 
nostru popor (aplauze puterni
ce, prelungite).
. Totodată, noi știm că aceste 

. victorii au fost posibile și se 
înfăptuiesc în condiții , tot mai 
bune datorită faptului că Ro
mânia are ca prieteni țările 
socialiste, că ea a dezvoltat și 
dezvoltă relații de strînsă 
colaborare și cooperare cu ță
rile socialiste, 
C.A.E.R., cu 
socialiste, fiind convinsă că 
atît pentru țara noastră cît 
și pentru fiecare țară socialis
tă aceste relații multilaterale 
constituie un sprijin în dezvol
tarea economică și socială, că 
aceasta constituie, în același 
timp, 
tăririi 
cialist 
nice).

In același timp, țara noastră, 
pornind de la faptul că în lu
me există încă multe țări cu 
altă orînduire socială, desfă
șoară o politică activă în spiri
tul principiilor coexistenței 
pașnice, de dezvoltare a rela
țiilor de colaborare și coopera
re cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduirea socială. 
Considerăm că aceasta cores
punde atît intereselor poporu
lui român, cît și intereselor 
socialismului, cauzei colaboră
rii între popoare, cauzei pă
cii în lume, (aplauze puterni
ce, îndelungi).

Desigur, tovărăși, noi nu ui
tăm — și nu putem uita — că 
în lume există încă imperia
lism, că există cercuri reacțio
nare, că este necesar să se ac
ționeze pentru a uni toate for
țele antiimperialiste în lupta 
împotriva politicii imperialiste 
de amestec în treburile altor 
state, de nesocotire a indepen
denței și suveranității altor 
state ; trebuie să se facă totul 
ca în locul acestei politici să 
triumfe politica relațiilor de 
deplină egalitate în drepturi 
între popoare — fie ele mari, 
fie ele mici — relații înteme
iate pe principiul respectului 
suveranității și independenței 
naționale, a neamestecului în 
treburile interne, al dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
dezvoltarea de sine stătătoare 
fără nici un amestec din afară 
(aplauze puternice, prelungite).

Solidar cu lupta poporului 
vietnamez, poporul român con
sideră că este timpul să înce
teze acțiunile militare, să fie 
retrase trupele din Vietnam, 
să fie lăsat poporul vietnamez 
să-și hotărască dezvoltarea sa, 
inclusiv unificarea, fără vreun

membre ale 
toate țările

constituie, în același 
o forță puternică a im

unității sistemului so- 
mondial (aplauze puter-

amestec din afară (vii aplauze). 
Noi sîntem partizanii rezolvă
rii pe calea tratativelor a 
problemelor litigioase dintre 
state, pentru excluderea for
ței din relațiile dintre state. 
Astăzi, nici nu se poate con
cepe altfel rezolvarea proble
melor internaționale. Viața a 
demonstrat că un popor care 
este hotărît să trăiască liber 
și independent poate să rezis
te oricărei forțe, oricît de pu
ternică ar fi ea. Un popor nu 
poate fi învins de nici o forță 
atunci cînd este hotărît să-și 
apere independența. Numai pe 
calea asigurării deplinei egali
tăți în drepturi între popoare 
se poate asigura pacea și pro
gresul social în lume (vii a- 
plauze).

Sîntem contemporanii mari
lor transformări revoluționare, 
ai progresului și revoluției 
tehnico-științifice care se 
desfășoară în mod impetuos în 
întreaga lume. Mai mult, tova
răși, sîntem martorii unor mari 
victorii ale omului în stăpî- 
nirea naturii. Asistăm la un 
moment ' istoric, cînd omul, 
desprinzîndu-se de Pămînt, a 
pus piciorul pe Dună. Țin să 
felicit pe cosmonauții. Statelor 
Unite ale Americii care, în 
interesul întregii omeniri, au 
deschis calea omului spre pri
mul astru — dar nu ultimul 
(aplauze puternice, prelungite).

în asemenea condiții, este de 
înțeles, tovarăși, că trebuie să 
depunem eforturi pentru a 
asigura pacea pe pămînt, pen
tru a pune toate cunoștințele 
umanității în serviciul fericirii 
omului — și nu al distrugerii 
sale — spre a folosi cuceririle 
științei în interesul bunăstării 
omenirii, al stăpînirii naturii 
de către om. S-a deschis, poa
te mai clar ca niciodată, a- 
ceastă perspectivă — iar noi, 
comuniștii români, vom face 
totul "pentru a ne aduce con
tribuția la triumful păcii și 
colaborării între oameni, aici 
pe Pămînt (aplauze puternice, 
prelungite).

Iată, tovarăși, sintetic, poli
tica ihteriiă și externă a parti
dului nostru — construcția 
neabătută și într-un ritm înalt 
a socialismului în țara noastră, 
ridicarea bunăstării poporului, 
colaborare și cooperare cu 
toate țările socialiste, cu parti
dele comuniste și muncitorești, 
cu toate forțele antiimperialis
te ; o politică activă de co
laborare cu toate statele lumii 
pentru pace și colaborare în
tre popoare (aplauze pu
ternice). Această politică 
a primit de pe acum apro
barea partidului și guvernului 
spre a fi continuată cu aceeași 
fermitate și în viitor. Doresc 
să declar aici că noi vom face 
totul pentru a îndeplini întoc
mai această politică, pentru a 
îndreptăți astfel încrederea 
partidului și întregului nostru 
popor (vii și puternice aplau
ze). Țin să vă asigur că pen
tru Comitetul nostru Central 
nu există și nu Va exista ni
mic mai sfînt decît servirea 
intereselor poporului, a cauzei 
socialismului în patria noas
tră și în întreaga lume.

In ce mă privește, tovarăși, 
doresc să vă exprim mulțu
miri pentru manifestările pli
ne de căldură la adresa mea . 
Eu văd în aceasta o expresie 
a încrederii în Comitetul nos
tru Centra], în conducerea co
lectivă a partidului nostru. 
Vă asigur, că în ce mă'priveș
te, ca membru al Comitetului 
Central al acestei conduceri 
colective, în munca încredin
țată de partid și popor îmi 
voi face întotdeauna datoria, 
că voi fi întotdeauna un sol
dat credincios al partidului și 
poporului meu, pe care îi voi 
sluji pînă Ia capăt, (aplauze 
puternice, prelungite. Se scan
dează „Ceaușescu, Ceaușescu“).

Avînd în vedere 
mai avea încă 
de înfăptuit, că 
programului de 
României cere
din partea tuturor, dați-mi 
voie ca, în încheiere, să vă 
urez dumneavoastră, pitește- 
nilor, argeșenilor, succese tot 
mai mari. Vă doresc, ca îm
preună cu toți oamenii muncii 
din patria noastră, să îndepli
niți marile sarcini care vă 
revin, adueîndu-vă astfel con
tribuția tot mai activă la în
florirea României socialiste 
(aplauze puternice, prelungi
te, urale).

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire ! (aplauze pre
lungite, ovații. Se scandează

minute în șir „P.C.R.—P.C.R.\ 
„Ceaușescu — Ceaușescu").

★
După miting, conducătorii 

de partid și de stat au făcut' o 
scurtă vizită în cel mai nou 
cartier al orașului, în Trivale, 
unde în prejma noii zone in
dustriale din apropiere se con
struiește un microraion car« 
va completa pitorescul parcu
lui natural cu același nume. 
Arh. Valeriu Mânu, director 
al D.S.A.P.C., a dat explicații 
asupra stadiului lucrărilor de 
construcție, care se vor finali
za în peste 3 200 apartament?, 
o școală, o creșă și grădinița, 
un complex comercial, un dis
pensar. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de gra
dul de confort al apartamente
lor și de industrializare a con
strucțiilor, recomandat studie
rea și realizarea unui poligon 
de prefabricate care să asigure 
ritmul rapid al construcțiilor 
și reducerea costului lor.

Oaspeții au participat apoi la 
o adunare cu activul de partid 
în cadrul unei mese tovără
șești

Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R., a mulțumit 
încă o dată pentru prețioasele 
indicații primite în cursul vi
zitei, pentru recomandările fă
cute, subliniind că ele au darul 
să dinamizeze voința comuniș
tilor, a tuturor oamenilor mun
cii în județ pentru aducerea 
la îndeplinire, neîntîrziat, a 
tuturor sarcinilor ce le stau în 
față. Primul secretar al comi
tetului județean de partid a 
amintit apoi că județul Argeș 
a cunoscut, de-a lungul anilor, 
nenumărate ^momente impor
tante în viața sa cînd prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a mobilizat energiile, a făcut 
ca acei ce muncesc să pornea
scă cu și mai mare elan la în
deplinirea sarcinilor încredin
țate de partid.

„Doresc să vă asigur — a 
încheiat vorbitorul — că locui
torii Argeșului, acest minunat 
colț al patriei noastre, vor fi 
întotdeauna la înălțimea ori
cărei misiuni pe care le-o va 
încredința partidul“.

Tn aplauzele furtunoase ale 
celor prezenți, ia cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R., a subliniat sarcinile 
deosebit de mari pe care Ie 
vor avea in viitor organizațiile 
de partid din județul Argeș, 
activul județean, în îndepli
nirea importantelor hotărîri 
ale Congresului al X-Ica. De 
activitatea sa și de felul în 
care comitetul județean va ști 
să-și organizeze munca, să u- 
nească eforturile comuniștilor 
și ale tuturor oamenilor' mun
cii din județ depinde, fără în
doială, ducerea la bun sfîrșit a 
programului care va fi adoptat 
de congres — a arătat tovară
șul Nicolae Ceaușescu

Apreciind succesele activului 
de partid din județul Argeș, ii 
urez realizări tot mai mari ; îi 
doresc ca întotdeauna să fie 
strîns legat de toți oamenii 
muncii, permanent atent față 
de cerințele lor, să rezolve in 
cele mai hune condiții proble
mele ridicate de masele largi 
populare pentru că numai în 
măsura in care va realiza a- 
ceasta va putea partidul nostru 
să-și îndeplinească menirea sa 
de conducător activ a! societă
ții noastre.

Tovarășul Ceaușescu a toas
tat în sănătatea tuturor celor 
prezenți.

că vom 
sarcini mari 
îndeplinirea 

dezvoltare a 
eforturi mari

*
de lucru în județul 

conducătorilor de
Vizita

Argeș 
partid și de stat a constituit o 
înălțătoare manifestare a dra
gostei profunde, a încrederii 
nemărginite pe care oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri 
le nutresc pentru cel care a 
ridicat deasupra României soa
rele progresului social, al 
bunăstării, Partidul ’ Comunist 
Român.

Entuziasta primire făcută 
conducătorilor de partid și de 
stat în județul Argeș se înscrie 
în șirul nesfîrșit de manifes
tări prin care întregul nostru 
popor își exprimă atașamen
tul profund față do politica 
marxist-leninistă a partidului 
nostru, față de Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

a
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I

Moromeții“
?

prezentat de S. DAMIAN

<1

1. Ce reprezintă romanul 
MOROMEȚII“ în ansam

blul creației lui Marin Pre
da ?

— Triumful unui efort 
ds cristalizare. Din pri
mele nuvele (Intîlnirea din 
pămînturi) se observă, în 
germene, predilecția pen
tru un tip de țăran car* 
nu e obsedat 
pămîntului și 
vrea să găseas
că un răgaz 
pentru visare, 
pentru contem
plarea specta
colului vieții, 
în Iile Moro- 
mrts se sinte
tizează un com
portament u- 
man pe care 
un ochi atent 
îl poate desci
fra la diferite 
grade de inten
sitate în toate 
scrierile lui 
Marin Preda. 
Nicăieri voca
ția analiti
că a roman
cierului nu s-a 
verificat cu a- 
tîta strălucire 
pe planul construcției tipo
logice ca în Moromeții.

2. Cum credeți că poate 
fl definit, în sine, acest ro
man T

— Dacă la Rebreanu ob
sesiile materiale, pofta de 
îmbogățire, duceau la sa
crificarea umanului (Ion), 
Marin Preda, e preocupat 
de procesul invers, al recu
perării frumosului- moral 
prin abstragerea din con

de dilema

crețul devorator. Momente
le savuroase din Moromeții 
sînt cele dedicate taifasului, 
în care zbaterea celorlalți 
pentru avere, pentru aca
parare e privită ca o repre
zentație hilară. După des
tinderea voioasă și jocul cu 
existența, eroul ajunge, Insă, 
la un impas : el nu poate

3. Prin ce a contribuit 
această operă la consolida
rea literaturii române din 
ultimul sfert de veac ?

— Nu poate fi tăgăduit 
meritul de pionierat al lui 
Marin Preda. Moromeții a 
deschis apetitul unor noi ge
nerații de prozatori pentru 
scrutarea fenomenelor so- 
cial-politice, pentru exa
menul scrupulos al mobilu-

TINERII MATEMA
BRAȘOVENE TICIENI ROMÂNIȘTIINȚIFIC

LA COMAN
DAMENT SE 

ÎNTRETAIE
TOATE DRU-

OV. S. CROHMALNICEANU t

O operă de largă reflecție epică, de îndrăzneață contemplație 
reflexivă a Istoriei ultimelor decenii.......Moromeții“, cu completarea
magistrală pe care Marin Preda l-a adus-o primului volum, alcă
tuiește o cart» de răscruce. Ea pune o lespede grea peste o întin
să literatură „fabricată“, conformistă șl elementară despre realită
ții» contemporan», lnaugurînd o înfățișare a lor, adevărată, șl cu 
răspunderea marii sincerități artistice“.

MIHAI OAHȚAt
„în roman. Marin Preda nu e nici critic, nici Ironia față de eroul 

»Su, el conferă acestei ipostaze a universului sătesc, întruchipată 
do Moromete, aureola unul imens tragism, pentru că ea este forma 
pasivă, retrasă în sine, reculeasă, trecută spre meditația neputin
cioasă, a destinului istoric al categoriei".

GEORGETA HORODINCA
„...subiectul profund al romanelor lui Marin Preda este relația 

omului cu timpul șl, in ultimă analiză, cu Istoria, cu epoca In 
care trăiește. Acest subiect ne situează de la început în fața unul 
scriitor care înțelege tensiunea contemporanilor săi șl se simte 
în stare să atace problema în chiar miezul el. Literatura moderna 
începe în momentul în care timpul a devenit eroul principal“.

