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Vizita de lucru a tovarășului ORE PLINE
•ÎN CAMPANIA

NICOLAE CEAUȘESCU SECERIȘULUI
■M-

în județele Arad și Timiș •fa.]

Conducătorul partidului și statului nostru a fost întîmpinat cu bucurie, cu aceleași vibrante manifestări cu care 
este primit pretutindeni pe cuprinsul patriei, ori de cîte ori vine pentru a cunoaște direct preocupările oamenilor 
muncii, a se sfătui cu muncitorii intelectualii, cu activul de partid asupra problemelor construcției

socialiste.

în județul Ialomița, numărul 
unităților agricole angajate în 
prima mare bătălie a strîngerii 

A recoltei este in continuă cres- 
tere. Pînă ieri, în 74 din cele 
114 cooperative agricole ale ju- 

A dețului combinele și, alături de 
■ ele, un număr mare de cosasi 
intraseră in lanurile de orz pu- 

• nînd deja la adăpost producția 
de pe mai bine de o mie de 
hectare din cele aproape 5 030 
cultivate. Prevăzători, mecani
zatorii, membrii cooperatori și 
lucrătorii fermelor agricole de 
stat depun în continuare efor-

țP turi pentru ca în 3—4 zile în
treaga producție de orz să fie 
scoasă în afara oricărui peri- 

A col. Celor opt cooperative agri- 
cole. printre care cele din Țăn- 
dărei, Mărculești, Gura lalo- 
miței, care au terminat recol
tatul orzului, li se alătură me
reu alte și alte unități. Folo- 

£ sind combinele mînuite de trac
toriști destoinici, acolo unde 
terenul permite, și mobilizînd 
cosașii pentru lanurile în care 
forța mecanică nu poate fi fo- 

A losită din cauza denivelărilor

Mai caldă decit această 
calda și strălucitoare zi de iu
lie. a fdst primirea pe care 
cetățenii județelor Arad și 
Timiș au făcut-o secretarului 
general al Partidului Comu
nist; Român. tovarășului 
NICOIAE CEAUȘESCU, sosit 
intr-o vizită de lucru, împreu
nă cu tovarășii Gheorghe Pană, 
Iile Verdeț. Iosif Banc.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost întîm- 
pinat cu bucurie, cu aceleași 
manifestări vibrante întîlnite 
pretutindeni pe cuprinsul pa
triei, ori de cîte ori tovarășul 
Ceaușescu vine pentru a cu
noaște direct preocupările oa
menilor muncii, a se sfătui cu 
muncitorii, țăranii, intelec
tualii, cu activul de partid și 
de stat asupra problemelor 
construcției socialiste. Aceste 
vizite de lucru, care sînt pro
prii stilului de muncă al se
cretarului general al partidu
lui nostru, dau de fiecare 
dată dimensiunea reală, im
presionantă a unității de gra
nit a întregului popor în ju
rul partidului, a conducerii 
saie marxisțleniniste, a în
crederii de nezdruncinat și 
hotărîrii fiecărui om al mun
cii de a înfăptui neabătut po
litica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
politică în care masele văd 
întruchipate propriile lor nă
zuințe, propriile lor idealuri.

Pe străzile municipiului 
Arad. în marile sale citadele 
industriale, născute 
socialismului — 
strunguri și Uzina 
pe ogoarele aflate 
ceasul împlinirii rodului 
la Nădlae și Pecica, în vasta 
piață din centrul Aradului,

transformată în timpul adu
nării populare într-o clocoti
toare mare umană, iar mai 
apoi,, la Timișoara, am văzut 
zeci și zeci de mii de cetățeni 
care cu zîmbete și flori, cu 
urale țineau să-și manifeste 
sentimentele cele mai umane, 
să-și exprime, .în cele mai fe
lurite chipuri, tot ceea ce simt 
în aceste momente cînd în 
mijlocul lor se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Erau tineri și vîrstnici, ro
mâni, maghiari, germani, 
sirbi, uniți în marea și puter
nica familie a națiunii noas
tre socialiste, făurarii de bu
nuri materiale și spirituale, 
dornici să dea frîu liber glo
durilor, impulsurilor inimii. 
„Ceaușescu“ — „Ceaușescu“ — 
„P.C.R.“ au fost cuvintele pur
tate din om în om, efluviu de 
entuziasm popular, grăitoare 
unitate de măsură care arată 
cît de trainică este legătura 
dintre fiii României socialiste 
și partid, dintre toți cei ce 
muncesc și conducătorul 
partidului și statului.

Cînd muncitorii de Ia Uzina 
de strunguri sau de Ia U.T.A. 
i-au raportat tovarășului 
Ceaușescu despre lupta pe 
care au dus-o alături de în
treaga populație a orașului 
împotriva puhoaielor Mureșu-

■ în
Uzina 
textilă 
acum

anii 
de

la 
de
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sau a imburuienării, cooperati
vele agricole din Grindu. Cio
china. Făcăeni, Muntenii-Bu- 
zău și altele intr-o zi două vor 
raporta încheierea acestei lu
crări. Cu toate condițiile vitre
ge aie acestui an producția 
este bună. Și oamenii sînt ho- 
tărîți să nu piardă nimic. De 
pe ..aceste pămînturi, pînă in 
toamr.ă, oamenii ogoarelor ia- 
lomițene sînt hotăriți să mai 
scoată și 6 a doua recoltă de 
porumb boabe, furaje sau legu
me. De aceea, imediat după 
seceriș s-a și trecut la elibera
tul terenului de paie și Ia arat 
pentru ca in citeva zile terenu
rile să fie din nou însâmințata. 
La cooperativa agricolă din 
Bordușelu, unde din inițiativa 
organizației U.T.C. 40 de tineri 
au format echipe speciale pen
tru deservirea combinelor, ute- 
ciștii secției de mecanizare au 
constituit Ia rîndul 
pă formată din fi 
care ară noaptea la 
rurilor. O echipă  ....
avînd în frunte pe secretarul 
grupei U.T.C., V^sile Matei, au 
format și mecanizatorii din 
Ciochina. „Cu 7 tractoare în 
timp de noapte — ne spunea 
dumnealui — vom asigura pre
gătirea întregului teren pentru 
însămînțări“.

Ținînd cont de condițiile spe
cifice ale âcest.ui an. actuala 
campanie, pe lingă faptul că 
este cea mai 'scurtă, ridică pro
bleme deosebite dat fiind mo
dul cum s-au -dezvoltat cultu-

A. ROZENTHAL

(Continuare în pag. II~a)
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PAUL DIACONESCU 

STELIAN 
CONSTANTINESCU

N. COȘOVEANU

(Continuare in pag. a V-a)

SOCIO
LOGIC Wde EMIL
IORDÄCHESCU

Am citit zilele 
prima pagină a «. 
o nouă invitație la 
Adresată de astă dată 
se ocupă cu educația 

9 î" spiritul concepției 
despre lume, invitația 
mentă, iar concluzia 
rempțorie : nu de „broșurele“* și 
„conferințe“ avem nevoie în 
lupta împotriva obscurantismu
lui, e o naivitate, ba chiar o 
lipsă de pricepere să crezi că 

• poți clătina ideologia religioasă 
doar cu argumentele raționale 
ale unor „apostoli ai ateismului“. 
Cheia, se spunea, stă în cerce
tarea cauzelor sociale ale feno-

trecute, în 
acestui ziar, 

sociologie, 
celor care 
oamenilor 
științifice 

era vehe- 
sa, pe-

lor o echi- 
tractoriști 

lumina fa
de noapte

Replici 
la articolele 

publicate

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI Attul final al studenției
»

NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea populară din municipiul Arad

Dragi tovarăși.

Doresc, în primul rînd. să 
vă adresez dumneavoastră, tu
turor locuitorilor municipiului 
și județului Arad un salut 
călduros din partea Comitetu
lui Central al Partidului, a 
Consiliului de Stat și a guver
nului Republicii noastre so
cialiste. (Aplauze puternice, se 
scapdează „P.C.K.-P.C.R.“).

Doresc, totodată, să mulțu
mesc tuturor cetățenilor care 
astăzi ne-au făcut o primire 
cordială, și-au manifestat dra
gostea și atașamentul față de 
partid, de conducerea sa. în a- 
ceasta noi vedem expresia în
crederii și hotărîrii cu care în- 
tregul popor înfăptuiește poli— 

; tica marxist-leninistă a parti
dului nostru comunist. (Aplau
ze prelungite ; se scandează 
„P.C.R.-Ceaușescu").

Este pentru mine o deosebi
tă plăcere de a mă afla din 
nou în mijlocul arădenilor. 
(Vii aplauze).- în timpul vizi
tei la Cele două întreprinderi 
din oraș, la cooperativa agrîco-

lă și fermă agricolă, de stat am 
putut constata că aceste uni
tăți industriale și .agricole — 
ca de altfel toate întreprinde
rile și unitățile agricole din 
județul Arad — au obținut re
zultate bune în activitatea lor 
pe primele șase luni ale anu
lui-în curs. Doresc să adresez 
calde felicitări muncitorilor 
din Arad pentru rezultatele 
obținute în realizarea planu
lui. pe primele sase luni. (A- 
plauze).

Deși în această primăvară 
condițiile climatice nu au fost 
favorabile, se poate spune că 
și în agricultură, lucrătorii, 
specialiștii, țăranii cooperatori 
au depus și depun eforturi 
susținute pentru a obține re
colte bogate. Doresc să le a- 
dresez și lor felicitări pentru 
munca pe care, o depun. (A- 
plauze).