înfrunta, cu vechile deprin
deri, asaltul, e nevoit să 
iasă din nepăsare, să se a- 
pere. Dintr-o dată, un 
sentiment al încercuirii îl 
silește să se preocupe de 
realitățile vremii, să judece 
grav și responsabil desti
nul lui și al familiei sale. 
Această demonstrare a ra
portării la social și etic, a 
determinismului istoric ex
plică neobișnuita forță a in
vestigației psihologice, re
marcată în Moromeții.

de exis- 
colecti- 

Totodată, 
literatura

rilor 
tență 
vă. 
prin
lui Marin Pre
da s-a impus 
o dată mai 
mult constata
rea 
ra 
nu 
la

Diversitatea calităților oțelu
rilor ce sînt supuse căiirii și 
tot atît de bogata varietate 
de oțeluri ce trebuie să rezul
te în urma căiirii, impun res
pectarea riguroasă în desfă
șurarea acestei operații a unor 
condiții, legate de Cunoaște
rea proprietăților fizlco-chiml- 
ce a oțelurilor, respectarea 
duratei și a temperaturii de 
căllre. dar, mai cu seamă, 
menținerea constantă a calită
ților mediului de căllre (apă, 
ulei, soluții apoase, aer etc.). 
Mediile de căllre au, flecare, 
o durată specifică de menți
nere nealterată a calităților 
lor de răcire. Modificarea ine
rentă, prin uzură, a acestor 
proprietăți duce în mod sigur 
Ia rebutarea pieselor — nu se 
obține duritatea 
produc fisuri 
etc.

Ieri, la Casa prieteniei din 
Brașov a avut loc deschi
derea festivă a Ediției ju
biliare a colocviilor brașo
vene, manifestare cultural- 
artistică de largi proporții 
dedicată mărețelor eveni
mente din august — Con
gresul al X-lea și aniversa
rea a 25 de ani de 
berarea patriei.

Programul primei 
colocviilor a cuprins 
siune de comunicări, 
ca obiect 
Brașovului“, 
s-a desfășurat 
bastionului țesătorilor, el în.

la eli-
zile a 
o se- 
avînd 

„Monumentele 
sesiune care 

în incinta

necesară, se 
șl deformări

la 
e- 

A- 
au
se

că structu- 
săteanului 

se reduce 
solicitările 

imediate,
satisfacțiile 
lementare. 
bia apoi 
început să 
răspîndească în
nuvelistica lui 
Fănuș Neagu, 
Nicolae Velea, 
D. R. Popescu, 
formele de re
acție parado
xală („ciudățe-

nii", „suceli“), în fond do
vezi de complexitate a o- 
mului simplu, imprevizibil 
în integrarea lui într-o 
ambianță modernă. Ceea 
ce s-a defrișat pe acest tă- 
rîm al zonelor sufletești de 
adîncime, al tulburătoare
lor revelații, nu poate fi 
apreciat fără a se consem
na rolul de prioritate pe 
care l-a deținut romanul 
Moromeții.

interviu consemnat de 
NICOLAE BALTAG

CRONICA FILMULUI

NsoreoZfmul italian trece, 
cîtva timp, printr-o perioadă 
de... tristețe a învingătorului. 
Constant valoric, cu o mare au
diență la public, fertilizînd atîtea 
pite cinematografii naționale, cu
rentul domină autoritar lumea 
filmului postbelic. „Tristețea“ lui 
de învingător e provocată doar 
de multele încercări, aproape în 
fiecare stagiune, de a-i vesti de
cesul. Cum acest lucru nu se în- 
tîmplă, îi sînt opuse neorealis
mului diferite mode, experimente 
de oarecare succes dar ți de 
mare zarvă critică (cel mai bun 
exemplu: noul val). Ades e fo
losită ți metoda „calului troian“ : 
se spune cu insistență că regizo
rul Michelangelo Antonioni a dat 
lovitura de grație acestui curent, 
uitîndu-se intenționat că dincolo 
de pecetea personalității sale, de 
unicitatea sa artistică, morală ți 
intelectuală, Antonioni face un 
autentic neorealism, dar pe ver
ticală. Se știe formula sa : „mă 
interesează ți ce gîndețte omul 
care-si pierde bicicleta“. Aluzia 
este clară ți trebuie amintit că 
realizările regizorului nu depă- 
țesc de altfel climatul generos al 
neorealismului.

Cu filmul lui Zampa, „O ches
tiune de onoare“ sîntem în date
le clasice ale curentului, asemă
nătoare cu acelea dintr-o serie 
întreagă de alte filme inspirate 
din acutele probleme ale reali-

imediate, aici ala sudului 
italian: „Nu-i pace sub măslini“, 
„In numele legii“, „Omul mafiei“ 
sau de satira vitriolantă din „Di
vorț în stil italian“, „Sedusă ți 
abandonată“ etc.

Luigi Zampa, regizorul numă- 
rîndu-se printre veteranii filmu
lui italian, chiar dacă nu a fost 
niciodată un realizator celebru, 
s-a păstrat în imediata apropiere 
a celor mari. ,„O chestiune de o- 
noare“ e poate cel mai bun film 
al său, sigur cel mai bun dintre 
cele văzute la noi: „Magistra
tul“, „Anii clocotitori“. Aici ve
hemența satirei sale sociale îm- 
plinețte un excelent studiu de 
moravuri. Anacronicul cod al o- 
noarei existent în acelați sărăcit 
sud italian, în cazul de față Sar
dinia, întreține de generații un 
conflict pe viață ți pe moarte 
intre două familii. Cel care do- 
rețte să curme în sfîrțit această 
stare de lucruri, Leandro. Sanna, 
ajunge la un rezultat contrar, sti- 
mulînd — datorită unor reale 
dar absurde situații — alte cri
me.

Satirizînd vendetta, Luigi Zam
pa nu se opreție numai la supra
fața evenimentelor, ci adîncețte

pretextul conflictului dintre cele 
două clanuri locale (familiile 
Sanna ți Torcu) denunțînd mize
ria socială ți morală a unei co 
lectivități care trăiețte într-o 
spaimă bine dirijată de bigotism, 
de tradiții ce ar putea fi numite 
doar desuete dacă n-am ști că 
ele duc la un lanț de crime.

Falsul cod al onoarei devine 
un stupid sistem de teroare care 
abate atenția oamenilor de la to
tala lor subdezvoltare. Unul din
tre eroi îți va omorî soția de tea
ma isteriei consătenilor, tembeli- 
zați de oarba credință în actul 
rezolvărilor sîngeroase. Absurdul 
e aici la apogeu: nu-i nimeni 
vinovat, nici victima si nici asa
sinul — simplă unealtă, individ 
înspăimîntat de tradițiile unei 
barbarii ridicată la rang de lege.

Accentele tragice ale acestei 
satire cinematografice fac dm 
realizarea lui Zampa o excelen
tă pledoarie pentru autenticul 
film social, mărturie ți protest în 
acelați timp.

Dintr-o distribuție perfectă, 
doi mari actori: Bemard Blier ți 
Ugo Tognazzi.

T. STÄNESCU

(Urmare din pag. I)

noi o vizită 
(Valeriu 

Mecanică

era mult
Dărăban, 
agricolă,

că pentru 
mai utilă 
anul III 
Cluj).

— Fiind în practică
torul“, ne-am mărturisit dorința 
de a vizita o zi și Uzina „Stea
gul roșu“. Dar n-a fost posibil, 
decît prin ingeniozitatea unui 
„travesti“. Cei 70 de studenți 
practicanți clujeni sînt împărțiți 
în două grupuri, la cele două 
uzine. într-una din zile, am ho- 
tărît să ne' vizităm reciproc uzi
na, pe baza legitimațiilor cole
gilor. Și ne-a mers... Ca să fa
cem „oficial“ această vizită tre
buiau solicitate din vreme apro
bări speciale (Iacob Călugăr, 
Institutul politehnic — Cluj).

— Sînt studenți ce locuiesc 
în Brașov, dar fac practică unii 
Ja „Tractorul“, alții la „Electro- 
precizia“-Săcele. Aceștia din 
urmă sînt considerați la practică 
în afara Brașovului și conform 
regulamentului nu plătesc can
tina. Cred că nu e echitabil. Aș 
adăuga că deși această practică 
este considerată „inginerească“, 
stăm în secții și ne uităm fie
care cum credem, fără să fi aflat 
exact ce face practic în uzină un 
inginer 11 “ '•'"'’hlitatea noastră.

la „Trac-

în unele locuri, ne mai 
ceva cîte un maistru. O 
grupă formată din colegi 
a intrat într-o secție unde lu
crau numai lăcătuși, la întreți
nere. De altfel, aici la „Tracto
rul“ e aproape un dicton expre
sia „Un inginer poate fi solici
tat în jurul orei 7. Pe urmă nu-și 
mai vede capul de treabă“. însă 
practica noastră este programa
tă de la ora 7 la 13... Și încă 
ceva : în anul II, apoi III și a-

spune 
sub- 

de an

cului de practică. O parte a sta
giului am făcut-o, fortuit, la 
Uzina de reparații Brașov (din 
cauza unui diferend între insti
tut și întreprinderea de mașini 
agricole Codlea, privind asigu
rarea transportului). Dar aici se 
lucrează sculărie, piese de 
schimb și nu se fac propriu-zis 
reparații. Ni s-a promis că vom 
ajunge totuși la Codlea. Este 
oricum mai bine, deși în această

PROGRAMUL
cum jumătate din practica de • 
anul IV (cealaltă jumătate a sta
giului se face la „Tractorul“) am 
efectuat-o numai la „Electro
precizia“. Măcar de-acum îna
inte, colegii mai mici ar trebui 
să vadă și alte uzine de apara- 
taje electrice din țară — „Elec- 
troputere“-Craiova,

„Electroaparataj“, 
micro-motoare“-Pitești

„Ascenso
rul“, „Electroaparataj", „Uzina 
de micro-motoare“-Pitești sau 
altele — acoperind astfel mai 
bine cerințele de cunoștințe din 
specialitate (Cornel Nicolae Bîr- 
san, anul IV Electromecanică, 
Brașov).

— Este esențială alegerea lo-

întreprindere de mică importan
ță vom avea mult mai puțin de 
învățat decît colegii care au ple
cat la I.M.A.-Balș, unde erau 
condiții satisfăcătoare și pentru 
noi. Regret că voi termina fa
cultatea fără să fi văzut un flux 
tehnologic de reparații, fără să 
fi fost, într-o scurtă vizită de 
studii măcar, la Uzina mecanică 
din Sinaia, în I.M.A.-urile și 
I.A.S.-urile din vecinătatea Bra
șovului, renumite prin buna or
ganizare a producției (Ion Mă- 
năilă, anul IV-Mecanică agri
colă, Brașov).

APLICIND 0
ROMÂNEASCĂ

INVENȚIE 
SE OBȚINE

CĂLIKFA
FĂRĂ

REBUTURI
Căutîndu-se o metodă de 

verificare a calităților medii
lor de căllre pe baze noi, ști
ințifice, în cadrul Institutului 
de cercetări pentru construc
ția de mașini, din București, 
a fost realizat de către ing. 
B. Rosenthal un original apa
rat, care determină cu exac
titate proprietățile mediilor de 
răcire, în funcție de variații
le de timp in care se desfă
șoară această schimbare 
structurii metalului.

Aparatul este dotat cu 
veritabil atelier de căllre 
miniatură, respectiv cu un mi- 
crocuptor electric șl cu o 
„minibale" de răcire. O epru- 
vetă din oțel, în interiorul că
reia este sudat un termocuplu 
ce transmite valorile termice 
ale mediului de căllre, este în
călzită în cuptor pînă la tem
peratura de 800° C, Iar apoi 
este introdus automat în bala 
de răcire, unde se află o can
titate de doi litri din soluția 
de căllre ce trebuie verificată.

Prin utilizarea acestui apa
rat, invenție românească, se 
poate determina cu exactitate 
momentul în care se depre
ciată mediul de răcire, evltîn- 
du-se apariția rebuturilor.

P. SPIRA

a

un 
în

POST-SESIUNEA

DIN POȘTA
DE IERI

'• „ZILELE FILMULUI 
ROMANESC“

Comitetul județean Hune
doara al U.T.C.., în colabo
rare cu întreprinderea cine
matografică județeană, a 
inițiat în cinstea celui de-al 
X-lea Congres și a zilei de 
23 August acțiunea „Zilele 
filmului românesc pentru 
tineri“. „Cartierul veseliei“, 
„Cerul începe la etajul III", 
„Subteranul", „Străzile au 
amintiri“, „Pisica de mare“, 
fac parte din filmele ce vor 
rula pe ecrane. La sfîrșitul 
acțiunii se va organiza un 
concurs cu buletine.

prof. IOAN VLAD
• ȘANTIER 

ARHEOLOGIC

In incinta fostei mănăstiri 
Stelea din Tîrgoviște s-a 
deschis sub egida Muzeului 
județean — un șantier ar
heologic. Elevii, constituiți 
in brigăzi do muncă patrio
tică, culeg date și 
necesare întocmirii 
tului de restaurare 
gului ansamblu ce
nea acest monument, 
sfîrșitul a 20 de zile, primii 
22 de brigadieri vor preda 
ștafeta colegilor lor.

mărturii 
proiec- 

a între- 
compu- 

La

MIHAIL VLAD

MUNCII
PATRIOTICE
MOTIVE DE MÎNDRIE

te mulți își Imaginau 
culesul. Atunci, dacă 
recolta va fi, după 
cum se pare, mai bo
gată decît în alțl ani, 
alături de ceilalți 
muncitori al între
prinderii vor avea și 
el motive de mîndrie.

La I.A.S. Lechlnța, 
aproape 100 de stu- 
dențl din anii II și 111 
al l.M.F. Cluj au fi
gurat, timp de trei 
săptămînl, drept mun
citori pe care se poa
te conta la orice oră 
din zi șl din noapte. 
Profilul unității fiind 
viticol „specializarea“ 
viitorilor medici s-a 
făcut din mers. Pen
tru toți, grija cea mai 
mare era să încadre
ze flecare lucrare 
specificată de calen
dar în epoca optimă.

„Pentru noi, pre
zența studenților clu
jeni și a unor elevi 
de la Liceul economic 
și agricol din Lechin- 
ța — remarca Vioroi 
Rusan, șef de sector 
la I.A.S.-Lechința — 
depășește cu mult va
loarea celor cîteva 
zeci de mii de lei în
scriși la bilanțul rea
lizării. Din pricina 
timpului nefavorabil, 
epoca optimă de exe
cuție a numeroase lu
crări, a fost simiitpr 
redusă. Participarea 
unui număr sporit de 
brațe de muncă la e- 
fectuarea acestora 
trebuie evaluată, așa
dar, la scara pierde
rilor pe care întîrzle- 
rlle lor le-ar fi putut 
cauza recoltei".

„Studenții medici
nist! s-au dovedit la 
înălțime — sublinia

tovarășul V. Imbuzan, 
responsabil cu munca 
patriotică în comite
tul UT..C. din între
prinderea agricolă de 
stat Lechinta. Ei au 
constituit tot timpul 
grupul de șoc ce in
tervenea operativ în 
cele mai critice 
locuri".

Am surprins cele 
trei brigăzi de medl- 
ciniști în ultimele zile 
de muncă. In ultima 
parte a perioadei de 
trei săptămînl s-au 
obținut rezultatele 
cele mal bune. In zi
lele din urmă, în fi
șele de pontaj s-a în
registrat „o ploaie" 
de recorduri. Valoa
rea realizărilor unei 
brigăzi într-o zi de
pășea 600—700 lei.

„Cîștigul a avut 
pentru noi o mai 
mică importanță — 
ne spunea studentul 
Ion N. Pop. Am mers 
la Lechlnța pentru a 
ne aduce aportul la 
combaterea efectelor 
unei veri capricioase 
pentru recoltă. Am 
muncit cu plăcere. 
Despre eforturile de
puse și satisfacția pe 
care am avut-o înce
pem de abia acum să 
vorbim".

In timp 
Ieșea din 
brigadierii 
mulțumiți 
acoperite de vii. Foar-

ce trenul 
localitate, 

priveau 
dealurile

ION RUS

I

• •••••
— Ca să nu ajungi un novi

ce ca inginer-stagiar, ar trebui 
ca în practica de-acum, după 
anul IV, să fii solicitat să lu
crezi efectiv pentru anumite re
zolvări, să fi fost o săptămînă 
„umbra“ unui inginer, explicîn- 
du-ți-se ce are de făcut, cu cine 
lucrează, la ce surse de docu
mentare apelează. Dar aici, la 
„Electroprecizia“, în cele mai 
multe sectoare nici nu l-am vă
zut pe conducător. La serviciul

»uși o mărturie a trecutului 
acestui oraș, precum și vi
zitarea unor monumente, 
muzee și case memoriale.

Seara, în localul Muzeu
lui primei școli românești 
și a Bisericii Sf. Nicolae 
din Schei au fost prezentate 
fragmente din piesa lui Lu
cian Blaga „Anton Pann“.

Manifestările din cadrul 
acestei ediții jubiliare, care 
se încheie duminică, 27 iu
lie, vor contribui la cunoaș
terea mai aprofundată și la 
stabilirea mai precisă a con
tribuției Brașovului la viața 
economică, socială și cultu- 
ral-artistică a patriei, con
stituind, totodată, o trecere 
în revistă a obiceiurilor 
tradiționale și artei popu
lare din această zonă a ță
rii, de la strămoșescul joc al 
junilor dorobanți și tîrgul 
feciorilor săceleni, pînă la 
obiceiurile și arta creatori
lor populari de azi.

CONFERENȚIAZĂ 
ÎN STRĂINĂTATE
Tinerii matematicieni Tu- 

dor Zamflrescu și dr. Dan 
Burghelea, a căror vîrstă nu 
depășește 25 de ani, cercetă
tori la Institutul de mate-, 
matică al Academiei, con
ferențiază la Universități și 
institute matematice de pes
te hotare. Recent Tudor 
Zamfirescu a conferențiat în 
Republica Federală a Ger
maniei, la Universitățile din 
Bonn și Bochum despre 
„corpuri convexe“ (cercetări 
originale, noi, în cîmpul ma
tematicilor românești), în 
timp ce Dan Burghelea a 
plecat în Canada și Statele 
Unite unde va expune re
zultatele unor cercetări pro
prii privind topografia ma
tematică.

LIVIU MUNTEANU
ANDREI ȘERBAN

MURILE

—Ocular ASTA DIN
CE SAT 0 FI?

Grămezile de moloz depo
zitate pe drumurile „Muzeu
lui satului“ incomodează tre
cerea vizitatorilor turiști ro
mâni și străini, care trec cu 
miile, zilnic, pe aici. Cînd 
vremea este ploioasă și nu 
ne putem plînge de aceasta, 
mai ales în ultimul timp, tre
buie să faci escaladări în 
lege ca să te deplasezi din
tr-o parte în alta ocolind și 
și bălțile. După cum ne-a in
format tovarășul Mihalache 
Dumitru, directorul adjunct 
al Muzeului, lucrările de a- 
menajare a drumurilor, de 
care răspunde Intreprinde-

rea de construcții și repa
rații București, prin Inter
mediul întreprinderii de 
drumuri și poduri București, 
trebuiau terminate pe 30 iu
nie 1969. Nu numai că nu 
s-au realizat la termen dar 
șantierul nici măcar n-a fost 
redeschis pe anul 1969. Oare 
cei care răspund de aceasta 
nu s-au convins că a trecut 
destulă vreme de cînd s-au 
făcut primele măsurători și 
că ar fi timpul ca lucrarea 
să fie terminată 7

VACANTEI
Toate drumurile și pro

iectele de vară ale elevilor 
sibieni pleacă sau duc la co
mandamentul local de orga
nizare a vacanței. Ca un a- 
devărat stat major, coman
damentul știe cu precizie 
cine preferă drumeția și 
cine excursia pe biciclete, 
cine și7a propus să învețe 
înotul și cine vrea să cu
noască Marea Neagră. Dar 
„a ști“ nu este incă de-ajuns : 
totul este să asiguri fiecărui 
elev împlinirea dorinței și 
asta cit mai aproape cu pu
tință de modul în care s-a 
conturat inițial. Așa se face 
că, sediul comandamentu
lui cunoaște zilnic o vie ani
mație. Iar dintre toți facto
rii responsabili, cei care se 
ocupă de turism nu au prac
tic nici un fel de... vacanță.

De la începutul sezonului 
aproape 10 000 de turiști 
elevi din țară au fost găz- 
duiți de sibieni. în același 
timp, elevii din județ au 
pornit spre Capitală, spre 
litoral ori în alte regiuni 
pitorești. Elevii din 12 școli 
sibiene și-au ridicat corturi
le în locurile cele mai fru
moase din județ ți împre
jurimi. Aici, la lumina ju
căușă a focurilor de tabără 
se scriu pagini de adevărată 
poezie despre farmecul de 
neegalat al vieții colective. 
La Basna ți Ocna, peste 
1 000 de școlari învață în a- 
ceastă vară înotul în tabere 
special amenajate. Firește, 
înotul se însoțește cu excur
sii și serbări, cu ctntece șl 
jocuri, cu mese luate In aer 
liber, cu prietenii noi, legate 
„pentru totdeauna“ cu colegi 
din alte școli și alte locali
tăți. La Poiana Neamțului 
încă 1 000 de elevi schimbă 
confortul de acasă cu „aspri
mea" vieții de tabără : scri
sorile care pornesc de aici 
amintesc de pasionantele 
dispute sportive, de hățișu
rile descoperite în jocurile 
de orientare prin pădure, de 
mesele bogate nu numai în 
vitamine ci și în cascade de 
rîs și voie bună.

...Și in timp ce mii și mii 
de elevi sibieni gustă din 
plin bucuriile vacanței, la 
comandament, telefoanele 
sbîrniie continuu anunțînd 
noi vizitatori sau oferind 
perspective ademenitoare 
pentru cei rămași incă aca
să, poștașul descarcă zeci de 
scrisori care conțin oferte și 
mulțumiri, poți întîlni chiar 
și oameni încruntați pentru 
că n-au găsit încă soluția 
cea mai fericită pentru un 
proiect sau altul. Dar solu
ția se găsește pînă la urmă, 
pentru că rațiunea de a fi a 
comandamentului este să 
asigure și ediției din acest 
an a vacanței atributul „de 
neuitat“.

M. V.
A. P.

Azi in librării
EDITURA TINERETULUI

Mircea Pop : „Scrisoare către barză“, (lei 3.75); 
Violeta Zamflrescu : „Colind de primăvară", 
(lei 4,00) ; Frații Griinm: „Scufița roșie“, (lei 
4,25) : Horia Matei : „Westul, o mare aventură“, 
(lei 5,00) ; Mihnea Gheorghiu : „A venit un om 
din răsărit“, (lei 6,75) , Mihail Cosma : „Joc de 
fluturi“ (lei 3,50).
EDITURA PENTRU LITERATURA 
UNIVERSALA

Sorin Alexandrescu : „William Faulkner", (lei 
19,00) ; Mlroslav Krleîa : „La hotarele rațiunii", 
(lei 7,00).
EDITURA TEHNICA

E. J. Mc. Carty, J. A. M. Carty, D. Humeg — 
editor : „Sisteme integrate de prelucrarea da
telor“, (lei 42,00).

EDITURA MILITARĂ
Antohi Virgil : „Lupta aeriană azi*4, (lei 3,75) ; 

• 0 o „Prietenia cehoslovaco-românfi. File din 
cronici de război“, (lei 7,00).

tn

car schema unei instalații nu ni 
s-a oferit nimic despre rețeaua 
de apă, aer comprimat, încăl- 
zire-ventilație (Dumitru Oancea, 
anul IV Electromecanică, Bra
șov).

La capătul acestor însemnări, 
în chip de concluzie găsim po
trivit să mai remarcăm faptul că 
se caută, se și găsesc, soluții de 
principiu valoroase privind or
ganizarea practicii viitorilor in
gineri. Dar pe baza unor nume-

DE PRA CUCĂ
constructor-șef II, unde lucrea
ză 6 ingineri, 4 tehnicieni și 
6 desenatori am fost repartizați 
la un moment dat 6 studenți, 
dar n-am existat decît pentru 
tînărul inginer 
care ne-a lămurit cu multă bu
năvoință asupra atribuțiilor și 
sarcinilor sale zilnice. Anul vii
tor vom avea proiecte la „Uti
lizări44. Ar trebui să ne arate 
cineva cum se face practic o a- 
limentare, o racordare, o insta
lație. Adevărul este că și singuri 
dacă am dorit să urmărim mă-

Mircea Mariș

roase constatări, vedem că ceea 
ce diminuează adesea eficiența 
acestui stagiu ține de abateri de 
la asemenea principii organiza
torice. Sînt deci necesare nu 
măsuri novatoare cu orice preț, 
ci perseverență și exigentă acti
vitate de îndrumare și control a 
desfășurării practicii în sistemul 
principial de norme stabilit în 
prezent și care, pe bună drepta
te, va fi stabilizat în viitor fiind 
considerat ca adecvat de către 
colocviile specialiștilor.

Oricît de bine întocmite
fi programele de practică, va-

vor

loarea acesteia continuă să re
zulte, determinant, din racorda
rea sa riguroasă la condițiile 
specifice ale unei întreprinderi 
alese ca centru de practică după 
îndelungă chibzuință ; din exer
citarea unui studiu care să îm
bine observarea cu lucrul efec
tiv, Sub îndrumarea condescen
dentă a specialiștilor producției. 
In slujba dezideratelor eficacită
ții, continuă să nu fie utilizate 
teme pentru cercetări de cerc 
științific, furnizate de catedrele 
de specialitate sau la fața locu
lui, de reprezentanții produc
ției ; practicanții nu sînt atrași 
la studii pentru eventuale rațio
nalizări, ori pentru predocumen- 
tări în vederea proiectelor din 
anul V sau de diplomă, deși 
roadele unor asemenea preocu
pări s-ar evidenția pregnant în 
activizarea interesului studen
țesc față de urmărirea realități
lor locului de muncă în timpul 
orelor de practică. Pare celor 
mai mulți aproape „un vis“ or
ganizarea în fiecare centru de 
practică a unor sesiuni, simpo
zioane de comunicări tehnice 
studențești la sfîrșitul stagiului 
de practică, deși sînt uzine — 
„23 August“ din Capitală, de 
pildă — în care aceste acțiuni 
au devenit de ani de zile tra
diții deosebit de valoroase.

(Dnema
• O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Patria (orele 12; 15, 18; 
21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18; 
20,30), Festival (orele 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 21), Grădina Festi
val (ora 20,30).
• OMUL MOMENTULUI î ruleazft 
la Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45),
• FESTIVALUL FILMULUI DIN 
R. P. POLONA (cinematograful 
Republica) CONTESA CO8EL : 
(orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21).
• DEȘERTUL ROȘU : rulează la 
Central (orele 9,30; 12,15, 15; 18; 21), 
Grădina Doina (ora 20,30).
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Union (orele 16; 19,30), Volga (o- 
rele 9,30—16 în continuare ; 19,30).
• NOAPTEA GENERALILOR S 
rulează la Grivița (orele 9,30; 12,15; 
16,30; 20), Aurora (orele 9; 12; 15; 
18; 20,45), Grădina Aurora (ora
20.30) , Arta (orele 9—14,30 în conti
nuare ; 17,30), Grădina Arta (ora
20.30) .
• COMEDIANȚII ; rulează la Pa
cea (orele 16; 19).
• A TRĂI PENTRU A TRAI S 
rulează la Grădina Buzești (ora 
20,30).
• TATA DE FAMILIE ; rulează 
la înfrățirea între popoare (orele 
15,15; 17,45; 20).
• ACUZATUL ; rulează la Bu
zești (orele 15,30: 18).
• ULTIMA TURA : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).
• ZIARISTUL : rulează la Viito
rul (orele 15,30; 19).
• CRIMA DIN PĂDURE : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18), Grădina 
Rahova (ora 20,30).
• CRĂCIUN CU ELISABETA î 
înlează la Progresul (orele 1Ș.30; 
18; 20.30).
O SÎNGEROASA NUNTĂ MACE
DONEANĂ : rulează la Victoria 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD • 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20,30), Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,30).
• CUMBITE : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 18).
• MUZICANTUL : rulează la Lu
mina (orele 9,15; 16,30; 18,45; 20,45).
• STRĂIN ÎN CASĂ : rulează la 
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15), Grădina Bucegi (ora 20,30), 
Doina (orele 9—10 matineu pentru 
copii — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21). 
o ÎNCOTRO, omule I : rulează la 
Popular (orele 16; 19).
• VIȚELUL DE AUR : rulează la 
Cosmos (orele 15.30; 18,00).
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la București (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Excelslor 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 ; 21), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11; 13: 
15; 17, 19), Grădina Tomis (ora
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Grădina Expoziției 
(ora 20,30), Stadionul Dinamo '
20.30) .
• LOVITURA PUTERNICA : 
lează la Moșilor (orele 15,30; 
Grădina Moșilor (ora 20,30).
• ALEXANDRU CEI. TERICIT î 
rulează la Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20).
• ARUNCAȚI BANCA TN AER |

MAME ȘI DOI 
Cotrocenl (orele 
Munca (orele

rulează la Glulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).
O AM DOUA 
TAȚI : rulează la 
15,30; 18; 20,30),
15,30; 18; 20,).
« COMISARUL X ȘI BANDA 
trei CIINI verzi : rulează la 
Feroviar (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Floreasca (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21), Arenele Romane (ora
20.30) .
• PRINȚUL NEGRU : rulează 1« 
Dacia (orele 8,15—16,30 în conti
nuare ; 18,45; 21)
• IN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Unirea (orele 15,30), Grădina 
Unirea (ora 20,30).
• MUSAFIRI CIUDAȚI PE MUN
TELE DE GHEAȚA : rulează la 
Unirea (ora 18).
• ADIO GRINGO : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).
• NEIMBLINZITA ANGELICA î 
rulează la Grădina Vltan (ora
20.30) , Progresul-Parc (ora 20,30). 
A PROGRAM DE FII,ME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 in continuare).