în învățămînt s-a încheiat 
recent anul școlar și trebuie 
să remarc că s-a încheiat cu 
rezultate bune. Intelectualita
tea din Arad ca de altfel in
telectualitatea din întreaga

noastră țară, depune o mun
că intensă și’își aduce din plin 
contribuția la formarea tine
rei generații, la pregătirea vii
toarelor cadre pentru indu
strie, agricultură, pentru toa
te domeniile vieții sociale. De 
aceea doresc să adresez felici
tări tuturor oamenilor de cul
tură și știință, întregii intelec
tualități din Arad pentru re
zultatele . pe care le obțin în 
domeniul lor de activitate. (A- 
plauze)

După cum știți, în luna mai 
am avut o situație deosebită, 
datorită inundațiilor mari — 
aș putea spune catastrofale — 
care s-au 
noastr.e. 
inundații 
sute și 
sate, orașe, 
au fost distruse 
locuințe, multe 
le. Pagubele se cifrează la cir
ca 10 miliarde lei : este însă 
greu să socotești în bani tot 
ceea ce s-a pierdut în această 
perioadă. Calamitățile natura
le — de proporții nemaiîntîl-

abătut asupra țării 
Au fost lovite de 

zeci 
sute

de județe, 
de comune, 

întreprinderi ; 
zeci de mii de 
ferme agrico-

nite în istoria noastră — au 
provocat mari daune patriei. 
Doresc însă să menționez și 
aici la Arad. — care a avut 
de suferit de pe urma- calami
tăților, și unde populația, sub 
conducerea organizației de 
partid a acționat cu eroism, 
cu fermitate, reușind să îm
piedice apele să provoace 
distrugeri însemnate în oraș 
— că întregul nostru popor a 
răspuns în mod unanim che
mării partidului, și-a unit efor
turile pentru a învinge greu
tățile și a asigurat dezvoltarea 
în continuare, în ritm intens, 
a patriei noastre socialiste. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Nu este acum cazul să vor
bim mult despre ceea ce a 
fost. Este cunoscută lupta și 
munca eroică a sute și sute 
de mii de cetățeni ai patriei 
noastre — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — care, acționînd înfră
țiți, au știut să facă față greu
tăților. Armata noastră s-a 
dovedit, de asemenea, la înăl
țimea datoriei sale, „ răspuns

chemării partidului, s-a aflat 
în primele rînduri ale luptei 
cu furia apelor. Gărzile pa
triotice, unitățile de tineret au 
muncit, de asemenea, cu 
eroism, aducînd o contribuție 
de seamă în înfrîngerea greu
tăților pricinuite de inundații. 
Toate acestea demonstrează 
imul și același lucru: că în
tregul nostru popofț toți cetă
țenii patriei, fără deosebire 
de naționalitate — muncitori, 
țărani, intelectuali, ostași, 
membri ai gărzilor patriotice, 
ai unităților de pregătire ale 
tineretului, copiii — au acțio
nat și acționează uniți în lupta 
pentru înfrîngerea greutăților 
provocate de calamități și 
pentru progresul continuu al 
României, pentru victoria so
cialismului și comunismului 
în patria noastră ! (Aplauze 
puternice, urale).

Nu pot să nu evidențiez încă 
o dată spiritul de solidaritate 
al întregului nostru popor 
care, la chemarea partidului,

(Continuare în pag. a 111-a)

ZI A INGINERIEI
Ora 8 dimineața. Am putea fi la Universitate, acolo unde, 

de la această (lată, cei mai mulți dintre absolvenți adaugă în 
dreptul numelui lor prefixul „prof.“. Am putea fi la Iași unde 
sînt repartizați geologii, geografii, istoricii, biologii. Am putea 
fi Ia Cluj unde își primesc foile de drum cei de la fizică, chimie, 
geochimie și drept. Ori la Timișoara, la matematicieni. Alegem 
însă Politehnica bucureșteană. Are loc, aici, repartizarea pro
priilor absolvenți, de ordinul sutelor.

Cineva spunea că e prima zi a 
ingineriei, și chiar am înregis
trat un nou salut între colegi : 
„noroc, inginere 1“ Intr-adevăr, 
e prima zi a ingineriei pentru 
că de azi. știu exact unde își 
încep cariera. Anunțurile trimit 
spre : „Comisia de repartizare — 
energetjcă“, „Comisia de repar
tizare — electronică“, „Comisia 
de repartizare — mecanică“ și 
așa, către 10 comisii, cîte facul
tăți sînt în politehnică, 
e nevoie de acest ghid, 
unde sînt adunați tineri 
unei uși. știm precis :
teaptă intrarea la o comisie. Re-

Dar nu
Acolo 

în fața 
se aș-

grefăm că folosim stiloul și nu 
aparatul de filmat. Cuvintele : 
mindria de a fi primul care a- 
lege, emoție, încordare, bucurie, 
teama ca locul rîvnit să fi fost 
ales de altul, regretul tîrziu că 
ești la sfirșitul listei de medii, 
din pricina ta, nu spun nici pe 
departe ceea ce ar putea ârăta 
un film.

Vrem să-i cunoaștem în mo
mentul in care semnează pe 
foaia de repartizare — „ingi-

SANDA IONESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

menului religios prin demersuri 
sistematice, călăuzite de princi
piile analizei științifice.

Dar, după cîte mi se pare, 
există în această privință un 
consens unanim. Se poate ima
gina oare că noi, cei care gîn- 
dim și acționăm în acest dome
niu de pe pozițiile filozofiei 
materialist-dialectice, ale ateis
mului marxist militant am rămas 
la ideile generoase dar în mare 
măsură inoperante ale filozofilor 
din secolul luminilor ? Că nu ne 
dăm seama cu toată luciditatea, 
după mai bine de douăzeci de. 
ani de înfruntare și strădanii pe 
acest tărîm, că mentalitatea re
ligioasă mai are adînci rădăcini 
în social și că pe această cana
va se desfășoară toate celelalte 
cauze derivate ale ei, de ordin 
istoric-tradițional, gnoseologic și 
psihologic ? Și că, în sfîrșit, o 
acțiune cu sens terapeutic nu 
poate avea sorți de izbîndă de- 
cît dacă ia în considerare aceste 
surse și procedează cauzal, încer- 
cînd să cuprindă întregul spectru 
al factorilor determinanți ?

Evident, știam toate acestea și 
încă foarte bine.

Mai știam însă și altceva : a- 
nume, că asupra cauzelor rămă
șițelor religioase din social, în 
orînduirea în care trăim, acțio
nează ca într-un original proces 
de fagocitoză însuși socialul — 
relațiile noi dintre oameni, nive
lul de trai în creștere, activitatea 
practică de zi cu zi care elimină 
treptat, cu forța faptului viu, 
trăit de fiecare dintre noi, inuti
lele reverii religioase. Concomi
tent acționează școala prin care 
trece întreaga populație a țării, 
organizațiile obștești, mijloacele 

un 
prin 
care 
asu- 

„__ de
subestimat. în acest front ideo
logic condus de partid, activita
tea desfășurată de instituțiile 
culturale cu „broșurele“ și „con
ferințe“, cu seri de întrebări și 
răspunsuri, duminici cultural- 
sportive, brigăzi științifice și... 
cursurile de pregătire despre 
care era vorba în articolul amin
tit, își are locul său bine deter
minat. Ea nu a pretins niciodată 
că este altceva decit ceea ce 
este: o verigă într-un proces

de comunicație în masă — 
întreg front, impresionant 
arsenalul de mijloace de 
dispune, a cărui influență 
pra conștiințelor este greu

(Continuare în pag. a IV-a.) '
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vank DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚELE ARAD ȘI TIMIȘ
(Urmare din pag. I)

lui, pentru a salva avutul ob
ștesc și personal, ei au ținut 
să adauge : „Au fost greutăți, 
tovarășe secretar general, dar 
planul de producție l-am în
deplinit și vom îndeplini

exemplar toate sarcinile aces
tui ultim an al cincinalului. 
Vă asigurăm“. La fel, l-au 
asigurat și țăranii cooperatori 
din Nădlac, pe care începutul 
de iulie ii găsește în plină 
bătălie a recoltei.

Meleaguri vechi, imagini noi
la Arad

Parte din străvechea vatră 
a țării, frumoasele meleaguri 
arădene, in mare 
cimpie molcomă, 
care urcă, spre est, pe dea
luri șj munți, au devenit in 
anii socialismului o mindrie 
a patriei noastre. Pămlnt in 
care s-a prelucrat din timpuri 
îndepărtate lemnul, s-a cules 
aurul holdelor, s-au călit tra
dițiile luptei pentru libertate 
națională si dreptate socială, 
tradiții ridicate pe o nouă 
treaptă a istoriei de proleta
riatul condus de partid, jude
țul Arad, cu satele lui înnoite, 
cu orașele lui luminoase, oferă 
în prezent, imaginea unei uni
tăți teritoriăl-administrative 
puternice, intr-un impetuos 
avînt. Pe cuprinsul său se află 
astăzi ramuri industriale 
de importanță vitală pentru 
dezvoltarea multilaterală a Ro
mâniei socialiste — întreprin
deri constructoare de strun
guri, vagoane, fabrici și uzine 
pe porțile cărora ies moderne 
și elegante garnituri de mo
bilă și frumoase țesături, pro
duse ce au dus faima hărniciei 
și priceperii muncitorimii ară
dene și dincolo de hotarele 
țării. Oamenii muncii de aici, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, însuflețiți 
de un puternic patriotism, a- 
sigură economiei naționale o 
gamă largă de mașini și uti
laje, de alte produse de inaltă 
tehnicitate. Ființează in județ 
zeci de cooperative agricole în 
plină creștere, prestigioase in
stituții de învățămînt, artă și 
cultură.

La ora 9,00, avionul avînd la 
bord pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți conducă
tori de partid și de stat a ate-■ 
rizat pe aeroportul, sărbăto
resc împodobit, din Arad.

Tov. Teodor Haș, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consi
liului popular județean, adre
sează conducătorilor de partid 
și de stat un cald cuvint de 
bun sosit. Tradiționala pîine și 
sare sînt oferite tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de un grup 
de tinere îmbrăcate în pitorești 
costume naționale specifice zo
nei folclorice a Aradului, ves
tită în toată țara, odată cu bu
chete de flori.