^Șteotre
MARȚI, M IULIE 1969

Ansamblul „Perlnița" (în sala Tea
trului „C. 1. Nottara") : FERINI
TÀ MEA — ora 19,00 ; Teatrul 
„C. Tănase" (la grădina Boema) : 
NU TE LĂSA STROE i — ora 20.

(ora

ru
in).

• 11,15 Transmisie în direct. Pa
rada militară și demonstrația oa
menilor muncii din Varșovia o 
11,45 Pagini din opere românești. 
In program : „Pană Lesnea Rusa- 
lim“ de P. Constantinescu, „De la 
Matei citire" de Ion Nona Ottes- 
cu, „Năpasta" de Sabin Drăgoi, 
„Alexandru Lăpușneanu" de Al. 
Zirra, „Regina dunăreană" de An- 
dreescu-Scheletti, „Neamul Șoi- 
măreștilor" de Tudor Jarda • 
12,05 Film TV. „Noua poartă a 
Bucureștiului — Aeroportul Oto- 
peni (reluare) « 17,30 Buletin de 
știri o 17,45 Emisiune poloneză 
pentru cei mici : „Țara minuna
tă" — film de desen animat e 
17,55 Emisiune pentru copii : Ma- 
rek pustruiatul (episodul I) — 
film serial o 18,25 „La braț cu ti
nerețea" — emisiune pentru tine
ret @ 18,45 Program de filme do
cumentare poloneze • 19,30 Tele
jurnalul de seară o 20,15 Film ar
tistic „Canalul", producție a stu
diourilor cinematografice polone
ze e 21,40 Un documentar : Oro
logiile Cracoviei e 22,05 Preludiu 
la concursul național de creație și 
interpretare de muzică ușoară ro
mânească Mamaia — 1969 • 22,20 
Monografii • 22,40 Publicitate • 
22,45 Romanțe e 23,15 Telejurna
lul de noapte • 23,30 închidere^ 
emisiunii.
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Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării Poloniei

ADUNAREA FESTIVĂ
DIN CAPITALĂ

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării Poloniei, 
luni după-amiază a avut loc 
la Casa de cultură a studenți
lor din Capitală o adunare 
festivă organizată de Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialis
te, Ion Preoteasa, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.. 
Vasile Șandru. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai unor institu
ții centrale și organizații ob
ștești, un mare număr de oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei.

Au luat parte Jaroinir Oche
duszko, ambasadorul R. P. Po
lone la București, și membri 
ai ambasadei.

Despre semnificația celei 
de-a 25-a aniversări a elibe
rării Poloniei a vorbit tovară
șul Emil Drăgănescu.

Anul acesta, la 22 iulie, a 
spus vorbitorul, poporul polo
nez sărbătorește a 25-a aniver
sare ă celui mai măreț eveni
ment din istoria sa milena
ră — eliberarea patriei de sub 
jugul fascist și renașterea Po
loniei.

După cum este cunoscut, în 
anul 1939, Polonia a căzut 
printre primele țări victimă 
agresiunii hitleriste, care a 
prefăcut in ruine și scrum ora ■ 
șe și sate întregi. In ciu
da terorii și represiunilor 
sîngeroase, clasa muncitoare, 
forțele progresiste, întregul po
por polonez, sub conducerea 
comuniștilor, au opus o rezis
tență eroică cotropitorilor fas
ciști, au desfășurat o luptă 
plină de sacrificii pentru eli
berarea țării, luptă care s-a 
bucurat de simpatia și spriji
nul larg al popoarelor, inclu
siv al poporului român, care 
In diferite forme și-a manifes
tat deplina solidaritate cu cau- . 
za dreaptă a poporului polo
nez. împotriva războiului hit- 
lerist s-a format o largă coali
ție de state. Rolul hotărîtor în 
tnfringerea fascismului ger
man, în salvarea omenirii de 
pericolul robiei naziste a re
venit Uniunii Sovietice.

Organizind lupta armată co
mună a tuturor forțelor patrio
tice împotriva invadatorilor 
fasciști, Partidul Comunist Po
lonez a condus oamenii mun
cii, forțele naționale antihitle
riste la victoria finală asupra 
cotropitorilor.

Vorbitorul a arătat apoi 
că, în anii de după elibe
rare, Partidul Muncitoresc 
Polonez a mobilizat forțele po
porului la lupta pentru vinde
carea rănilor războiului, pen
tru refacerea orașelor distruse, 
pentru înfăptuirea unor vaste 
transformări înnoitoare, pen
tru construirea bazelor socie
tății noi, socialiste.

Poporul român se bucură 
din toată inima că în cei 25 
de ani de construcție socialistă 
Polonia și-a dezvoltat cu 
succes potențialul său econo
mic, a obținut remarcabile re
alizări in domeniul progresu
lui tehnic, în propășirea știin
ței, învățămîntului și culturii, 
în îmbunătățirea generală a 
condițiilor de viață ale popu
lației.

Progresul realizat de Polo
nia populară — a spus el — 
este grăitor ilustrat de faptul 
că producția globală industria
lă a crescut în acest răstimp 
de peste 13 ori ; industriali
zarea socialistă a dus la îm
bogățirea continuă a peisaju
lui economic al țării, prin dez
voltarea unor noi centre in
dustriale, alături de cele vechi, 
lărgite și modernizate. Creș
terea înzestrării tehnice a agri
culturii și munca harnică a 
țărănimii au permis ca în ul
timii ani să se obțină produc
ții sporite. Dezvoltarea econo
miei a făcut posibilă creșterea 
de peste 4 ori a venitului na
țional. în cincinalul actual ve
niturile reale ale oamenilor 
muncii au crescut cu cca 20 la 
sută, iar cele ale populației să
tești cu cca 19 la sută în ora
șe au fost date în folosință de 
peste 1,3 ori mai multe camere 
de locuit deeit în cincinalul 
precedent.

Tovarășul Emil Drăgănescu 
a arătat în continuare că, 
participînd activ la lupta 
împotriva fascismului, pen
tru libertate, independență 

și progres social, poporul nos
tru a înscris în istorie — ia 
rîndul său — un eveniment 
memorabil, pe care îl vom ani
versa în curînd : insurecția ar
mată din august 1944, organi
zată și condusă de Partidul 
Comunist Român. întreaga 
țară întîmpină într-o atmosfe
ră sărbătorească cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării patriei 
de sub jugul fascist, eveni
ment de covîrșitoare însemnă
tate în istoria poporului nos
tru, care a deschis calea unor 
profunde transformări social- 
polițice și economice.

Înfățișînd victoriile obținute 
de poporul român pe calea so
cialismului, vorbitorul a sub
liniat că perspectivele dez
voltării României socialiste 
în anii viitori și-au gă
sit o expresie pregnantă în do
cumentele elaborate de Comi
tetul Central pentru Congresul 
al X-lea al partidului, care, 
după cum se știe, își va des
chide lucrările peste puțin 
timp.

în continuare vorbitorul a 
spus : înaintarea cu succes a 
celor două țări pe calea pro
gresului economic și social a 
creat condiții favorabile pen
tru dezvoltarea continuă a re
lațiilor româno-poloneze de 
colaborare multilaterală — re
lații cu vechi și adinei rădă
cini în trecutul istoric, făurite 
în lupta pentru idealurile li
bertății și independenței, pen
tru cauza socialismului. Am
plificarea schimburilor comer
ciale româno-polone este ilus
trată de faptul că volumul lor 
— calculat în iei valută — a 
crescut de la 255,7 milioane în 
1960 la 702,2 milioane în 1968.

Paralel cu relațiile economi
ce, cunosc, de asemenea, un 
progres continuu, relațiile în 
domeniul politic, tehnico-știin- 
țific și cultural. între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Po
lonă se dezvoltă an de an re
lații de colaborare multilate
rală și schimb de experiență 
în cele mai diverse sectoare 
ale construcției socialiste, ceea 
ce corespunde intereselor po
poarelor noastre, cauzei socia
lismului în lume.

Evoluția pozitivă a acestor 
relații și hotărîrea celor două 
părți de a le dezvolta în con
tinuu au fost reafirmate în 
mai, anul acesta, în comunica
tul dat publicității cu prilejul 
vizitei de prietenie în Repu
blica Populară Polonă a dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu. în 
acest document comun se dă 
o înaltă apreciere relațiilor 
bilaterale româno-polone, ex- 
primîndu-se convingerea că 
dezvoltarea lor activă, multi
laterală, contribuie la progre
sul operei de construcție so
cialistă din cele două țări, la 
progresul multilateral al fie
căreia în parte, este în avan
tajul ambelor popoare și co
respunde pe deplin interese
lor unității și coeziunii țări
lor socialiste.

Abordînd aspecte ale politi
cii externe a partidului și sta
tului nostru, vorbitorul a su
bliniat că Republica Socialis
tă România situează în mod 
statornic, ca obiectiv funda
mental al activității sale in
ternaționale, prietenia fră
țească, alianța și colaborarea 
multilaterală cu toate țările 
socialiste, promovează consec
vent o politică îndreptată spre 
dezvoltarea colaborării inter
naționale, spre instaurarea în
tre toate statele a unor rapor
turi de conlucrare bazate pe 
stimă și încredere reciprocă.

Ca țară europeană — a spus 
în continuare vorbitorul — 
România acordă o atenție ma
joră normalizării relațiilor 
dintre statele continentului 
nostru.

Țara noastră apreciază că 
pentru realizarea securității în 
Europa este necesar să se por
nească de la recunoașterea rea
lităților istorice postbelice — 
existența celor două state ger
mane, asigurarea inviolabilită
ții frontierelor, inclusiv a fron
tierei Oder—Neisse, lichidarea 
scindării Europei în blocuri 
militare, renunțarea Ia orice 
manifestări și demonstrații de 
forță, dezvoltarea contactelor, 
a cooperării între statele euro
pene, fără deosebire de orîn- 
duire socială.

Dînd expresie sentimentelor 
de prietenie frățească pe care 
poporul român le nutrește față 
de poporul polonez, vorbitorul 
a adresat în încheiere, în nu
mele tuturor oamenilor muncii 
din țară noastră, calde felici
tări poporului polonez cu pri
lejul glorioasei aniversări a 

Zilei renașterii Poloniei și u- 
rări de noi succese în munca 
pe care o desfășoară pentru în
florirea continuă a patriei sa
le, pentru triumful socialismu
lui și păcii 1

A luat apoi cuvîntul Jaro- 
mir Ocheduszko, ambasadorul 
R.P. Polone Ia București.

Lupta eroică a poporului 
polonez alături de forțele 
coaliției antifasciste, la care 
Armata Sovietică a adus o 
contribuție hotărîtoare, a avut 
ca rezultat întemeierea acum 
25 de ani a Poloniei Populare 
— a spus vorbitorul.

După ce a trecut în revistă 
momentele importante din 
istoria poporului polonez, am
basadorul a spus : în focul 
luptei împotriva fascismului 
german, în frontul forțelor 
revoluționare și progresiste 
concentrate în jurul Partidu
lui Muncitoresc Polon s-au 
făurit premisele structurale 
ale Poloniei viitoare indepen
dente, democratice. Polonia 
și-a redobîndit independența 
datorită victoriei primului 
stat socialist — Uniunea So
vietică — asupra fascismului, 
datorită frăției de arme a Ar
matei Polone renăscute, orga
nizate pe teritoriul sovietic și 
a mișcării populare de rezis
tență — cu Armata Sovietică.

în decursul celor 25 de ani, 
a arătat ambasadorul, prin 
efortul uriaș al întregului po
por, a fost multiplicat de zece 
ori potențialul industrial al 
Poloniei. Polonia s-a plasat 
pe locul al 6-lea printre pro
ducătorii mondiali de sulf și 
pe locul al 5-lea printre ex
portatorii acestei materii pri
me. Darea în exploatare în 
1968 a unor noi zăcăminte de 
cupru este un indiciu că Po
lonia în decursul viitorilor 
cîțiva ani va ocupa un loc 
printre cei mai mari producă
tori de cupru din Europa. în 
1968 industria carboniferă a 
extras 128 milioane tone de 
cărbune, ceea ce oferă Po
loniei locul al 5-lea în lume. 
Producția industrială globală 
a crescut față de 1938 de pes
te 13 ori, iar producția agri
colă de 1,6 ori cu toate că su
prafața terenurilor agricole 
s-a micșorat cu 23 la sută.

După ce a înfățișat realiză
rile obținute în domeniile so- 
cial-culturale și creșterii conti
nue a nivelului de trai, vorbi
torul s-a referit la perspecti
vele de dezvoltare a R. P. Po
lone. El a subliniat că 
în noua etapă de dezvoltare 
a economiei naționale se va 
trece la metode de gospodă
rire tot mai intensive, care 
presupun reconstrucția tehni
că a unor întregi ramuri de 
reproducție, o organizare mai 
bună a producției, atingerea 
— în domeniile de producție 
hotărîtoare pentru Polonia — 
a standardelor mondiale de 
productivitate, calitate, mo
dernizare.

în continuare ambasadorul 
a vorbit despre importanța 
relațiilor de prietenie și cola
borare multilaterale cu Uniu
nea Sovietică, și cu celelalte 
țări socialiste.

Ca stat european Polonia, a 
spus el apoi, este vital intere
sată în consolidarea securită
ții și în dezvoltarea colabo
rării multilaterale între state
le de pe continentul european. 
Polonia a adus contribuția ei 
constructivă în opera de des
tindere în Europa. Statele 
Tratatului de la Varșovia 
la ultima conferință din Buda
pesta au făcut un nou pas ex-

★

Luni după-amiază a avut loc 
la Galeria de artă din str. Brezo- 
ianu vernisajul expoziției dft artă 
fotografică din R. P. Polonă. Ex
poziția este organizată sub auspi
ciile Asociației artiștilor fotografi 
din țara noastră și Uniunea'artiș
tilor fotografi polonezi cu prilejul 
aniversării a 25 de ani de la eli
berarea Poloniei de sub jugul 
fascist. în lucrările expuse, reali
zate de 100 de artiști, sînt redate 
aspecte din viata și activitatea 
poporului polonez.

★

La cinematograful „Republi
ca“ din Capitală a avut loc, 
luni seara, deschiderea Festi
valului filmului din R. P. Pi
lonă, organizat între 21—26 
iulie de către Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a zilei renașterii Polo
niei. Cu această ocazie a avut 
loc un spectacol de gală cu 
filmul „Direcția Berlin“.

Au participat Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al 
C.S.C.A., Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public. 

trem de important în direcția 
întăririi securității în Europa 
sub forma cunoscutului apel 
adresat tuturor țărilor din 
Europa. Ceea ce relevă în mod 
clar apelul de la Budapesta
— ca una din premisele esen
țiale pentru asigurarea secu
rității europene — este invio
labilitatea frontierelor exis
tente în Europa, printre care 
și frontiera de pe Oder-Neisse, 
precum și frontiera dintre 
R.F.G. și R.D.G. Pe această 
bază, pe fondul apelului de la 
Budapesta, în numele secu
rității europene și nu numai 
în numele intereselor poloneze 
directe, tovarășul Wladyslaw 
Gomulka a făcut în ziua de 
17 mai a.c. o propunere con
cretă cu privire la încheierea 
unui acord cu R.F.G. care ar 
avea ca model conținutul a- 
cordului încheiat în 1950 la 
Zgorzelec cu R.D.G. Recunoaș
terea acestei frontiere este o 
cauză a destinderii și secu
rității în Europa.

în continuare, ambasadorul 
a vorbit despre relațiile din
tre Polonia Populară și Repu
blica Socialistă România. Tra
dițiile prieteniei dintre po
porul polon și poporul român
— a spus el — au strînse le
gături istorice, culturale și 
datează din timpuri îndepăr
tate. Faptul că în urmă cu un 
sfert de secol țările noastre 
au pășit pe calea construcției 
socialiste, dă schimburilor și 
colaborării culturale și știin
țifice dintre Polonia și Româ
nia un conținut nou, legînd 
veacurile de demult cu epoca 
nouă. S-au dezvoltat relațiile 
cultural-științifice, au crescut 
de mai multe ori schimburile 
comerciale polono-române și 
ele continuă să crească ser
vind în mod avantajos con
strucția socialistă din cele 
două țări.

Adîncirea prieteniei fră
țești și dezvoltarea colaboră
rii dintre Polonia și România 
sînt în interesul ambelor 
noastre țări și al întregii co
munități socialiste. Acestui 
țel, a subliniat ambasadorul, 
i-au fost consacrate convorbi
rile pe care tovarășii W. Go
mulka și J. Cyrankiewicz le-au 
avut cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer la Varșovia, în luna 
mai.

Peste o lună, a spus în în
cheiere vorbitorul, Republica 
Socialistă România — ca și 
Polonia azi — va sărbători 
cea de-a 25-a aniversare a eli
berării sale și va întîmpină 
această aniversare prin noi 
realizări în dezvoltarea econo
miei și culturii sale. Bucu- 
rîndu-mă de aceste realizări, 
care — ca și ale noastre — 
constituie o contribuție Ia 
lupta pentru întărirea forțe
lor socialismului și păcii în 
lume, — să-mi fie îngăduit să 
transmit poporului frate ro
mân urările cele mai bune 
pentru noi succese în con
strucția socialistă precum și 
pentru dezvoltarea favorabilă 
a relațiilor multilaterale din
tre popoarele noastre prie
tene.

★

în încheierea adunării Co
rul „Madrigal“ și formații ale 
Ansamblului artistic „Perini- 
ța“ au prezentat un spectacol.

★

Au fost prezenți Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul R.P. 
Polone la București, și mem
bri ai ambasadei, șefi ai unor 
misiuni diplomatice, și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

Regizorul Mihai Iacob a 
prezentat publicului membrii 
delegației de cineaști polonezi, 
în numele oaspeților au mul
țumit regizorul Jerz.y Passen
dorfer și scenaristul Wojciech 
Zukrowski.

★
Luni după-amiază, clubul 

Uzinelor de autocamioane din 
Brașov a găzduit o adunare 
festivă consacrată celei, de-a 
25-a aniversări a eliberării 
Poloniei, organizată de Con
siliul județean Brașov al 
Frontului Unității Socialiste.

Despre importanța acestui 
eveniment a vorbit Marin 
Decu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al muni
cipiului Brașov, și Miroslaw 
Jurkowski, secretar al Am
basadei R. P. Polone la Bucu
rești.

Participanții la adtunare au 
vizionat, apoi, un film artis
tic, realizat de studiourile po
loneze.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Sta
telor Unite ale Americii, RICHARD NIXON, următoarea te
legramă :

în numele poporului român, al Consiliului de Stat, al guvernu
lui și al meu personal vă transmit, domnule președinte, dumnea
voastră, poporului american, astronauților Neil Armstrong, Edwin 
Aldrin și Michael Collins, oamenilor de știință, tehnicienilor și 
muncitorilor care au contribuit la realizarea grandiosului act de 
coborîre pe Lună a primilor pămînteni, expresia celor mal vil sen
timente de bucurie, sincere și călduroase felicitări.

Aselenizarea și plecarea cu succes de pe satelitul Terrei a ca
binei spațiale „Vulturul“ reprezintă o victorie epocală a științei, 
o expresie strălucită a capacității creatoare a umanității, un mo
ment memorabil în istoria cunoașterii universale.

Ne exprimăm speranța că această victorie a geniului uman va 
avea o influență favorabilă nu numai asupra progresului general 
al științei și tehnicii, ci și asupra relațiilor între popoare, asupra 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Belgiei, ambasadorul acestei 
țări la București, Jan Adriaens- 

| sen, a oferit, luni după-amiază, o 
recepție în saloanele ambasadei.

Au participat Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Mia Groza, vice
președinte al Marii Adunării Na
ționale, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Cornel Burtică, Ștefan Bălan,

OPINIILE OMULUI DIN TRIBUNĂ

SPORTIVITATEA - UN 
ATRIBUT AL CIVILIZAȚIEI

Tot mai frecvent apare noțiunea de sportivitate, de fair-play 
în dezbaterea problemelor sportului. Faptul nu împiedică, 
însă, manifestarea cu oarecare frecvență pe terenurile de joc, 
în marile arene, a unor manifestări antisportive. Rubricile 
de specialitate ale ziarelor au relatat, la timpul lor, incidente 
de acest gen, urmările lor. Atmosfera încordată creată de ges
turile necontrolate ale sportivilor, de insolență și nesupunere 
la legile scrise și nescrise ale sportivității, manifestările unor 
elemente huliganice ce iau loc în tribune, ridică cu tot mai 
multă acuitate problema unor măsuri menite să asigure o 
ambianță propice desfășurării în condiții optime a tuturor 
întrecerilor sportive. Trebuie găsite mijloace adecvate, trebuie 
făcut totul pentru salubrizarea atmosferei din arenele sportului, 
trebuie îngrădite și eliminate fără reticență orice manifestări 
de nesportivitate, infracțiunile de orice fel de la normele 
sportivității ce lezează, implicit, normele de conviețuire socială.

Aceste aspecte, aceste idei stau la originea inițierii în ziarul 
nostru a unei discuții despre Climatul sportivității. Ne expri
măm convingerea că vor fi numeroși cei ce doresc să-și ex

pună opiniile, să facă propuneri, să aducă soluții care să 
contureze direcțiile principale de desfășurare a unei munci 
educative eticiente la toate nivelurile capabile să concure, în 
actul social ce-1 intenționăm, Ia dezideratul de a avea pe teren 
sportivi adevărați. iar în tribune spectatori și suporteri ade- 
vărați.

Primele opinii semnate de „șefii“ unor vestite galerii, pe care 
le publicăm pentru început, vin să confirme speranțele noastre.

ARENA SPORTIVĂ NU E
„TEATRUL“ UNOR MANIFESTĂRI

HULIGANICE
ION DIACONU,

membru susținător al clubului Rapid București

Mi-am petrecut 30 de ani, pî- 
nă acum, pe terenul de sport 
și în tribune. Este, deci, lesne 
de înțeles că' pentru mine ca 
și pentru mulți alții divertis
mentul preferat este stadionul, 
întrecerea, spectacolul sportiv. 
Și cum este firesc, ca orice spec
tator mai tînăr sau mai vîrs- 
tnic, port simpatie, mă simt le
gat de un anume club : Rapid.

N-am renunțat, de-a lungul 
anilor, de a aplauda cu bucurie 
succesele sportivilor clubului 
giuleștean — și nu numai ale 
fotbaliștilor — sau de a fi ală
turi de ei la mîjmirile provo
cate de înfrîngeri. în sport. în
tr-o întrecere echitabilă, loia
lă, sigur că trebuie să învin
gă cel mai bun. Și „cel mai 
bun“ a fost de multe ori, sau 
tot de multe ori n-a fost Rapi
dul. N-am uitat niciodată însă 
că aplauzele le merită cu priso
sință, învingătorul cit și par
tenerul său de întrecere.

Ca și mine gîndesc cele cîte- 
va mii de suporteri giuleșteni. 
Mulți ne cunoaștem între noi, 
mulți nu ne cunoaștem, dar ne 
simțim legați sufletește atunci 
cînd ocupăm același colț al 
tribunei pentru a ne încuraja 
sportivii favoriți sau cînd ne 
regăsim pe marginea terenului 
asistînd la antrenamente.

Știu din proprie experiență, 
pe vremea cînd jucăm rugbi, ce 
înseamnă pentru sportiv, pentru 
competitor, a fi aplaudat sau 
dezaprobat de către public. Știu 
cit te poate ajuta un public ge
neros, dar și cit pot să-ți dău
neze vociferările, huiduielile 
tribunei, cit pot acestea să im
pieteze asupra spectacolului

(Urmare din pag. I) 

se face foarte greu. Cîțiva dele
gați de combine ne-au informat 
că intervențiile care se fac pentru 
remedierea defecțiunilor în cîmp 
nu sînt operative. Că ele durează 
uneori zile întregi. La coopera
tiva agricolă din Petreu, cu toate 
că pe combine sînt instalate bun- 
chere, pleava nu se recoltează. 
Lucrările agricole nu se fao
ta flux. Cu toate că ce- 

Dan Enăchescu, miniștri, Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiu
lui București, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, conducători ai unor insti
tuții centrale, oameni de artă și 
cultură, reprezentanți ai cultelor, 
ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

sportiv. Așa cum este îndeobște 
cunoscut „galeria“ rapidistă 
are faimă. Aș zice și bună și 
rea, și nu numai în Capitală. 
Din păcate, uneori ea se mani
festă așa cum nu dorim noi, cei 
mai mulți dintre membrii sus
ținători, datorită unor specta
tori ocazionali care sînt, în ce
le mai multe cazuri, certați cu 
cele mai elementare reguli de 
conduită. Nu prin această mi
noritate, pe care o combatem e- 
nergic și o excludem din rîndu- 
rile noastre în mod sistematic, 
trebuie caracterizat clubul mem
brilor susținători ai Rapidului, 
lăfirm cu convingere că, prin- 
tr-o unitate de acțiune și voin
ță trebuie să facem totul ca să 
excludem din rîndurile noastre 
elementele recalcitrante, huliga
nice, care confundă arena spor
tivă cu un Ioc de răfuială, de 
descărcare a nervilor. Cu 
ajutorul nostru organele de 
ordine trebuie să Ie depis
teze și să le defere justi
ției. Acest soi de spectatori nici 
nu se pot considera suporteri. 
Manifestările lor — și clubul Ra
pid a avut nu numai odată de 
suferit de pe urmele lor — con
travin nu numai regulilor de 
comportare într-o arenă sporti- 
tivă, ci încalcă cu grosolănie 
conduita cetățenească, compor
tarea civilizată, ele au o influ
ență negativă asupra spectaco
lului sportiv, asupra compor
tării pe teren a jucătorilor.

în discuțiile pe care le orga
nizează conducerea clubului cu 
membrii săi susținători și cu 
sportivii se dezbat, în prezent, 
tocmai aceste idei și se stabi
lesc modalități pentru o mun

realele au fost recoltate de 
pe 120 hectare, au fost e- 
liberate de paie numai 32 hecta
re și nu s-a arat nici o palmă de 
pămînt. La cooperativa agricolă 
din Suplacu de Barcău la recol
tat s-au folosit și forțe manuale. 
Insă, președintele cooperativei, 
tovarășul Emeric Solanchi, în loc 
să dirijeze cosașii să lucreze pe 
terenurile unde nu sînt planifi
cate culturi duble, a procedat in
vers. Din această cauză acum, în

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a trimis o 
telegramă de felicitare mareșalu
lui Seimului Republicii Populare 
Polone, Czeslaw Wicech, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 70 de 
ani.

Luni, 21 Iulie, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor 
externe, a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Vietnamului de Sud în Repu
blica Socialistă România, 
Nguyen Duc Van, în legătură 
cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

Luni după-amiază s-a semnat 
la București o convenție între 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
privind colaborarea în domeniul 
turismului.

Convenția cuprinde prevederi 
privind dezvoltarea colaborării 
între organismele oficiale de tu
rism, agențiile turistice și clubu
rile automobilistice din cele două 
țări, în scopul promovării schim
burilor turistice bilaterale și- al 
stimulării circulației turistice in
ternaționale.

Din partea română convenția a 
fost semnată de Alexandru Soba- 
ru, președintele Colegiului Ofi
ciului Național de Turism, iar din 
partea iugoslavă de Dușan Nej- 

că eficientă de educație a spec
tatorilor înșiși. Sportivii rapi- 
diști declară că au nevoie de 
încurajările noastre, de apla
uzele noastre care-i poartă spre 
victorie dar tot ei, ne-au spu- 
s-o, sînt nemulțumiți de modul 
cum se manifestă unele ele
mente certate cu etica și buna 
cuviință, ce iau loc pe bănci, 
alături de noi. Aceștia nu aduc 
njei un fel de ajutor, decît in
cită spiritele, umbresc atmos
fera din tribune.