Coloana de mașini se în
dreaptă apoi spre reședința 
județului, străbătind arterele 
largi ale orașului, învesmînta- 
te în straie alese. Bătrîna așe
zare de pe Mureș este astăzi 
viguros centru urban, înscris 
spectaculos pe harta industria
lizării socialiste. Uzina de va
goane este, de pildă, furnizoa- 
rea majorității vagoanelor din 
țară și deține o mare pondere 
între întreprinderile ce asigu
ră produse destinate exportu
lui. Printre celelalte ramuri cu 
tradiție se numără industria 
textilă, cea alimentară, cea 
producătoare de mobilă, uzina 
de strunguri. Municipiul va 
deveni, în viitor, și o citadelă 
a industriei chimice.

Sînt remarcabile, de aseme
nea. realizările pe plan social. 
Numai în acest an vor fi înăl
țate și date în folosință 
peste 1 300 de apartamente. 
Este proiectată construirea u- 
nui liceu industrial, a unui ci
nematograf cu 800 de locuri,

măsură o
mănoasa,

precum și a altor obiective so
cial-culturale.

Din mașina deschisă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și 
de stat, răspund aclamațiilor, 
zecilor de mii de oameni ve- 
niți să-i întimpine cu toată 
căldura. Fețele luminoase ale 
arădenilor oglindesc mîndria 
de a fi ieșit victorioși din dra
matica înfruntare cu apele 
Mureșului, apărînd cu eroism, 
zile și nopți, frumosul lor oraș. 
Cetățenii Aradului sînt astăzi 
tot atit de uniți și hotărîți în 
lupta pentru recuperarea pier
derilor suferite de economia 
națională și realizarea exem
plară a obiectivelor propuse în 
acest an — premisa pentru un 
nou și glorios plan cincinal de 
dezvoltare a României socia
liste.

în fața noastră se profilea
ză clădirile uneia din cele mai 
importante întreprinderi ară
dene, care și-a făcut cunoscu
tă „marca fabricii“ ca o 
marcă a progresului și calită
ții superioare în numeroase 
țări : Uzina de strunguri. în 
ultimii 20 de ani, despre suc
cesele acestei reprezentative 
unități a industriei construc
toare de mașini a României 
s-a scris mult, oamenii săi, te
merari pionieri ai unei pro
ducții necunoscute în trecut în 
țara noastră, au fost eroii 
multor reportaje, chiar și ai 
unui roman. La ei acasă, eroii 
au rămas oameni modești, dar 
animați de același neastimpăr 
creator, de hărnicie conjugată 
cu abnegație.

La intrarea în uzină, condu
cătorii de partid și de stat sînt 
întîmpinați cu căldură, cu în
suflețirea specifică marilor co
lective de oameni ai muncii» 
cu convingerea — unanim gin- 
dită și exprimată prin simple 
cuvinte „Bine ați venit, tova
rășe secretar general“ — că 
această vizită a tovarășului 
Ceaușescu va constitui prilejul 
unor noi și prețioase indicații 
referitoare la organizarea 
muncii, perfecționarea pro
ducției.

Se aflau de față, alături de 
conducerea uzinei, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini. Ioan Avram, directo
rul general al Centralei indus
triale de mașini-unelte, ing. 
Mircea Pupăză.

Se parcurg secțiile uzinei. 
Pe parcurs, inginerul-șef Ioan 
Blăgăică. prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu procesul de 
producție, principalele utilaje 
din dotare, modul de organi
zare a muncii, noile strunguri 
realizate sau în curs de asimi
lare. Sînt binecunoscute strun
gurile SN-450, 500 și 560. care 
însumează performanțe de ni
vel superior.

în secția II de mecanică grea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește la strungul orizon
tal unde lucrează muncitorul 
Ioan Mihai, unul din acei oa
meni care numai cu cîteva 
săptămîni în prrnă se lupta 
cu apele pentru salvarea 
cestui oraș pe care nu-1 
noaște decît de vreo 
ani de cînd a coborît 
Țara Moților. Secretarul gene
ral al partidului îl întreabă 
dacă nu există posibilitatea 
să-și sporească veniturile lu- 
crind la două mașini in loc de

a- 
cu-

15 
din

una. ceea ce ar crea și un spor 
de producție pentru uzină ? 
„Să nu așteptăm ce spune mi
nisterul — precizează în a- 
celași sens tovarășul Ceaușescu 
unui alt muncitor, rectifica
torul Ioan Hîrcăian, 
depinde de posibilitățile, 
calificarea 
nînd apoi 
lucru la 
prelucrat, 
Ceaușescu 
posibilități 
cări constructive, care, o dată 
realizate, ar duce la sporirea 
productivității și» implicit, a 
cîștigurilor celor ce lucrează 
la aceste mașini. „Nu trebuie 
să ne închinăm la mașini, noi 
le facem, noi le putem perfec
ționa“, spune secretarul gene
ral al partidului. Muncitorii 
ascultă cu atenție și aprobă 
indicațiile secretarului gene
ral; ei se angajează să depu
nă eforturi, să se străduiască 
in a-și îmbogăți cunoștințele 
profesionale, în a-și însuși de
prinderi de muncă mai largi.

Se vizitează apoi alte secții 
de bază ale uzinei. Sînt exa
minate unele agregate produ
se chiar aici. în cadrul acțiu
nii de autoutilare, mașini- 
unelte pe care secretarul ge
neral le apreciază din punct 
de vedere al concepției tehni
ce, dar face observații asupra 
realizării lor, mai puțin izbu
tite, pe plan estetic.

Caracterul concret, direct 
legat de problemele uzinei, pe 
care această vizită îl relevă 
încă din primele clipe, se de
monstrează în numeroasele 
probleme ridicate, ca de pil
dă, îmbunătățirea circulației 
subansamblelor și pieselor în 
diferite secții de prelucrare, 
reducerea timpului de prelu
crare, însușirea tendințelor 
moderne în conceperea utila
jelor. și altele. în secția de 
roți dințate, de care depinde 
ritmicitatea realizării planului 
fizic in întreaga uzină, se re
marcă faptul că dotarea cu 
noi utilaje trebuie să se facă 
fără întreruperi de producție.

La sfîrșitul vizitei, sinteti- 
zînd observațiile făcute pe 
parcurs, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresindu-se con
ducerii tehnice a uzinei, spu
ne : Aveți un colectiv bun. o 
dotare 
riență 
cestea, 
urmă, 
tați, cauzate 
dar trebuie să mobilizați toa
te rezervele pentru recupera
rea rămînerilor in urmă, pen
tru a depăși planul de produc
ție, există condiții pentru a- 
ceasta — ministerul trebuie să 
vă ajute, comitetul județean 
de partid să fie mai activ, or
ganizația de partid și cea de 
U.T.C. din uzină trebuie să 
concure la atingerea acestui 
scop.

Secretarul general al parti
dului a reliefat apoi că, în a- 
ceastă primă uzină de strun
guri din țară, se impune ne
cesitatea intensificării cursu
rilor de pregătire și speciali
zare. întrucît mulți dintre 
muncitori sînt aici relativ ti
neri. ..Am ajuns la concluzia 
— spune în continuare tova
rășul Ceaușescu — să patro
nați noua uzină de strunguri 
din Tîrgoviște. Trebuie să 
dovediți ..patroni“ buni, să 
fim nevoiți să căutăm 
alții“.

— Vom fi, tovarășe secretar 
general — spun muncitorii, 
tehnicienii, vom îndeplini în
tocmai indicațiile dumnea
voastră.

Colectivul întreprinderii își 
propune să sporească produc
ția globală cu 24 la sută, pro
ducția marfă cu 23 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 18 
la sută.

De la această uzină, cu spe
cificul ei .de accentuat colec
tiv de muncă bărbătesc, se 
trece la o altă unitate arădea-

aceasta 
de 

oamenilor“. Exami- 
diferitele faze de 

alte mașini de 
tovarășul Nicolae 

remarcă o serie de 
tehnice de modifi-

tehnică bună, o expe- 
valoroasâ. Cu toate a- 
există și rămîneri în 
Desigur, au fost greu- 

de calamități»

vă 
nu 
pe

nă, într-un univers de culori 
și chipuri feminine zîmbitoa- 
re — vestita U.T.A., una din 
cele patru unități ale combina
tului textil Arad. Colectivul 
acesta, care se poate mîndri 
acum, la încheierea unui se
mestru, cu îndeplinirea tota
lă a obligațiilor de plan, nu a 
fost ocrotit de marile încercări 
din mai-iunie. Apele au pă
truns în secțiile filatură, țesă- 
torie, preparație, a fost opri
tă temporar producția. Acum 
nimic nu mai amintește ceea 
ce a fost. Mica expoziție din 
hol, amenajată cu bun gust, și 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la invitația mi
nistrului industriei ușoare. Ion 
Crăciun, și a directorului ge
neral al combinatului, Con
stantin Popescu, o vizitează cu 
interes, reflectă preocupările 
asidue pentru calitatea produ
selor, ingeniozitatea și fante
zia creatorilor de aici.

Cele patru unități ale combi
natului arădean trimit pieței

ține. Adresîndu-se tehnicieni
lor, secretarul general reco
mandă să se preocupe de poli
calificarea muncitorilor, astfel 
încît fiecare să cunoască cel 
puțin două meserii, ceea ce 
este atît în interesul întreprin
derii, cit și al lucrătorilor.