Chiar pe această cale vrem 
să anunțăm că clubul membri

PUBLICUL ARE OBLIGAȚII 
EGALE FATĂ DE AMBII 

ADVERSARI
ZOLTAN MOLDOVAN,

membru susținător al clubului A.S.A. Tg. Mureș

Dacă este cazul să fac o ca
racterizare în bloc a suporteri
lor fotbalului tîrgumureșan, 
i-aș introduce în categoria ce
lor foarte pasivi sau mai bine- 
zis, cu o comportare ciudată. 
După părerea mea, echipa tre
buie susținută nu numai cînd se 
află în formă, cînd jucătorii e- 
voluează după placul nostru, ci 
și în clipele cele mai critice. 
In ultimul meci al campionatu
lui disputat acasă, cu F.C. Ar
geș, publicul a susținut echipa 
doar pînă în minutul 4, cînd 
oaspeții au marcat primul gol. 
A urmat restul timpului o tă
cere mormîntală, uneori hui
duieli la adresa jucătorilor noș
tri și, bineînțeles, rezultatul fi
nal de care nu ne place să ne 
amintim. Suporterii tîrgumure- 
șeni preferă așteptarea, ovați
onează scurt numai cînd se 
punctează prin goluri, superio
ritatea. Nu este Ia fel la Bacău, 
Craiova, Cluj și chiar la Ora
dea unde, după cum am cons
tatat la fața locului, publicul 
își încurajează echipa perma
nent, indiferent de scorul în
scris pe tabela de marcaj. La 
Cluj am văzut o galerie extra
ordinară de copii care își au 
porțiunea lor stabilă la peluză 
și care reușesc să antreneze toa
tă suflarea tribunelor.

Chiar cînd scorul este pecet
luit, nefavorabil, suporterul es
te dator să aibă o atitudine dem
nă și nu huliganică, de sfidare 
a galeriei unei echipe adverse, 
contestînd deciziile arbitrului 
cînd acestea, deși juste, nu sînt 
pe placul său.

Este știut însă că nu supor
terul determină calitatea teh
nică a jocului : în schimb, se 
poate afirma că influența este 
reciprocă, interesul pe care îl 
depune jucătorul mobilizează 
la rîndul său tribunele. Galeria 
este neplăcut influențată și de 
diversele simulări ale adversa• ••• ••©O

Rînmt/i bl m
timp ce snopii de orz și grîu stau 
pe cîmp, netransportați, trei trac
toare nu sînt folosite la lucru.

La Petreu și Abram au fost re
partizați elevi pentru a lucra în 
schimbul II. In loc ca aceștia să 
fie organizați la secții pentru a 
lucra efectiv pe tractoare, ei sînt 
adjuncți ai mecanizatorilor și 
pierd timp în cîmp pe la com
bine. In zilele următoare se im
pune ca în toate unitățile agri
cole de stat și cooperatiste să se 

kov, adjunctul secretarului fede» 
ral pentru economie.

La semnare a fost prezent Iak- 
șa Petrici, ambasadorul R.S.F« 
Iugoslavia la București.

Delegația Asociației de priete
nie sovieto-română condusă de 
A. I. Rotanova, vicepreședinte al 
Asociației, secretar al Comitetului 
de partid al Combinatului poli
grafic „Krasnîi Proletar“ din 
Moscova, care la invitația Consi
liului General A.R.L.U.S. se află 
în țara noastră, a făcut luni di
mineață o vizită la sediul Asocia
ției.

Delegația a fost primită da 
Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S,

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb reciproc de păreri privind 
activitatea celor două asociații.

în aceeași zi membrii delega
ției au vizitat cunoscuta uzină 
bucureșteană „Republica", pre
cum și Casa prieteniei româno- 
sovietice din Capitală.

Ieri seara a sosit în Capitală 
o delegație a Uniunii Gene
rale a Studenților din Tunisia 
(UGET), condusă de Moha- 
med Daoud, secretar general 
adjunct al UGET, care la in
vitația U.A.S.R. va efectua o 
vizită în țara noastră.

La aeroport, delegația a 
fost întîmpinată de tov. Mi
hail Stoica, vicepreședinte al 
U.A.S.R., de activiști ai Comi
tetului Executiv al U.A.S.R.

(Agerpres)

lor susținători rapidiști este u- 
nanim în a accepta ideea că în 
rîndurile noastre nu au ce că
uta „suporterii“ cărora le este 
străină noțiunea de disciplină 
și comportare civilizată. Un 
club sportiv are, după părerea 
mea, obligația de a se preocupa 
îndeaproape de educarea a două 
mari echipe : aceea de pe te
ren și aceea din tribună. Clu
bul Rapid se află pe acest drum 
și se bucură din partea adevăra- 
ților săi suporteri de toată so
licitudinea.

rilor, dar și de cele ale proprii
lor jucători. Cînd Mureșean a 
obținut o lovitură de la 11 me
tri culcîndu-se voit în careu, 
inducînd în eroare pe arbitru 
— mi se pare în meciul cu Fa
rul — el a rîs, ceea ce n-a plă
cut, fiind un succes furat. Vic
toriile îndoielnice nu sînt vic
torii. Aș propune ca Federația 
să introducă pedepse speciale 
pentru jucătorii care simulea
ză în repetate rînduri. In sfîr- 
șit, evidențiez o calitate a com
portării publicului tîrgumure- 
șcan : echipa cîștigătoare este 
întotdeauna aplaudată la ieșirea 
de pe teren. Jucătorii de la F.C. 
Argeș, după acel final dramatic 
pentru noi, cred că au simțit 
sinceritatea acestei maniles- 
tări-. Așa trebuie și așa e bine 
să fie : spectatorii au obligații 
egale față de ambii parteneri de 
joc.

Dar publicul, suporterii în 
special, au un contact nemij
locit, și adesea dăunător din pă
cate, și cînd sînt în afara are
nei sportive. Și acest contact nu 
se produce atît la antrenamente 
cit la localurile publice unde bu
curiile victoriilor ca și supără
rile înfrîngerilor se îneacă în 
alcool, dușmanul feroce al spor
tivului. Am propus ca toți jucă
torii echipei să servească masa 
la o cantină indicată de Asoci
ație, să nu umble haihui pe 
străzi și prin restaurante, un
de nu lipsesc atîtea tentații. Ti
neri ca Lucaci, Hajnal sau Ca- 
niaro, talentați dar încrezuți, 
care se bazează numai pe aten
ția exagerată acordată, ar putea 
să dea de furcă mai tîrziu. So
cotesc, de asemenea, — vorbesc 
din punctul de vedere al su
porterilor — că la toate ședin
țele de analiză a comportării 
sportivilor ar trebui să se afle 
și cîțiva dintre noi, ședințele să 
nu se țină în secret.© ® ©
intensifice ritmul de lucru la re
coltatul cerealelor, eliberarea te
renului și executarea arăturilor 
de vară. Conducerile I.M.A. tre
buie să intervină mai operativ în 
remedierea defecțiunilor ce se i- 
vesc în cîmp, la tractoare și ma
șinile agricole, și să se treacă de 
urgență la organizarea schimbu
lui II de lucru sau munca în 
schimburi prelungite în vederea 
efectuării arăturilor de vară și 
însămînțărilor culturilor duble.



VIS DEVENIT REALITATE „LUNA 15" A
OMUL A CUCERIT LUNA ASELENIZAT

22 iulie — marea sărbătoare 

a poporului polonez

• PRIMII PAȘI PE LUNĂ — CU TREI ORE MAI DEVREME • PROGRAMUL SELENAR

REALIZAT INTEGRAL • DECOLAREA Șl JONCȚIUNEA AU REUȘIT PERFECT

20 IULIE 1969. STÄP1NUL TERREI, OMUL, CUCEREȘTE 
O NOUĂ PLANETĂ. LUNI ‘ “ “*
BUCUREȘTIULUI) NEIEL 
PE LUNĂ.

DIMINEAȚĂ LA ORA 4,56 (ORA 
ARMSTRONG PUNE PICIORUL

Totul a început cu cîteva ore 
mai înainte decît era stabalit. 
Armstrong anunță lumii bă va 
ieși din modul cu cinci ore mai 
devreme decît se prevăzuse. în
cepe filmul istoric al coborârii, 
primii pași pe Lună.

— Ora 3,55 — începe depre
surizarea modulului și simultan 
presurizarea costumelor spațiale. 

Ora 4. Modulul lunar este 
total depresurizat.

— Ora 4,15. Cei d.oi astro
nauți au terminat presurizarea 
costumelor spațiale.

— Ora 4.40. Armstrong deschi
de ușa modulului și începe cobo- 
rirea pe Lună.

— Ora 4,56. Armstrong pune 
piciorul sting pe Lună și decla
ră : „E un pas mic pentru om, 
e un salt enorm pentru umani
tate".

Acestea sînt primele cuvinte 
ale omului pe suprafața Lunii, 
înainte de a pune ferm piciorul 
pe,, sol, comandantul misiunii 
„Apollo-11" încearcă cu pru
dență solul, pentru a-i verifica 
rezistența.

— „Piciorul nu mi se scufun
dă mai mult de un deget... Se 
Îiare că nu voi avea dificultăți 
a țners. Nu, absolut nici o difi

cultate pentru a mă deplasa", 
exclamă Aimstrong cu surprinde
re, făcînd primii pași.

Evoluția lui Armstrong, care 
se deplasează într-adevăr cu ușu
rință pe Lună, și monologul său 
sînt retransmise în direct pe Pă
mînt telespectatorilor. Oamenii 
pot să-l vadă pe cuceritorul 
Lunii, coborind cele 9 trepte ale 
scării, punînd piciorul, tatonînd 
suprafața, dînd drumul ultimei 
trepte pe care își ținea mina, 
făcînd primii pași, colectînd cu 
o lopățică specială de aluminiu, 
prima mostră de sol lunar — 
„proba de contingență".

— Ora 5,15. Armstrong a pe
trecut deja 19 minute, singur, pe 
suprafața Lunii, 19 minute în 
timpul cărora, în nedefinita sin
gurătate selenară, a făcut con
stant dovada unei perfecte stă- 
pîniri de sine.

în acest moment, coechipierul 
său, Edwin Aldrin, își face apa
riția pe suprafața Lunii.

încredințat de experiența lui 
Armstrong, că Luna „nu-1 va 
trăda", el coboară cu curaj trep
tele scării, și, la fel ca și ca
maradul său, pășește cu piciorul 
sting pe Lună.

Cei doi oameni citesc cu voce 
tare inscripția gravată pe placa 
fixată pe palierul de coborîre al 
modulului lunar, care va rămîne 
pe suprafața Lunii și implantează 
drapelul pe care l-au adus cu ei;

O dată îndeplinită aceasta 
parte a programului, astronauții 
demontează camera de, televiziu
ne fixată pe modulul lunar, 
care a efectuat prima eriii-

■■■ li

Lună—Pasiune în direct
mînt. Armstrong și-o prinde 
de piept și dinde piept și din acest mo
ment imaginile încep să „danse
ze" pe micile ecrane. Comandan
tul misiunii „Apollo“-ll se de
plasează aproximativ 20 de metri 
și fixează camera de televiziune 

• pe un trepied.
Privirilor li se oferă o nouă 

vedere panoramică. In planul al 
doilea apare modulul lunar, iar 
la orizont o linie curbă, netă, 
arată linia de demarcație dintre 
o suprafață scîhteietoare sub ra
zele Soarelui. și negrul intens al 
Universului. De asemenea, se pot 
distinge urmele pașilor astronau- 
ților pe solul cenușiu al Lunii.

Cei doi astronauți își continuă 
îndeplinirea programului. Ei se 
deplasează cu o ușurință surprin
zătoare, într-un adevărat balet 
sideral.

— Ora 5,49. „Pămîntul" anun
ță că președintele Nixon va vorbi 
astronauților.

„Oamenii din lumea întreagă, 
la fel ca și concetățenii noștri 
americani, sînt mîndri de această 
realizare — a spus președintele. 
Prin acțiunea voastră, cerul a 
devenit o parte a universului 
omului. Și faptul că ne vorbiți 
din Marea Liniștii, ne însufle
țește să dublăm eforturile pentru 
a aduce pacea și liniștea pe Pă
mînt. Pentru un singur moment 
de neprețuit în întreaga istorie a 
omenirii, toți locuitorii Pămîntu- 
lui sînt cu adevărat unanimi în 
mîndria lor pentru ceea ce ați 
realizat și în ruga lor ca să vă 
reîntoarceți teferi pe Pămînt".

Armstrong i-a răspuns preșe
dintelui Statelor Unite că este 
un privilegiu și o onoare deose
bită pentru astronauți să repre
zinte pe Lună nu numai Statele 
Unite, ci pe oamenii pașnici de 
toate naționalitățile, pe oamenii 
care sînt interesați și cloritori să 
afle care vor fi explorările pe 
care le va întreprinde omul în 
viitor.

Edwin Aldrin desfășoară apoi 
un „colector de vînt solar". A- 
cesta este un mic rulou din foițe 
de aluminiu realizat în Elveția, 
la Universitatea din Berna. El 
este desfășurat cu un stor de 
fereastră. O dată instalat, el în
cepe să „adune" între cutele sale 
particule gazoase — heliu, argon, 
neon, kripton, xenon —- care con
stituie vîntul solar. In timp ce 
se deplasează în toate direcțiile, 
astronauții, care se află pe supra
fața Lunii de mai mult de o 
oră, sînt urmăriți în permanență 
de doctorul Berry — „doctorul cu 
cel mai lung stetoscop din lume" 
— care declară că cei doi sînt 
într-o formă perfectă. Armstrong 
și Aldrin continuă să culeagă 
mostre „selenologice" pe care le 
pun în săculeț! de material plas

tic, pe care apoi îi închid în con- 
teinere metalice etanșe.

— Ora 6,15. Recoltarea de 
mostre de sol lunar se termină.

După ce au îndeplinit această 
primă parte a misiunii lor, cei 
doi astronauți se ocupă de insta
larea aparatelor care vor rămîne 
pe Lună : seismograful și reflec
torul laser. Instalația seismogra
fului urmează să funcționeze ani 
de zile și să transmită cele mai 
mici șocuri produse în scoarța 
lunară. Informațiile transmise de 
acest seismograf vor permite să 
se stabilească dacă Luna este fră
mântată de cutremure sau își da
torează relieful „bombardamente
lor" cu corpuri venite din ex
terior. Reflectorul laser este lin 
ansamblu de 100 oglinzi prisma
tice construite din cristale de 
cuarț menite să reflecte fascicu
lele de raze laser trimise spre 
Lună din diverse puncte ale Pă- 
mîntului. Se prevede ca el 
funcționeze timp de 10 ani.