în încheierea vizitei, secre
tarul general al partidului 
urează colectivului de texti- 
liști noi succese în activitate, 
în strădania lor de a obține 
produse 
și la un 
scăzut.

mai multe, mai bune 
preț de cost cit mai

Pe ogoarele

Mureșului se

din

dă

recoltei
Elicopterul zboară deasupra 

Văii Mureșului, lunca cu pă- 
minturi rodnice, cu așezări de 
oameni gospodari. Sate și co
mune mari alternează cu în
tinse ogoare ce unduiesc în a- 
dierea vîntului. Lanuri nesfîr- 
șite de grîu au culoarea gal-

Valea

bătălia

două 
pro- 
Ioan

stat și președinții celor 
cooperative agricole de 
ducție, Ilie Cioarsa și 
Loczi. Avînd condiții, suprafețe 
și forțe de muncă sensibil 
egale cooperativele din Nădlac 
pot fi numite 
cuvînt „surori“.

pe drept
După pro-

interne și externe. în fiecare 
zi, 200 000 metri pătrați de țe
sături și 30 000 tricotaje, în 
afara producției de confecții a- 
flată în plină dezvoltare.

Angajați pe drumul înnoiri
lor, al sporirii eficienței eco
nomice, al ridicării calității, 
textiliștii arădeni au realizat 
un tip nou de țesătură din ce
lofibră în amestec cu fire de 
poliesteri, denumită „Teronea", 
caracterizată prin rezistență, 
stabilitate coloristică. Mai 
mult decît atît, am remarcat 
în expoziție o gamă variată de 
produse realizate din deșeuri, 
destrămate și reintroduse în 
circuitul pozitiv. 80 de tone 
de astfel de deșeuri au fost 
transformate în țesături de cea 
mai bună calitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază această realizare, re- 
comandînd folosirea pe scară 
mai largă a deșeurilor prove
nite atît din procesul de pro
ducție al fabricii, cît și de la 
populație.

Ca și la „Strungul“, secreta
rul general al partidului vi
zitează secțiile principale, se 
oprește să stea de vorbă ou 
muncitoarele, strînge mîinile 
multora dintre ele. Maria Pan- 
tea, din secția țesătorie, s-a 
îmbujorat de emoție cînd to
varășul Ceaușescu s-a apro
piat, a rugat-o să-i spună cîte
va lucruri despre munca ei, 
despre cîștigul pe care îl ob-

ben-aurie din preajma sece
ri.,.ului. Porumbul s-a înălțat 
pe alocuri de-un stat de om, 
ovăzul, orzul, plantele furaje
re și tehnice își desfășoară 
pînă la orizont covorul țesut 
din culori pastelate.

Din loc în loc, în zonele 
inundabile, pe suprafețele mai 
joase din apropierea rîului, pe
tice negre ca pecinginea a- 
mintesc că pe aici s-a dezlăn
țuit in urmă cu o lună și ju
mătate stihia oarbă a apelor.

Prin eforturi susținute, prin 
munca eroicei a țăranilor coo
peratori, a mecanizatorilor și 
a celorlalți lucrători din agri
cultură urmările calamității 
au fost înlăturate rămînînd 
doar ca o amintire aceste te
renuri pe care apele, întîrziind 
săptămîni la rînd. le-au scos 
pînă în prezent din circuitul 
lor firesc. Dar acolo de unde 
apele s-au retras munca de zi 
și noapte pentru recuperarea 
timpului pierdut a dat rezul
tate bune, vizibile, anunțînd 
recolte bune.

După jumătate de oră de 
zbor elicopterul aterizează în 
marginea orașului Nădlac. 
unde localnicii fac o entuziastă 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți condu
cători de partid și de stat. 
Se află în prezent și ministrul 
agriculturii și silviculturii 
Angelo Miculescu. Sute de 
țărani cooperatori aclamă în
delung. scandînd .Ceaușescu- 
P.C.R.“, în vreme ce oaspe
ții sînt îndemnați să guste 
din pîinea rumenă și bine 
crescută a acestor locuri. 
După ce trece în revistă com
pania de onoare a gărzilor pa
triotice din oraș, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu începe vi
zita de lucru la cooperativa a- 
gricolă de producție „Victo- 
ria“-Nâdlac.

Conducătorii de partid și 
de stat se interesează despre 
stadiul culturilor de grîu și 
porumb, apoi vizitează con
strucțiile fermei de animale. 
Lucrătorii din acest sector se 
mîndresc cu faptul că coope
rativa lor are 900 vaci de lap
te, 5 000 de porci din rase pro
ductive. precum și mii și mii 
de păsări. Secretarul general 
al partidului se interesează 
îndeaproape de măsurile luate 
pentru creșterea producției în 
sectorul zootehnic. Vizita con
tinuă apoi la cîmp în mijlocul 
lanurilor întinse de grîu. la
nuri ce aparțin celei de-a doua 
cooperative agricole cu sediul 
în Nădlac — C.A.P. „Mureșul“. 
Des ca peria și cu „spicul ca 
vrabia“ — aidoma vechilor 
urări ale poporului nostru, 
griul din această tarla făgă
duiește o producție de aproxi
mativ 3 500 kg la hectar.

La marginea unui lan de cî
nepă înalt pînă la piept se 
desfășoară o discuție vie între 
conducătorii de partid și de

ducțiile obținute se poate 
cu greu stabili care dintre ele 
este mai vrednică pentru că 
intre cele două cooperative 
se desfășoară o întrecere 
ambițioasă, nici una necedînd 
pasul față de cealaltă. Crea
toare întrecere, încurajată și 
stimulată de principiile sănă
toase, adînc înrădăcinate in 
viața x satului nostru prin 
transformarea socialistă a a- 
griculturii.

în legătură cu recolta de 
cînepă care se anunță foarte 
bună, președinții celor două 
cooperative își exprimă do
rința ca mașinile de recoltat, 
produse de uzina „Semănătoa
rea“, să aibă o productivitate 
mai mare. De asemenea, luîn- 
du-se în discuție problema 
dezvoltării sectorului zooteh
nic, Ilie Cioarsa remarcă ne
cesitatea sporirii bazei furaje
re a cooperativei, care, la ora 
actuală nu reprezintă decît 
aproximativ 6 la sută din su
prafața agricolă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază 
că această cerință e justifica
tă. că baza furajeră poate 
ajunge pînă la 10 la sută din 
suprafața agricolă, cu condi
ția însă ca ea să se concreti
zeze în producții de carne și 
lapte cu mult mai mari.

Din nou la Nădlac. Aici are 
loc un scurt miting. în cuvin
te simple, dar de o mare 
căldură sufletească, cei doi 
președinți mulțumesc tovară
șului Nicolae Ceaușescu . pen
tru vizita ce le-a făcut-o. Ei 
îl asigură pe secretarul gene
ral al partidului, că nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
ca în ciuda condițiilor clima
terice vitrege din această pri
măvară, în ciuda inundațiilor 
care au afectat suprafețe a- 
gricole întinse, să îndeplineas
că cu succes sarcinile propu
se pentru acest an.

întîmpinat cu vii aplauze, 
cu îndelungi ovații, ia cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.

Doresc să vă adresez dum
neavoastră, membrilor celor 
două cooperative și tuturor 
locuitorilor orașului Nădlac, 
un călduros salut din partea 
Comitetului Central al parti
dului, a Consiliului de Stat 
și a guvernului patriei noas
tre socialiste. (Aplauze înde
lungi).

Am vizitat ferma zootehni
că a cooperativei, precum și 
cîteva din culturile ei de grîu, 
de porumb, de sfeclă și cine- 
pă. Mi-au făcut o impresie 
bună atît ferma zootehnică — 
mai bine zis felul cum se 
prezintă vacile și porcii — cit 
și culturile. Se vede că în 
gospodăria dumneavoastră se 
lucrează bine. Cu atît mai 
mult, doresc să subliniez acest 
lucru, cu eît în primele luni 
ale anului, condițiile clima-

tice n-au fost dm cele mai 
favorabile. Totuși, datori
tă muncii depuse de dumnea
voastră, de toți cooperatorii, 
se prevăd recolte bune. Ni s-a 
spus că ați avut și inundații. 
Desigur, acestea au diminuat 
intrucitva veniturile gospodă
riei, dar aveți posibilitatea ca 
în lunile care au mai rămas 
să reînsămînțați terenurile 
afectate, să puneți culturi 
duble încît să recuperați pier
derile suferite din cauza inun
dațiilor. De altfel, cunoașteți 
eă am avut pierderi mari în 
acest an, dar țăranii coope
ratori. lucrătorii din agricul
tură, întregul nostru popor, 
a acționat cu toată fermitatea, 
atît pentru a evita pagube 
mai mari, cît și pentru a re- 
insămînța, a lichida pagube
le într-un timp scurt și a asi
gura ca pînă la sfîrșitul anu
lui să Îndeplinim în bune con- 
dițiuni toate sarcinile pe care 
le avem, atit in industrie, cît 
și in agricultură. Vă felicit, 
pentru rezultatele pe care le 
aveți pînă acum in activitatea 
dumneavoastră. Totodată, do
resc să-mi exprim convinge
rea că veți lua toate măsuri
le, atît pentru a recupera 
pierderile suferite de pe urma 
inundațiilor, cît și pentru a 
obține recolte mai mari anul 
acesta, și mai cu seamă în 
anul viitor. Avem, după cum 
se știe, un mare program de 
dezvoltare a agriculturii — 
atit in ce privește zootehnia, 
cit și culturile de cîmp. La 
dumneavoastră se obține o 
producție medie la lapte de 
2 500 litri. Desigur, la o ase
menea fermă, producția de
2 500 este o producție bună, 
dar se poate obține de la
3 000 in sus, chiar 3 500 litri. 
Vă închipuiți că aceasta va 
contribui mult la creșterea 
veniturilor tuturor cooperato
rilor.

Trebuie luate măsuri pentru 
o furajare mai corespunză
toare a animalelor, pentru o 
selecție mai bună, deoarece 
numai pe această cale se va 
putea ridica în următorii 3—4 
ani producția de lapte. Tot
odată trebuie să reducem con
sumurile de hrană pe kg, de 
porc îngrășat — consumuri 
care sînt încă mari. De ase
menea, trebuie luate măsuri 
pentru a putea să obținem 
producții mai mari la griu, po
rumb, sfeclă. Toate acestea 
vor contribui la creșterea veni
turilor cooperatorilor, la spo
rirea avuției generale a țării, 
la ridicarea bunăstării între
gului popor. Sînt convins că 
toți cooperatorii din Nădlac, 
ca de altfel întreaga noastră 
țărănime, vor face totul pen
tru a realiza în bune condi- 
țiuni programul de dezvoltare

al agriculturii în România. 
(Aplauze puternice).