După terminarea instalării 
cestor două aparate, cei doi 
tronauți își continuă observațiile 
vizuale asupra terenului încon
jurător. Armstrong semnalează 
existența în jurul modulului lu
nar a unor mici cratere pe care 
le compară cu „orificiile provo
cate de gloanțele unor puști cu 
aer comprimat“. Cu ajutorul unei 
sonde tubulare, Armstrong re
coltează o probă de sol din a- 
dîncime : „Sper că nu veți fi 
supărați că nu pot să împing 
sonda mai mult de 12 cm.

Prima etapă de explorare a 
Lunii se apropie de sfîrșit. As- 
tronauții au început să-și strîngă 
„bagajul". Ei au abandonat pe 
Lună Camera de televiziune și 
uneltele de care s-au servit pen
tru a aduna mostrele de sol lu-

să

a- 
as-

nar pe care le-au ridicat 
ajutorul unei corzi în etajul 
perior al modulului lunar.

Aldrin intră în interiorul „Vul
turului". După o ultimă privire, 
Armstrong îl urmează.

— Ora 7,11. Misiunea a fost 
îndeplinită cu succes.

După o odihnă binemeritată de 
aproape 11 ore în modulul lunar, 
Armstrong și Aldrin au aprins, la 
ora 19,54 (ora Bucureștiului), mo
torul etajului superior al „Vultu
rului". Manevra de decolare a 
reușit perfect. „Ce frumos este 
totul" — a exclamat Armstrong 
în momentul ridicării modulului. 
„Minunat, cu adevărat minunat“
— a completat Aldrin. „Am rea
lizat o decolare foarte lină" — 
a precizat Aldrin centrului de 
control al zborului de la Houston. 
„Intr-adevăr, totul este perfect“
— a venit răspunsul ds la sol.

După aproximativ șapte mi
nute, motorul a fost oprit, „Vul
turul" înscriindu-se pe o orbită 
inițială lunară avînd coordona
tele : 16,5 lan perilună și 87 km 
în apolună. El a continuat să se 
îndepărteze de Lună în spirală, 
îndreptîndu-se spre cabina de 
comandă condusă de Michael 
Collins în vederea recuplării.

După ce a urmărit timp de 
trei ore și jumătate nava-mamă, 
modulul lunar s-a cuplat cu ea la 
ora 23,37 (ora Bucureștiului). Cu
plarea a implicat o serie de ma
nevre complicate efectuate prin 
punerea în funcțiune a propulsoa- 
relor. Ea a avut loc în timp ce 
cabina principală înconjura pen
tru a 27-a oară Luna. In ultimele 
minute, cînd astronauții din cele 
două cabine se puteau vedea, 
Collins a deplasat nava pe care 
o comanda drept spre „Vultur", 
cu care s-a cuplat.

Premieră mondială la televiziune

cu 
su-

MOSCOVA 21 (Agerpres). —. 
La 21 iulie 1969 s-a încheiat? 
programul de cercetări în spațiul 
circumlunar și de prelucrare a 
unor noi sisteme al stației auto
mate sovietice „Luna-15", trans
mite agenția TASS. La ora 18,47 
a fost pusă în funcțiune instalația 
de frînare, stația a ieșit de pe 
orbită și a atins suprafața Lunii 
în zona dinainte stabilită. în 
timpul zborului, început la 13 
iulie, de pe stație au fost efec
tuate 86 de emisii radio, în cursul 
cărora s-a verificat funcționarea 
noilor sisteme ale stației, s-au mă
surat parametrii traiectoriei de 
deplasare și s-au făcut cercetări 
științifice, obținîndu-se date ex
perimentale importante cu privire 
la funcționarea sistemelor de 
bord.

Stația „Luna-15" se deosebește 
de stațiile automate anterioare 
prin posibilitatea de a efectua 
aselenizări în diferite zone de pe 
suprafața satelitului natural al Pă- 
mîntului prin modificarea orbitei 
selenocentrice. Două asemenea 
modificări ale orbitei au fost e- 
fectuate la 18 și 19 iulie, iar 
în cursul acestor modificări au 
fost verificate noile sisteme au
tomate de navigație.

Rezultatele măsurătorilor efec
tuate de stația „Luna-15" se pre
lucrează.

Incidente
armate

israeliano
egiptene

EFERVESCENTA CREATOARE
A ȘANTIERELOR
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(Urmare din pag. I)

mii oameni pe Lu
nă... Aparenta con
tradicție privind du
bla natură atribuită 
satelitului natural al 
Terrei nu face decît 
să sublinieze atracția, 
irezistibilă ] 
dintotdeauna 
xercitat - o 
minților 
dornice să pătrun
dă misterul înce
putului și sfîrșitu- 
lui, tinzînd să-și 
transfere dialectica 
asupra a tot ce le 
fascinează. Căci fas
cinația presupune 
mister, iar frumuse
țea inaccesibilă, fru
musețea echivocă a 
ILunii a fascinat încă 
din vremea primelor 
fulgerări de conștiin
ță, a primelor unelte 
de piatră făpturile 
bipede ce aveau să 
domine Pămîntul, 
proiectînd pc secera 
de aur sau pe tipsia 
de aramă de pe cer 
dualitatea spaimelor 
ți speranțelor lor.

Primul om, primii 
oameni 
Istoria
poeziei 
legate 
nopților cu lună.
Convinși de supe
rioritatea bărbatului, 
patriarhalele triburi 
de păstori calculînd 
anii după luni luna
re, au văzut în ea 
imaginea înțeleptu
lui zeu En-zu, apoi 
a zeului Sin, cu 
lungă barbă de la- 
pis-lazuli. Secera 
lunii, a cărei con-

pe care 
i a e- 

asupra 
noastre,

pe Lună... 
științei și a 
noastre sînt 
de mitologia 

cu 
de

vexitate apare în 
Mesopotamia aproa
pe paralelă cu ori
zontul, era barca în 
care zeul străbatea 
cerul. De el atîrna 
pe Pămînt, decreta
rea oficială a înce
putului fiecărei luni. 
„In 30 am văzut Lu
na, scria cu cunei
forme un astrolog 
al curții în raportul 
lui. Era ridicată, 
pentru o a treizecea 
zi ; acum e înaltă 
cît pentru a doua zi 
a lunii... Așa că re
gele poate 
prima zi a 
Pentru a 
momentul unei ca
tastrofe sau al bel
șugului, moartea re
gelui sau inundații
le, se studiau eclip
sele de Lună... Dar 
ce altceva, decît un 
alt tip de sensibili
tate, al unor popoa
re diferite, ar putea 
explica de ce Luna 
a devenit, apoi, fe
cioară — Britomar- 
tis, Artemis, Diana 
— întruchipare a 
strălucirii neîntinate 
căpătînd cu vremea 
și inevitabilul com
plement al întune
catei Hecate? In- 
drăgostiții caută a- 
cum farmecul claru
lui de lupă, alături 
de vrăjitoare, iar 
poeții visează cu o- 
chii deschiși. Magia 
dragostei, magia ver
sului, ce ar însem
na o umanitate lip
sită de ele ?

Primul om, primii 
oameni pe 
Imaginile 
moarte sub 
Pămînt par 
tifica pe 
mai degrabă, decît 
pe Artemis. „Cum

hotărî 
lunii“, 

deduce

Lună... 
lumii 
clar de 

a o jus- 
Hecate,

vor mai scrie poeții 
despre Lună ?“, se 
întțeba cineva, pe 
semne insensibil la 
înfricoșătoarea poe
zie a întinderilor 
ciuruite, a straniilor 
proeminențe și șan
țuri evocînd albia 
unor fluvii secate, a 
fascinantului relief 
al acestei lune, des
pre care vom afla, 
poate, în sfîrșit, 
dacă e fiica Pămîn- 
tului sau numai vara 
lui primară. Și, în 
acest din urmă caz, 
cine știe, depozita
ra unor urme de 
viață extraterestre...

Primul om, primii 
oameni pe Lună... 
în curînd, alții. A- 
poi, luna — obser
vator astronomic, 
Luna — rezervă de 
minereuri, Luna — 
rampă de lansare 
propulsînd în spațiu 
pașnicii argonauți 
cosmici al erei pla
netare. Regina nop
ților noastre devine 
prima etapă a unui 
zbor pe care visele 
l-au anticipat și pe 
care alți băieți ca 
Armstrong, Aldrin 
și Collins îl vor re
aliza, trecînd de 
porțile cerului, des
chise omenirii de 
către Gagarin, pri
mul dintre noi a că
rui inimă a bătut 
în Cosmos. In zorii 
zilei de 21 iulie 1969, 
Prometeu a triumfat 
din nou.

Primul om, primii 
oameni pe Lună... 
Fiecare dintre noi e ■ 
mîndru, fericit de a 
fi om, „căci am ve
nit animați de spirit 
pașnic, in folosul în
tregii omeniri".

Prima plimbare efectuată de 
pămînteni pe solul lunar a trezit 
un interes uriaș în întreaga lume. 
Conducătorii societății „Ameri
can Broadcasting Company" au 
apreciat că între 500 și 800 mi
lioane de persoane au urmărit 
performanța lui Armstrcng și Al
drin pe micile ecrane ale televi
zoarelor din cele două Americi, 
Europa, Asia, Africa și Australia.

Pe continentul european, la Pa
ris, o mulțime imensă s-a adunat 
duminică noaptea în „Palatul 
descoperirilor" pentru a urmări 
retransmisia evenimentului.

La Bruxelles numeroase feres
tre erau luminate în tot cursul 
nopții de lumina albăstruie a 
ecranelor televizoarelor deschise. 
La Bonn, comentatorii celor două 
rețele de televiziune vest-germa- 
ne și-au unit forțele pentru a ex
plica amănunte legate de plim
barea astronautilor pe Lună. Fa 
răspundeau la întrebări puse prin 
telefon de telespectatori.

La Haga consumul de electrici
tate a fost în cursul nopții mai 
mare cu 25 la sută decît cel nor
mal. La Stockholm numeroși sue
dezi purtau luni pe fețele lor ur
mele vizibile ale unei nopți albe. 
Poliția a declarat că a cunoscut 
una din nopțile cele mai liniștite 
din istoria ei, numeroase posturi 
de poliție neavînd de consemat 
nici un raport de activitate întru
cât toată lumea rămăsese acasă. 
Proprietarii cinematografelor din 
Roma s-au plîns că au făcut cele 
mai scăzute încasări din ultimii 
ani. Peste jumătate din populația 
Finlandei a urmărit evenimentul 
la televiziune, a anunțat un con
ducător al televiziunii finlandeze. 
Numeroși locuitori ai orașului 
Praga și-au petrecut noaptea în 
fața televizoarelor. La Varșovia,

experți reuniți în studiourile te
leviziunii poloneze au răspuns o 
bună parte a nopții la întrebările 
telespectatorilor. «

Febra „Apollo" a cuprins, de 
asemenea, și Extremul Orient. In 
Japonia, peste 23 de milioane de 
aparate de televiziune au func
ționat, ora locală fiind și favo
rabilă (11,39). Debarcarea astro- 
nauților a fost comentată de 12 
savanți. La Manila șase copii fi- 
lipinezi au primit un premiu de 
500 de pesos, deoarece s-au năs
cut exact în momentul în care 
modulul lunar a atins suprafața 
Lunii.

In America Latină, la Bogota, 
deschiderea Parlamentului, fapt 
important în viața politică a ță
rii, a trecut aproape neobservată.

La Lima, un medic de 35 de 
ani, Felix Figueroa, a compus un 
„vals al Lunii" în semn de o- 
tnagiu față de inteligența uma
nă. Spectatorii unui meci de fot
bal s-au dezinteresat total de cele 
ce se desfășurau pe teren pentru 
a se masa în funii unei persoane 
care avea un televizor portativ. 
In momentul în care Armstrong 
a pus piciorul pe Lună, un foc 
de artificii a izbucnit deasupra o- 
rașului.

★
La aceste ecouri trebuie adău

gat interesul deosebit cu care 
a fost urmărită în România evo
luția celor doi astronauți pe su
prafața solului lunar. Televiziunea 
română a realizat un adevărat 
tur de forță ținînd la curent in 
permanență milioane de telespec
tatori cu ultimele știri sosite de 
la baza spațială lunară „Marea 
Liniștii", care auqpvut posibilita
tea să fie și martorii oculari ai 
uneia din cele mai prestigioase 
performanțe științifice din istoria 
umanității.

• TEL AVIV. — „Aviația 
israeliană a atacat duminică po
zițiile egiptene situate în partea 
de nord a Canalului de Suez, a 
declarat un purtător de cuvînt al 
armatei israeliene citat de agen
ția France Presse. El a mențio
nat, totodată, că aviația egiptea
nă a intervenit, atacînd pozițiile 
israeliene. în timpul luptei aerie
ne angajate între avioanele ce
lor două părți în conflict, a de
clarat purătorul de cuvînt israe- 
Iian, cinci aparate egiptene au 
fost doborî te, partea israeliană 
pierzând două. Agențiile de pre
să, citind comunicate și declara
ții ale purătorului de cuvînt is- 
raelian, relatează că raidurile 
israeliene asupra pozițiilor egip
tene au durat cîteva ore. în ac
țiune au intrat artileria antiae
riană, instalațiile de rachete și 
unitățile de tancuri.

■Ar

• CAIRO. Un purtător de cu
vînt al R.A.U. a confirmat dumi
nică raidurile aviației israeliene 
asupra pozițiilor egiptene situate 
în partea de nord a Canalului de 
Suez, anunță agenția M.E.N. A- 
viația egipteană a primit, la rin- 
dul ei, instrucțiuni să intre în 
acțiune și să atace fortificațiile, 
cuiburile de artilerie și instalații
le de rachete israeliene. în 
timpul luptelor aeriene, afirmă 
comunicatul, aviația egipteană și 
artileria antiaeriană au doborît 
19 aparate israeliene. Partea e- 
gipteană a pierdut două avioane. 
Purtătorul de cuvînt egiptean a 
menționat că luptele aeriene s-au 
desfășurat timp de aproximativ 
șase ore, fiind însoțite de violen
te dueluri de artilerie de-a lun
gul Canalului de Suez. Aviația și 
artileria egipteană au atacat po
zițiile israeliene situate la Roma
na, Cantara, Ismailia și la sud de 
portul Tewfik.