In încheiere, vă urez, dum
neavoastră, tuturor locuitori
lor orașului, precum și condu
cătorilor celor două coopera
tive, comuniștilor, organizației 
de partid, multe succese in 
activitatea viitoare. Tuturor 
— multă sănătate și feri
cire. (Aplauze, urale înde
lungi ; se scandează „P.C.R.— 
Ceaușescu“).

Vizita pe ogoarele din cîm- 
pia Mureșului se încheie cu 
un scurt popas la întreprin
derea agricolă de stat „Avi
cola“ din hotarul Aradului. 
Ne aflăm în incinta uneia din 
cele mai mari și mai moderne 
întreprinderi de acest gen din 
țară. Aici, înfățișarea hale
lor în care cresc păsările su
gerează întrucâtva peisajul 
industrial : construcții drep
te, despărțite de alei înguste 
prin care se asigură aprovi
zionarea cu hrană a păsărilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primește explicații amănunți
te în legătură cu rezultatele 
obținute în acest an în creș
terea și valorificarea păsări
lor. Astfel, din producția a- 
nuală planificată de 29 700 mii 
de ouă, s-au realizat pînă la 
1 iulie 16 439 mii. O depășire 
substanțială s-a înregisrat în 
primul semestru și la produc
ția de came — 891 tone din 
planul total anual de 1461 
tone. Directorul întreprinde
rii, dr. Mihai Stănescu, arată 
în continuare că la sfîrșitul 
viitorului cincinal, în 1975, 
producția va crește la 2 000 
tone carne și la 86 800 mii bu
căți ouă, sporuri realizate 
fără investiții în construcții 
noi, ci prin îmbunătățirea pro
cesului de creștere a păsări
lor.

Se vizitează cîteva hale în 
care sînt adăpostiți pui de 10 
zile, 37 și respectiv, 60 de zile. 
Intr-adevăr, peisajul indus
trial e confirmat aici de rit
murile surprinzătoare, de
creșterile spectaculoase de
care numai organizarea in
dustrială poate fi capabilă; 
puii de 60 de zile ating greu
tatea de 1,5-1,6 kg.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
face recomandări prețioase 
în legătură cu aprovizionarea 
cu carne de pasăre a orașelor, 
indicînd să se acorde priori
tate Capitalei, precum și altor 
centre urbane importante, în 
funcție de posibilități și de 
cererea pieței. Apoi, condu
cătorii de partid și de stat își 
iau rămas bun de la munci
torii și specialiștii întreprin
derii agricole de stat „Avico
la“, care fac la despărțire, o 
entuziastă manifestare de dra
goste și prețuire.

în piața centrală a orașului,

așteaptă zeci de mii

de cetățeni

... ora 13,30. Elicopterul ate
rizează pe stadionul U.T.A. din 
binecunoscutul cartier mun
citoresc al Aradului. In ma
șina oficială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți condu
cători de partid și de stat se 
îndreaptă apoi spre piața cen
trală a orașului, străbătind 
cartiere vechi și ,noi, aduse 
insă, toate, la același numitor 
de uriașul val de entuziasm 
popular care le animă în a- 
ceste clipe. Mulți dintre loca
tari au ținut să expună la 
ferestre și balcoane covoare și 
scoarțe țesute în bogatul stil 
folcloric local. Pe acoperișuri 
flutură eșarfe roșii și tricolore, 
în piața din fața primăriei se 
află multe zeci de mii de oa
meni, din oraș șl județ. Pe nu
meroase placarde se pot citi 
două cuvinte : „Ceaușescu— 
P.C.R.“. Sute de steaguri ro
șii și tricolore alternează cu 
portrete ale conducătorului 
partidului și statului nostru. 
Pe zidurile clădirilor monu
mentale ce împrejmuiesc pia
ța sînt înscrise lozinci însu- 
flețitoare: „Trăiască Parti
dul Comunist Român“, „Tră
iască și să se întărească prie
tenia și colaborarea frățească 
dintre poporul român și po
poarele țărilor socialiste“.

Adunarea populară este des
chisă de tov. Teodor Haș, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Arad, pre
ședinte al Consiliului popu
lar județean, care a spus :

Vă rog să-mi permiteți să dau 
glas celor mai profunde senti
mente de dragoste și recunoș
tință pe care comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Arad, 
români, maghiari, germani și de

alte naționalități le nutresc față 
de conducerea partidului nostru, 
față de de dv., iubite tovarășe 
Ceaușescu și să vă adresez din 
adîncul inimii un călduros salut 
și tradiționala urare „bine ați 
venit“ pe meleagurile arădane.

Vizita cu care ne onorați as
tăzi are pentru noi toți o im
portanță deosebită pentru că ea 
cinstește pe toți cetățenii Ara
dului, care, ca întregul nostru 
popor, au trecut prin grele în
cercări în lupta cu forțele dez
lănțuite ale naturii.

Vă raportăm cu mîndrie 
scumpe tovarășe Ceaușescu că 
muncitorii, intelectualii, luptăto
rii gărzilor patriotice, formațiu
nile de tineret, militari ai foite
lor noastre armate, practic în
treaga populație a Aradului, fără 
deosebire de naționalitate, cu un 
înălțător eroism, dovedind impre
sionante calități moral politice și 
cetățenești, cu eforturi adesea 
supraomenești și-au făcut din plin 
datoria în lupta îndîrjită cu a- 
pele dezlănțuite reușind astfel 
să salvăm Aradul, valorile sal« 
materiale și spirituale, create 
<dci de-a lungul veacurilor și 
ridicate pe o treaptă superi
oară.

Avînd încredere în foițele lor, 
colectivele de muncă ș-au mobi
lizat întreaga capacitate crea
toare, continuînd bătălia în în
treprinderi pentru recuperarea 
integrală a pagubelor, pentru li
chidarea urmărilor nefaste ale 
calamităților.

Drept urmare, cu toate greu
tățile, planul la producția glo
bală pe primele 5 luni a fost 
realizat în proporție de 101,9 la 
sută, obținîndu-se o producție

(Continuare in pag. a lll-a)
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suplimentară de peste 43 mili
oane lei care s-a materializat 
prin depășirea planului cu 34 
vagoane marfă, mobilă în va
loare de aproape 5 milioane lei; 
41 000 metri pătrați țesături 
bumbac, 9 000 bucăți tricotaje, 
ceea ce ne dă certitudinea că 
angajamentele asumate în între
cerea socialistă, suplimentate în 
mod substanțial, vor fi realizate.

Ne preocupăm intens, stimate 
tovarășe secretar general, să în
lăturăm în timpul cel mai scurt 
efectele negative ale calamități
lor din agricultura județului nos
tru, mobiiizînd toți lucrătorii la 
reînsămînțarea suprafețelor inun
date, întreținerea în cele mai 
bune condiții a culturilor prăsi
toare, depunînd eforturi sporite 
pentru a obține producții cît mai 
mari.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, a spus în încheiere 
vorbitorul, că organizația jude
țeană de partid Arad, toți oa
menii muncii din județul nostru, 
tineri și vîrstnici, animați de a- 
celeași sentimente, sînt hotărîți 
să-și pună întreaga lor capaci
tate, talentul și priceperea, toate 
forțele lor creatoare, pentru în
deplinirea sarcinilor ce le revin 
în acest an, contribuind la în
făptuirea grandiosului program, 
elaborat de Congresul al X-lea 
ai partidului, făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul României.

Au luat apoi cuvîntul tov. 
Savu Buzeșan — muncitor Ia U- 
zina de vagoane : Prin prezența 
dv. în mijlocul nostru, a spus 
vorbitorul, noi vedem, tovarășe 
secretar general, grija partidului 
nostru pentru destinele țării, 

! preocuparea pentru ca activita
tea ce o desfășurăm să se ridice 
la un nivel calitativ și mai înalt, 
să răspundă cerințelor actuale și 
de viitor ale dezvoltării societă
ții românești, care au fost stabi
lite cu alît mai multă claritate 
de către Congresul al X-lea al 
Partidului.

Vă raportăm că organizîn- 
du-ne și mai bine munca, cu 
eforturi sporite, am reușit să re
cuperăm pierderile provocate de 
întreruperea producției pe o pe
rioadă în care eforturile noastre 
au fost îndreptate pentru salvarea 
uzinei și orașului de furia ape
lor, și să dăm o producție supli
mentară peste plan. Astfel am 
realizat 10,6 milioane lei la pro
ducția marfă, 61,7 milioane lei la 
producția marfă vîndută și înca
sată, iar planul de beneficii l-am 
depășit cu 9,8 milioane lei.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, —■ a încheiat muncito
rul Savu Buzeșan — că munci
torii de la uzinele de vagoane, cît 
și ceilalți oameni ai muncii din 
municipiul Arad, alături de în
tregul nostru popor, își vor înzeci 
eforturile pentru îndeplinirea an
gajamentelor asumate în între
cerea socialistă, vom lupta cu și 
mai mare abnegație pentru trans
punerea în viață a sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea pri
vind făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în scumpa 
noastră patrie, Republica Socialis
tă România.

In cuvîntpul său, prof. lorii 
Rehon, a spus între altele :

„îmi permit să vă aduc la cu
noștință că elevii municipiului 
și județului Arad, cadrele didac
tice, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități au înțeles 
chemarea partidului, și pătrunși 
de un profund patriotism, într-o 
unitate frățească, și-au făcut pe 
deplin datoria, participînd la lu
crările de prevenire și de lichida
re a efectelor calamităților natu
rale care s-au abătut și asupra ju
dețului nostru.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Asigurînd drepturi și liber
tăți egale pentru toți cetățenii pa
triei, fără deosebire de naționali
tate, societatea noastră socialistă 
realizează consecvent cadrul eco
nomic și social-politic necesar în
tăririi prieteniei și unității dintre 
poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare.

Hotărîrea și entuziasmul cu 
care muncitorii, țăranii și intelec
tualii, toți oamenii muncii din ju
dețul nostru, fără deosebire de 
naționalitate, participă la făurirea 
și apărarea valorilor materiale și 
spirituale exprimă modul fericit și 
științific în care partidul nostru 
a știut să rezolve problema na
țională în patria noastră socialistă, 
România.

Prezența dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, în mij
locul nostru, constituie un imbold 
pentru noi și ne mobilizează în 
același timp pentru înfăptuirea 
programului elaborat de Congre
sul al X-lea, privind făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate“.

Arătînd că alături de întregul 
J popor, țăranii cooperatori din 

Șimand au trăit în ultima vreme 
zile de grea încercare, provocată 
de inundațiile abătute asupra te
ritoriului țării, Ioan Corbaci, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție din Șimand, a preci-

„Vă raportăm tovarășe 
Ceaușescu, că în aceste zile coo
peratorii și mecanizatorii muncesc 
neobosit pentru a impulsiona rit
mul de lpcru la cîmp — răspun- 
zînd astfel chemării partidului 
nostru drag de a ne înzeci efor
turile în munca de refacere pen
tru a asigura dezvoltarea conti
nuă a agriculturii.

Dați-mi voie să vă informez, 
iubite conducător, că, în ciuda 
condițiilor neprielnice din primă
vara acestui an, am livrat statului 
200 tone legume timpurii, 85 tone 
came și 3 085 hl lapte. Ne anga
jăm să livrăm statului peste plan 
150 tone legume, 15 tone carne, 
300 hl lapte, 4 000 kg lînă. Ne 
vom îndeplini în mod exemplar 
toate sarcinile contractuale“.

Tînăra muncitoare Sava Costea 
de la unitatea 30 Decembrie a 
Combinatului textil, a subliniat 
în cuvîntarea sa faptul că :

încadrați în efortul constructiv 
colectiv, tinerii din Combinatul 
textil arădean, toți muncitorii 
participă cu entuziasm la înfăp
tuirea sarcinilor stabilite de cel 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

„în cursul vizitei pe care ați 
făcut-o astăzi la Uzina Textilă 
Arad, a subliniat vorbitoarea, 
v-ați putut convinge, tovarășe 
secretar general, de rezultatele 
muncii noastre.

Desfășurind o muncă intensă, 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii din întreprinderea noastră 
răspunzînd chemării partidului 
și-an îndeplinit și depășit sar
cinile de plan pe primele 6 luni 
ale anului, obținînd o producție 
suplimentară de peste 8 milioa
ne lei.

Înțelegînd înalta semnificație 
a muncii, tineretul din între
prinderea noastră, muncind neo
bosit, alături de vîrstnici, în 
schimburi prelungite, în scurt 
timp a reușit să recupereze și 
pierderile pricinuite de calami
tățile naturale, care se cifrează 
la aproape un milion metri pă- 
trați țesături.

Avînd convingerea fermă că 
cea mai înaltă îndatorire a noas
tră este îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan, analizînd 
posibilitățile și resursele interne, 
întreprinderea noastră se anga
jează să realizeze pînă la sfârși
tul anului o producție suplimen
tară de peste 15 milioane lei”.

Luînd _ cuvîntul, tovarășul 
Iosif Șiclovan — pensionar, 
vechi militant de partid din ile
galitate, a spus :

„împreună cu toți comuniștii, 
cu toți oamenii muncii din ju
dețul Arad și din întreaga țară, 
și noi, ostași mai vîrstnici ai 
partidului, ne exprimăm deplina 
adeziune față de politica inter
nă și externă a partidului și sta-

La Timișoara-aceeași vibrantă 

atmosferă
Curînd', prin hublourile eli

copterului încep să se zărească, 
luminate de un soare strălu
citor, soare de vară, marile 
edificii și întinsele cartiere 
noi ale Timișoarei. De-a lun
gul bulevardelor largi ale ma
relui oraș, mii și mii de ce
tățeni așteaptă, cu aceleași sen
timente de bucurie și dragos
te, sosirea secretarului gene
ral al partidului.

Pe stadionul „1 Mai“ se află 
în întîmpinarea conducătorilor 
de partid și de stat, tov. Mihai 
Telescu, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popu
lar județean Timiș, activiști 
de partid și de stat, persona
lități ale vieții științifice, cul
turale și artistice.

Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Comandantul companiei 
de gardă prezintă raportul. în 
uralele pline de însuflețire ale 
oamenilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comandan
tul suprem al forțelor noastre 
armate, trece în revistă com
pania, formațiunile de gărzi 
patriotice și cele de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei.

Urmează apoi una din acele 
vibrante manifestări prin care 
cetățenii aflați pe marele pla
tou țin să-și exprime înalta 
lor prețuire și dragoste pen
tru conducătorul partidului și 
statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui prezență 
în mijlocul oamenilor muncii 
prilejuiește de fiecare dată un 
dialog viu, plin de căldură u- 
mană. Fiecare dorește să dea 
mina cu secretarul general al 
partidului, să fie cît mai a- 
proape, să-i poată ura ,,Bun 
venit“. „Să ne trăiți, tovară
șe secretar general“, „Mulți 
ani de muncă și de viață“. 
„Vă mulțumim, vă mulțu
mim“, sînt vorbe prinse din- 
tr-o mulțime de exclamații 
sincere, rostite de bărbați și 
femei, de români, maghiari, 
germani și sîrbi, intr-o minu

tului nostru, care îmbină armo
nios patriotismul socialist cu 
internaționalismul proletar, ex
primă înalta responsabilitate 
față de interesele vitale ale po
porului român, de interesele ge
nerale ale socialismului și păcii 
în lume.

Știm bine, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că în fruntea condu
cerii partidului și statului, dum
neavoastră, prin munca neobo
sită, pătrunsă de dragoste ne
țărmurită față de cauza parti
dului, de năzuințele nobile ale 
poporului, aduceți o contribuție 
deosebită la împlinirea idealuri
lor de fericire și bunăstare spre 
care au aspirat dintotdeauna 
masele muncitoare din România, 
pentru care a luptat partidul 
nostru.

Pentru tot ce ați făcut și fa
ceți pentru întărirea și creșterea 
prestigiului partidului și înflo
rirea patriei și națiunii noastre 
socialiste, pentru grija ce o pur- 
tați locuitorilor Aradului, per- 
miteți-mi să exprim încă o dată 
prețuirea și recunoștința noas
tră, nemărginită.

în această atmosferă de pu
ternic entuziasm, de caldă ma
nifestare a atașamentului față 
de politica internă și externă 
a partidului —- în uralele și 
ovațiile ce nu contenesc mi
nute în șir, ia cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

La închiderea adunării popu
lare de ]a Arad, a luat cuvîntul 
tov. Teodor Haș, care a spus 
între altele :

„Vă rog să-mi permiteți, iubi
te tovarășe Ceaușescu, ca în nu
mele Comitetului județean de 
partid și al Consiliului popular 
județean, al tuturor celor ce 
muncesc din județul Arad, să vă 
mulțumesc călduros pentru indi
cațiile care ni le-ați dat, să vă 
mulțumesc, de asemenea, din 
toată inima, pentru călduroasele 
aprecieri pe care le-ați făcut la 
adresa organelor și organizațiilor 
noastre de partid, la adresa oa
menilor muncii din județul nos
tru.

Arădenii vă asigură, tovarășe 
secretar general, că vor face tot 
ce le stă în putință pentru a se 
achita de sarcinile ce revin ju
dețului, municipiului, unităților 
economice din industrie și din 
agricultură, tuturor celorlalte 
domenii de activitate, că vor de
pune eforturi neobosite pentru 
a da viață, în munca de zi cu 
zi, hotărîrilor partidului și gu
vernului privind ridicarea pe 
trepte mereu mai înalte a con
strucției economice socialiste a 
țării, privind evoluția neîncetat 
ascendentă a întregii noastre 
societăți“.

nată armonie de simțire pa
triotică. La aceleași vibrante 
manifestări am asistat apoi 
pe toate străzile orașului, unde 
trecea tovarășul Ceaușescu : 
pe strada Clujului, bulevardul 
Eroilor, bulevardul Mihai Vi- 
teazu, bulevardul Victoriei.

Momentul sosirii .în orașul 
de pe Bega a prefigurat am
bianța de mare însuflețire, de 
puternic entuziasm în care 
se desfășoară vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți conducători de partid și 
de stat, la Timișoara și în alte 
localități ale județului, în 
cursul zilei de astăzi.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea populară din municipiul Arad
(Urmare din pag. I)

a venit în sprijinul populației 
din zonele calamitate — cu 
bani, alimente, cu îmbrăcă
minte — a muncit pentru re
pararea cît mai grabnică > 
unităților lovite pentru a le 
reda în cel mai scurt timp pro
ducției. Această uriașă și una
nimă manifestare a solidarită
ții, de, la un capăt la altul al 
țării, dovedește înalta conștiin
ță socialistă a națiunii noastre, 
în'anii făuririi rioii orânduiri, 
ea a devenit conștientă că nu
mai unitatea indestructibilă îi 
dă garanția înfrîngerii tuturor 
greutăților, garanția înfăptui
rii cu succes a programului 
de dezvoltare multilaterală a 
societății, de creștere a bună
stării și fericirii întregului po
por. (Aplauze prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.“).