• AMBASADORUL EXTRA
ORDINAR și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică, Teodor 
Marinescu, a fost primit luni la 
Kremlin, la cererea sa, de 
Alexei 
Consiliului 
U.R.S.S.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie.

la cererea sa, 
Kosîghin, președintele 

de Miniștri al

• POLIȚIA KENYANA a a- 
restat luni un african, acuzat 
că l-ar fi ucis pe fostul minis
tru al planificării economice, 
Tom Mboya. Numele celui ares
tat este Njenga Njoroge. Nu au 
fost dezvăluite alte amănunte, 
dar poliția a anunțat că anche
ta continuă.
• AGENȚIA TASS infor

mează că o escadră de nave 
militare sovietice, compusă din- 
tr-un crucișător purtător de 
rachete, două nave de însoțire, 
două submarine și nave anexă, 
care efectuează navigație de 
instruire in zona centrală a 
Oceanului Atlantic, a sosit în 
portul Havana, unde întreprin
de o vizită de prietenie, la invi
tația guvernului cubanez.

• UN PURTĂTOR DE CU
VÎNT al guvernului israelian 
a declarat că reprezentantul 
speolal al «ecretarului general

ai O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, i-a declarat 
ministrului de externe israelian 
Abba Eban că nu-și va relua 
misiunea sa în această regiune 
într-un viitor apropiat. Misiu
nea lui Jarring a fost suspen
dată în martie după începerea 
convorbirilor reprezentanților 
celor patru puteri la New York.

• PREȘEDINTELE CURȚII 
SUPREME din India, M. Hida- 
yatullali, a depus luni jurămin- 
tul în calitate de președinte in
terimar al țării după ce Ven- 
kata Giri a demisionat din 
această funcție pentru a-și pre
zenta in mod independent can
didatura la viitoarele alegeri 
prezidențiale.

In aceeași zi, la Delhi s-a 
deschis sesiunea parlamentară, 
care, după părerea observatori
lor politici, marchează un mo
ment important in evoluția si
tuației politice din India, punc
tată de frămîntări in ultimele 
săptămîni. Pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni figurează in 
primul rind declarația primului 
ministru, Indira Gandhi, referi
toare la recenta hotărîre a gu
vernului de a naționaliza 14 
mari bănci din țară.

• OFICIALITĂȚILE INDO
NEZIENE anunță că cei 175 de 
reprezentanți ai triburilor pa- 
puașe, întruniți in Adunarea

consultativă în localitatea Na- 
bire, au hotărît în unanimitate 
ca Irianul de vest să rămînă 
încorporat în cadrul statului 
indonezian, relatează agenția 
Reuter.

La desfășurarea lucrărilor 
adunărilor consultative asistă 
reprezentantul special al O.N.U. 
în Irianul de vest, Fernando 
Ortiz-Sanz, o misiune guverna
mentală indoneziană și mai 
mulți diplomați acreditați la 
Djakarta.

SUDANULUI• GUVERNUL ___________
a lichidat la 18 iulie o tentativă 
dc lovitură militară de stat, a 
declarat ministrul sudanez de 
interne, Farouk Osman Hama. 
dallah, relatează agenția U.P.I, 

Primul ministru sudanez, 
Adu Bakr Awadallah, a decla
rat că „elementele contrarevo
luționare au pus la cale o ten
tativă de răsturnare a regimu
lui instaurat la 25 mai a.c. in 
Sudan**.

Printre autorii tentativei se 
află numeroși lideri ai parti
delor politice interzise în Su
dan după preluarea puterii de 
către Consiliu] comandamen
tului revoluției și membri ai 
unităților de guerilă din pro
vinciile meridionale ale țării, a 
declarat ministrul Hamadallah.

Poporul polonez își serbează 
azi cea de-a 25-a aniversare a 
eliberării sale de sub jugul 
fascist. E un moment de mare 
sărbătoare pentru acest popor 
de care ne leagă o adincă și 
trainică prietenie, un moment 
de trecere in revistă a prefa
cerilor adinei ce au avut loc în 
acest luminos sfert de veac, a 
unui bilanț bogat în înfăptuiri. 
Fiindcă, așa cum s-a relevat 
la lucrările ultimului Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, această perioadă de 
construcție socialistă a deter
minat o dezvoltare dinamică a 
economiei și a adus schimbări 
radicale în viața întregii nați
uni. Construcției socialiste i se 
datorează renașterea economică 
și socială a Poloniei, dezvolta
rea puternică a culturii și civi
lizației, dezvoltarea viguroasă 
a potențialului economic. Edifi
cator în acest sens este anul 
1968 cînd venitul național depă
șea de patru ori pe cel realizat 
în 1938, producția globală in
dustrială de 13 ori iar cea agri
colă de 1,6 ori.

...Am avut posibilitatea să vi
zitez de mai multe ori țara ve
cină și prietenă, trecînd prin 
Varșovia, prin Silezia — puter
nic industrializată — prin Ka- 
towice, Bielskoe-Biala, Cracovia 
și de fiecare dată ara reîntîlnit 
același ritm însuflețit de muncă 
imprimat de clocotul creator al 
șantierelor, de efortul susținut 
al populației în dezvoltarea 
multilaterală a țării. Am admi
rat cu incintare nenumăratele 
monumente, muzee — aceste co
mori de frumusețe — numeroa
sele vestigii istorice, copleșit de 
atenția cu care polonezii își în
conjoară și conservă însemnele 
trecutului istoric. Dar cel mai 
mult m-a impresionat ritmul 
alert al transformărilor, evi
dente în fiecare localitate, în 
fiecare unitate economică, în 
viața ce pulsează frenetic pe 
marile artere ale orașelor.

Iată, de pildă, Varșovia. In 
urmă cu circa doi ani lăsasem 
piața în care tronează Palatul 
culturii încinsă cu un impresio
nant brîu de schele. Am regă
sit-o dominată de moderne 
blocuri turn din beton și stîtlă, 
de cîte 25—28 etaje, la parterul 
cărora a început să pulseze o 
vie activitate comercială ce 
prevestește că nu peste mult timp 
intențiile inițiale, de a crea aici 
un puternic centru comercial 
capabil să deservească anual 
peste 30 de milioane cumpără
tori, vor fi realizate. A trebuit 
să-mi corectez vechea imagine 
despre cartierele Powisle și 
Panienska, care au îmbrăcat pe 
mari suprafețe haina specifică 
cvartalelor moderne de locu
ințe ; după cum a trebuit să-mi 
rectific datele culese in zona 
industrială a orașului. La sfîr- 
șitul anului 1967 mi se prezen
taseră lucrările ce se desfășu
rau aici dc construire a noilor 
hale pentru producerea, in co
laborare cu cunoscuta firmă 
italiană „Fiat", a autoturisme
lor poloneze Fiat 125. Acum o 
bună parte din suprafețele pro
ductive au fost realizate, iar 
prezența autoturismului polonez 
Fiat 125 pe șoselele țării prie
tene nu mai prezintă o noutate. 
De altfel, o statistică publicată 
la finele anului trecut ne oferă 
date suficient de sugestive pen
tru evoluția de pină acum și 
perspectivele acestei ramuri a 
industriei poloneze. In ultimii 
20 de ani — se spune în comu
nicat — industria de automo
bile a devenit una din princi
palele ramuri ale economiei 
naționale a Poloniei. Ea dis
pune de 26 mari uzine în care 
lucrează 75 000 de muncitori, 
urmind a fi construite 87 000 «le 
automobile din care 41 000 de 
autoturisme și 46 000 de auto
camioane și autobuze. In 1970 — 
se spune mai departe — pro
ducția anuală de autoturisme 
va ajunge la 140 000.

E un exemplu. Tot atît de 
bine puteam să mă refer la 
Uzina de oțeluri aliate „Wars- 
zawa" una dintre cele mai mari 
uzine metalurgice din această 
țară. Ia fabrica de medicamente 
sau cea de confecții, la marele 
combinat metalurgic de la 
Nova-Huta sau la puzderia de 
întreprinderi din orașul Kato- 
wice sau din împrejurimile sale 
care beneficiază anual de im-
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CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII 

ELIBERĂRII ROMÂNIEI
Cu prilejul celei de-a 25-a 

aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, 
Mircea Georgescu, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Re
publicii Socialiste România 
în Republica Populară Mon
golă, a ținut o conferință de 
presă în cadrul căreia a vor
bit despre succesele remar
cabile obținute de patria noa
stră în ultimii 25 de ani pre
cum și despre principiile po
liticii externe a României.

★ ,
în cadrul manifestărilor or

ganizate in Franța cu același 
prilej, ansamblul folcloric 
Bistrița-Năsăud a prezentat 
pină în prezent ÎS spectacole 
în principalele orașe din de
partamentele Bretania și 
Normandia, obținind marele 
premiu internațional și cupa 
de aur a Olimpiadei folclo
rice de la Pont d’Or.

portante fonduri de investiții 
pentru lărgirea și moderniza
rea producției. Sau puteam să 
aleg venerabila fabrică dc ma
șini și utilaje pentru industria 
textilă de la Bielskoe-Biala 
care la data recentei vizite se 
pregătea să-și mute centrul de 
greutate al producției în mo
dernele hale aflate în construc
ție Ia marginea orașului. Direc
torul acestei vechi întreprin
deri îmi vorbea în termeni elo- 
gioși despre experiența și reali
zările constructorilor de mașini 
similare din Republica Socia
listă România, despre colabo
rarea fructuoasă a unității ce o 
conduce, cu diverse unități ale 
industriei ușoare din țara noas
tră — dindu-mi ca exemplu 
recent realizarea contractului 
cu Fabrica de lină integrată de 
lingă Constanța — exprimîn- 
du-și totodată dorința pentru 
lărgirea în continuare a acestei 
cooperări.

N-a fost singurul interlocutor 
ce mi-a vorbit în termeni ase
mănători de relațiile economice 
dintre întreprinderile româ
nești și cele poloneze. Multora 
dintre muncitorii întreprinde
rilor vizitate Ie sînt cunoscute 
realizările economiei românești 
deoarece lucrători din unitățile 
lor au fost Ia noi în cadrul 
unor schimburi de experiență, 
după cum muncitori și tehni
cieni români au vizitat sau au 
efectuat specializarea în între
prinderile lor. Multe întreprin
deri poloneze livrează o parte 
din producție în țara noastră 
iar altele primesc din România 
mașini și utilaje pentru înzes
trarea lor tehnică. Lucrătorii 
feroviari, de exemplu, dau o 
bună apreciere locomotivelor 
Diesel electrice românești — o 
prezență frecventă pe magis
tralele de fier ale Poloniei. 
Acești interlocutori arătau un

real interes pentru dezvoltarea 
continuă a colaborării tehnico- 
științifice cu țara noastră, vă- 
zînd în extinderea acestei co
laborări o expresie a întăririi 
relațiilor de prietenie dintre 
țările noastre a căror continuă 
dezvoltare este în interesul am
belor popoare, al întăririi uni
tății dintre țările socialiste.

Făcînd bilanțul înfăptuirilor 
In acest sfert de veac, poporul 
polonez își îndreaptă cu în
credere privirea spre viitor. In 
ceea ce privește cîteva din di
recțiile dezvoltării ulterioare a 
Poloniei socialiste, se apreciază 
că în anii 1971—1975 venitul na
țional va crește cu aproximativ 
36 la sută iar producția indus
trială va spori cu 45—47 la sută, 
într-un ritm mediu anual de 
aproximativ 8 Ia sută. La Comi
sia de stat a planificării ca și 
la organismul național ce coor
donează activitatea de cerce
tare științifică, mai mulți spe
cialiști. apreciind realizările 
obținute, îmi mărturiseau că 
aceste organisme — și nu numai 
ele — sînt acum preocupate 
pentru a găsi noi soluții care, 
aducind îmbunătățiri conducerii 
și planificării economiei națio
nale, să dea mai multă suplețe 
economiei, să asigure promova
rea mai rapidă în producție a 
cuceririlor științei și tehnicii, 
în scopul asigurării unei mai 
înalte eficiențe economice. 
Munca entuziastă întîlnită pe 
tot itinerariul parcurs, Seriozi
tatea cu care se caută noi so
luții de modernizare a econo
miei oferă încă de pe acum te
meiuri certitudinii că Polonia 
merge cu pași siguri spre viito
rul luminos pe care și l-a con
turat.

VASILE BABAC

Peisaj industrial la Nowa Huța

★ ★

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au 
trimis tovarășilor WLADYSLAW GOMULKA, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, MARIAN SPYCHALSKI, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polone, JOZEF CYRANKIE- 
WICZ, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a zilei renașterii 
Poloniei, în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și poporului 
frate polonez, un salut tovărășesc și cele mai cordiiale 
felicitări.

Poporul român se bucură din toată inima de succesele 
remarcabile pe care poporul polonez le-a obținut prin 
munca sa plină de abnegație, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, în decursul unui sfert de veac, 
în opera de edificare a orînduirii socialiste, în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, in ridicarea nivelului său de 
trai.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și co
laborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se 
vor dezvolta continuu, pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socialist, în interesul popoare
lor român și polonez, al unității țărilor socialiste și mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Cu prilejul acestei glorioase aniversări vă urăm, dragi 
tovarăși, dv. și poporului polonez, noi succese pe drumul 
prosperității și înfloririi Poloniei socialiste.

Sesiunea festivă a Seimului 
Republicii Populare Polone

VARȘOVIA 21. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : Luni a avut loc la 
Varșovia, în prezența conducăto
rilor de partid și de stat, sesiu
nea festivă a Seimului Republicii 
Populare Polone, consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a Poloniei 
populare.

La sesiune, Wladyslaw Gomul
ka, prim-secretar al C. C. al 
P.M.U.P., a rostit o amplă cuvân
tare.

Au luat parte, de asemenea, 
delegațiile de partid și de stat 
din U.R.S.S., tovarășii: L. Brej-

nev, și N. Podgornîi; din R. S. 
Cehoslovacă — tovarășii: Ludvik 
Svoboda și G. Husak ; din R. D. 
Germană — tovarășii: W. Stoph 
și Erich Honecker, invitați să 
participe Ia festivitățile prilejuite 
de marea sărbătoare a poporului 
polonez.

Au rostit cuvîntări de salut L. 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., G. Husak, prim-se
cretar al C.C. al P. C. din Ce
hoslovacia, și W. Stoph, membru 
al Biroului Politic al C. C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane.
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