Se cuvine să,menționez aci 
și faptul că în aceste grele 
împrejurări, organizațiile de 
partid, comuniștii, organiza
țiile comunale și din întreprin
deri, comitetele județene și o- 
rășenești de partid au fost 
permanent la datorie,, s-au ;a- 
flat în primele rînduri 
ale luptei oamenilor muncii, 
ale eforturilor generale pen
tru limitarea la minimum a 
efectelor inundațiilor, pentru 
asigurarea refacerii grabnice 
a unităților economice și re
luarea cursului normal al în
tregii noastre. activități. De 
aceea, doresc să adresez calde 
felicitări organizației dumnea
voastră de partid, tuturor or- 

• ganizațiilor de partid din ju
deț, comitetului , județean 
Arad, precum și tuturor , ce
lorlalte comitete județene, co
muniștilor din întreaga țară 
care au dovedit că sînt strîns 
legați de popor, că pun mai 
presus de toate cauza poporu
lui, fericirea și bunăstarea lui 
(Aplauze puternice)

Cred că veți fi de acord cu 
mine să adresăm, de aseme
nea. mulțumiri organizațiilor 
de tineret și organizațiilor de 
femei, sindicatelor, care au 
fost și ele permanent la dato
rie, au făcut totul pentru a-și 
aduce contribuția la înfrânge
rea greutăților și la reintra
rea în normal a întregii vieți , 
sociale (Aplauze)

Doresc, totodată, să adresez , 
mulțumiri oamenilor muncii 
din Arad, care, muncind fără, 
răgaz zile întregi, au reușit 
să împiedice revărsarea ape
lor. ca de altfel tuturor lo
cuitorilor patriei pentru acti
vitatea depusă, pentru ero
ismul și unitatea de care au 
dat dovadă în aceste împre
jurări (Aplauze prelungite)

Desigur, tovarăși,, mai avem 
mult de făcut pentru a lichida 
complet urmările grele ale a- 
cestor calamități catastro
fale. Avem însă satisfacția să 
constatăm că aproape toate 
întreprinderile industriale 
și-au reluat activitatea nor
mală ; de asemenea, cele mai 
multe cooperative agricole au 
reînceput munca, trecînd la 

< <

reînsămînțarea — pe mă
sura retragerii apelor — 
a suprafețelor inundate. Pu
tem spune că de pe acum am 
depășit o parte din greutățile 
provocate de calamități. Mai 
avem, desigur, mult de mun
cit, dar rezultatele de pînă 
acum ne dau temeiul să afir
măm că stă în puterea noastră 
ca încă în cursul acestui an 
să lichidăm pe deplin urmări
le acestei catastrofe, șă înde
plinim în bune condiții planul 
producției industriale’ și să 
asigurăm îndeplinirea sarci
nilor ce ni le-am propus în 
agricultură, să obținem recolte 
care să satisfacă aproviziona
rea populației. In felul acesta 
vom realiza în întregime ac
tualul cincinal creînd o bază 
bună pentru următorul plan 
de cinci ani (Aplauze prelun
gite).

Este adevărat, pentru a ob
ține aceste rezultate trebuie 
să lucrăm mai mult de 8 
ore ; trebuie să lucrăm și du
minicile și în alte zile de săr
bătoare. Dar să ne punem în
trebarea tovarăși : ce avem 
de făcut după asemenea pier
deri ? Să încrucișăm brațele, 
să ne uităm în sus, să aștep
tăm ca Dumnezeu sau altcine
va să rezolve problemele noas
tre ? Sau să ne suflecăm mî- 
necile — cum se spune în po
por — și prin munca noastră, 
prin hotărîrea noastră să re
parăm ceea ce au distrus ape
le, să asigurăm prin măsuri 
hotărâte îndeplinirea progra
mului făuririi societății socia
liste și comuniste în Româ
nia ? Nu avem decît acest 
drum : drumul muncii ■ hotă
râte pentru învingerea greu
tăților. în unitatea' și îft mun
ca noastră, a tuturor cetățe
nilor — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
— sub conducerea partidului, 
stă garanția înfrîngerii greu
tăților, garanția că în curând 
vom putea da uitării nenoro
cirea care ne-a încercat (A- 
plauze puternice).

Doresc să menționez fap
tul deosebit de îmbucurător 
că în aceste împrejurări gre
le, România a simțit spriji
nul popoarelor din țările so
cialiste, al altor zeci și zeci 
de popoare din întreaga lume 
care, într-o formă sau alta, 
și-au manifestat sentimente
le de simpatie față de poporul 
nostru și i-au acordat ajutor 
pentru învingerea greutăți
lor. Mulțumim pentru aceste 
manifestări și pentru senti
mentele de prietenie atît oa
menilor muncii din țările so
cialiste, cît și tuturor acelora 
care, de pe toate meridiane
le, ne-au adresat cuvinte de 
îmbărbătare și ne-au dat aju
tor. Noi vedem în aceasta at/t 
o expresie a simpatiei de care 
se bucură țara noastră, cît și 
o prețuire a muncii poporului 
român, a politicii noastre tji 
pace, de colaborare cu toate 
statele lumii (Aplauze puter
nice, prelungite).

Ceea ce așteaptă însă lumea

— chiar și cei din străinătate
— este să vadă cum vor reuși 
românii să se descurce din a- 
ceste greutăți. Unii și-au pus 
chiar întrebarea : Cîți ani le 
vor trebui pentru a înfrânge 
greutățile ? Se pare că aceștia 
nu cunosc bine de ce este în 
stare un popor liber, stăpîn pe 
destinele sale, care are o ase
menea organizare și un con
ducător atît de încercat cum 
este Partidul Comunist Ro
mân. Vom dovedi tuturor că 
poporul acesta de 20 de mi
lioane de oameni, cu cei peste 
2 milioane de comuniști ai 
săi, este intr-adevăr în stare 
să facă minuni ! Vom reface 
încă în acest an tot ceea ce 
s-a distrus, vom asigura ca 
țara noastră să-și continue 
mersul ascendent în toate do
meniile de activitate (Aplauze 
puternice, urale).

Dragi tovarăși,

Preocupîndu-ne de proble
mele și greutățile de care am 
vorbit mai înainte, nu am ui
tat și nu uităm nici un mo
ment că trebuie să facem to
tul pentru a aduce contribu
ția la cauza socialismului și 
păcii în lume. De aceea, chiar 
în aceste împrejurări grele, 
partidul, guvernul patriei 
noastre au desfășurat o inten
să activitate internațională ; 
noi știm că succesele în 
construcția socialistă, în dez
voltarea patriei noastre, sînt 
indisolubil legate — și con
tribuie — la întărirea forței 
socialismului în lume. De a- 
ceea noi vedem o strînsă u- 
nitate dialectică între politica 
internă și internațională, în
tre sarcinile naționale și cele 
internaționale — și facem to
tul pentru a contribui la în
tărirea colaborării și unității 
țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor progresiste, colaborăm 
cu toate popoarele în lupta 
pentru pace și dezvoltare de
mocratică a omenirii (Aplau
ze puternice).

Desigur, tovarăși, în lume 
mai sînt încă multe probleme 
de rezolvat. Din păcate, răz
boiul mai omoară încă zilnic 
mulți oameni în diferite părți 
ale globului pămîntesc. Se 
pare că nu s-au tras toate 
învățămintele din istorie, din 
dezvoltarea evenimentelor ul
timilor ani care atestă că a 
apus pentru totdeauna vre
mea asupririi și dominației 
nestingherite asupra altor po
poare, că politica colonialistă, 
imperialistă este sortită eșe
cului și nimic în lume nu mai 
poate face popoarele să rabde 
jugul dominației străine (A- 
plauze puternice).

Iată de ce Partidul Comu
nist Român, guvernul Româ
niei socialiste militează activ 
pentru a se încetățeni în via
ța internațională relații baza
te pe respectul independenței 
și suveranității naționale, pe 
neamestec în treburile inter
ne, pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
destinele fără nici o imixtiu

ne din afară. Noi sîntem con
vinși că aceste principii — în 
ciuda forțelor imperialiste, 
reacționare care se mai opun 
promovării lor — vor trium
fa, vor deveni baza convie
țuirii viitoare a popoarelor 
lumii (Aplauze puternice).

Noi înțelegem că trebuie să 
acordăm în continuare multă 
atenție dezvoltării socialiste 
a patriei noastre. Avem încă 
multe probleme de rezolvat. 
Trebuie să muncim intens 
pentru a asigura o cît mai 
bună conducere a economiei, 
înfăptuirea programului ' ela
borat încă de Conferința Na
țională privind lărgirea de
mocrației economice și crește
rea participării oamenilor 
muncii la conducerea între
prinderilor și a tuturor sec
toarelor de activitate. Parti
dul nostru acționează pentru 
ca toate măsurile și hotărâ
rile care privesc atît dezvol
tarea internă cît și politica 
externă să fie luate cu acor
dul întregului nostru popor, 
ca, într-adevăr, democrația 
socialistă să fie expresia vo
inței unice a întregii națiuni. 
Facem totul pentru a realiza 
în cît mai bune condițiuni 
programul dezvoltării multi
laterale a țării, adîncirea de
mocrației socialiste în patria 
noastră. (Aplauze puternice).

Nu vreau să vorbesc acum 
pe larg despre problema na
țională. Am vorbit de altfel 
chiar aici — acum un an mi 
se pare — despre această pro
blemă. Cunoașteți cu toții cu 
ce npare. atenție . înfăptuiește 
conducerea partidului nostru 
principiile marxist-leniniste 
ale egalității depline între toți 
cetățenii patriei. Numai rea- 
lizîndu-se în toate domeniile 
de activitate această egalitate 
deplină, se poate asigura fău
rirea cu succes a socialismu
lui. Să privim cum se înfăp
tuiește așezarea pe întregul 
teritoriu a industriei, dezvol
tarea forțelor de producție ; 
prin această politică se creează 
condiții ca toți cetățenii pa
triei să găsească de lucru, să 
se poată instrui, să participe 
efectiv la întreaga viață so
cială a țării. Aceasta este pri
ma problemă legată de rea
lizarea egalității în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii și 
pe care noi o înfăptuim cu 
consecvență. Dezvoltînd în 
mod planificat economia, am 
ridicat multe zone, multe ju
dețe la un nivel de industria
lizare la care nici nu se pu
tea visa în trecut. în planul 
cincinal următor» avem în
scrise, de asemenea, preve
deri privind dezvoltarea pu
ternică a industriei, agricul
turii, științei, culturii pe în
treg teritoriul țării. Fără în
doială că îndeplinirea aces
tor prevederi va favoriza și 
mai mult ridicarea tuturor re
giunilor țării. Aceasta va con
tribui, de asemenea, la întă
rirea coeziunii tuturor oame
nilor muncii care se conving 
zi de zi că între vorbele 
comuniștilor și faptele lor 
există o unitate indisolubilă, 
că societatea socialistă pe care 
o înfăptuim realizează în prac
tică deplina egalitate între 
toți cei ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate. (Aplau
ze puternice).

Vorbim de toate acestea, to
varăși, pentru că ele fac parte 
inseparabilă din eforturile 
noastre pentru construcția 
noii societăți, care trebuie să 
fie o societate a dreptății și 
echității sociale, a frăției între 
oameni, societatea în care fie
care cetățean să-și poată ma
nifesta din plin. aptitudinile, 
capacitățile, societaitea în care, 
cu adevărat stăpîn pe desti
nele sale, poporul să-și fău
rească liber propriul viitor. 
(Aplauze puternice, urale. Se 
scandează P.C.R.-P.C.R.).

Poate cineva m-ar întreba : 
Dar. oare de ce Ceaușescu nu 
vorbește și de dușmanul de 
clasă din România ? Pentru 
simplul motiv, tovarăși, că 
noi am lichidat de mult cla
sele exploatatoare, că la noi 
puterea se găsește în mîinile 
muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor, a poporului ; tot 
ceea ce se făurește în Româ
nia socialistă aparține poporu
lui și nu există forță care să 
poată pune în pericol cuceri
rile socialiste din patria noas
tră. (Aplauze puternice, ura
le ; se scandează „Ceaușescu- 
Ceaușescu“).

Desigur, acționînd pentru 
dezvoltarea societății trebuie 
să judecăm bine lucrurile; 
facem de aceea apel la păreri
le oamenilor muncii; trebuie 
să ne plecăm urechea, să în
țelegem și să ținem seama de 
aceste păreri. Faptul că cine

va exprimă un punct de ve
dere despre felul cum să fău
rim mai bine și mai repede 
socialismul în patria noastră, 
nu reprezintă nici un pericol 
pentru socialism ; dimpotrivă, 
tocmai în aceasta constă for
ța și viabilitatea socialismului 
și comunismului. întregul po
por trebuie să-și spună păre
rea și să caute cele mai bune 
căi pentru a făuri societatea 
menită să asigure bunăstarea 
și fericirea tuturor. (Aplauze 
prelungite).

Desigur, așa cum am mai 
spus, în procesul elaborării 
politicii interne și externe se 
pot exprima și păreri greșite. 
N-avem decît să le dezbatem, 
să le discutăm, să dovedim 
netemeinicia unor asemenea 
păreri. Trebuie să înțelegem 
că societatea noastră nu se 
poate înfăptui fără ca con
structorul socialismului să 
aibă posibilitatea de a gîndi, 
de a-și exprima liber părerea 
asupra felului cum edificăm 
mai bine noua orînduire. 
(Aplauze).

Mă refer la, toate acestea, 
tovarăși, pentru că cuvîntările 
care au avut loc aici, și mai 
cu seamă cuvîntul tovarășului 
Șiclovan, ilegalist, mi-au rea
mintit de activitatea noastră 
din ilegalitate, de faptul că și 
atunci noi eram cei mai con
secvenți luptători pentru de
mocrație,. pentru participarea 
poporului Ia conducerea socie
tății. Astăzi, cînd sîntem puși 
să rezolvăm aceste probleme 
avem obligația față de partid, 
față -de Comitetul nostru Cen
tral. față de popor să facem 
totul ca ideile comunismului 
să se înfăptuiască așa cum 
le-au visat făuritorii Jor —■ 
Marx, Engels, Lenin — așa 
cum le-am visat noi, care am 
înfruntat închisorile și cîteo- 
dată și gloanțele știind că so
cietatea comunistă va fi so
cietatea omului liber, stăpîn 
pe destinele sale. (Aplauze pu
ternice ; urale : se scandează 
>, Ceaușescu — P.C.R.“).

Stimați tovarăși.

Doresc să revin la probleme
le din Arad. Avem și aici cî- 
teva lucruri de rezolvat pen
tru a lichida complet urmările 
inundațiilor. De altfel, catas
trofa aceasta ne-a arătat că se: 
impun și măsuri de ordin mai 
general pentru a împiedica pe 
viitor apele să mai provoace 
asemenea pagube. Aceste mă
suri se »studiază de Comitetul- 
Central,- de guvern. Va trebui 
să ne ocupăm de baraje, de 
înălțarea digurilor vechi, de 
făurirea unor diguri noi. în a- 
fară deci de măsurile prevăzu
te în programul național pri
vind irigațiile și ameliorarea 
terenurilor agricole — pe care 
l-am adoptat anul acesta în 
luna martie — va trebui să 
luăm măsuri suplimentare. 
Realizarea lor va cere, pe lin
gă eforturi materiale și multă 
muncă; fiecare trebuie să 
pună umărul pentru a realiza 
lucrările menite să facă im
posibilă repetarea unor pier
deri asemănătoare celor din 
acest an. Asemenea sarcini vă 
vor reveni și dumneavoastră, 
celor din Arad.

Am definitivat planul cinci
nal și trebuie să vă spun, to
varăși. că> cu toate greutățile 
care le-am avut, nu am di
minuat prevederile stabilite de 
Congresul al X-lea; dimpotri
vă, în procesul definitivării 
planului am ajuns la majorări 
în dezvoltarea unor ramuri. 
Vom avea deci un plan cinci
nal chiar ceva mai mare de
cît cel schițat de Directivele 
Congresului al X-lea. Avem 
toate condițiile să realizăm cu 
succes ceea ce ne propunem; 
în 1975 România se va situa 
la un nivel de dezvoltare mult 
mai ridicat decît astăzi, va de
veni o puternică forță a siste
mului socialist mondial, a miș
cării progresiste din întreaga 
lume. (Aplauze puternice).

îmi exprim convingerea că 
oamenii muncii din Arad, în 
frunte cu organizația de 
partid. își vor aduce si în vii
tor contribuția la înfăptuirea 
marilor sarcini ce le stau în 
față. înainte de a încheia, do
resc să apreciez încă o dată 
munca depusă de Comitetul 
județean de partid, de primul 
secretar, care în aceste împre
jurări grele au fost la datorie. 
(Aplauze puternice). Vă urez 
din toată inima noi succese 
in activitatea dumneavoastră, 
multă sănătate și fericire. (A- 
plauze puternice, prelungite; 
urale și ovații; se scandează î 
„Ceaușescu — P.C.R.“).
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Vacaiîța
marJT'

Brigadierii-eievi raportează :v
in salopetă/ DOUA SAPTAMtNI

Inițiativa la zi
9

DE MUNCÀ=4573463 LEI
S-au încheiat două săptă- 

miui de vacanță în care bi
lanțul muncii patriotice, în 
cele 14 șantiere ale tineretu
lui din județul Mureș se ex
primă intr-o cifră impresio
nantă: 4.573.463 lei. Este esti
mată valoric, dăruirea a a- 
proape 5.000 de tinere energii 
în răstimpul a două săptă- 
mini de vacanță activă. Ele
vii brigadieri au înfruntat 
canicula nu la ștranduri — 
așa cum făceau de obicei 
după încheierea anului șco
lar — ci minuind lopata, tîr- 
năcopul și roaba și îndelet- 
nicindu-se cu „meseriile" re
facerii, continuind de fapt 
să-și înscrie prezența coti
diană acolo unde era nevoie 
de ei încă din momentele în
fruntării cu apele. Am fi ten
tați să spunem că vacanța lor 
de abia acum începe, dar 
•nu-i așa. De fapt vacanța lor 
a început în urmă cu două 
săptămini. Au provocat, a- 
colo, pe șantiere, întreceri 
intre echipe și brigăzi, și-au 
stabilit zilnic angajamente și 
norme individuale. Dar nor
mele nu au rămas individua
le. Pe șantierul de la Sîn- 
paul, elevii de la Liceul din 
Iernut și de Ia Școala profe
sională Metalo-Tehnica din 
Tg. Mureș se ajută reciproc 
la îndeplinirea normelor, in
cit tabla pe care urma să a- 
pară numele evidențiaților 
s-a dovedit neîncăpătoare 
pentru toți membrii șantie
rului, 
școlar, 
anul I, Grupul școlar Metalo- 
Tehnica, a primit premiul I 
la învățătură. Pe șantier a 
căutat să-1 echivaleze, in 
muncă, și l-au însoțit cu a- 
celași entuziasm Mihai Stoi- 
ță, Hamar Emeric, Gheorghe 
Hang, Augustin Moldovan, 
Dorin Cîrstea și mulți alții.

Citarea izolată a cîtprva 
nume cu titlu de evidențiere 
i-ar nedreptăți pe toți cei
lalți elevi.
membrii 
au refuzat 
ze" nume 
rezumindu-le 
zență : 640
la Liceele 
fel, la Tg. Mureș unde,au lu
crat, pe _■ cele trei șantiere, 
1.182 de elevi. In ambele mu-

nicipii valoarea muncii lor 
a depășit cîte un milion lei. 
Va rămîne neuitată cea mai 
rentabilă vacanță, rentabili
tate pe care tinerii români, 
maghiari și germani din ju
dețul Mureș au înscris-o în 
efortul general de redresare 
in urma calamităților natu
rale. Elevii brigadieri au no
tat impresii din munca lor 
de pe șantier, au făcut foto
grafii și vor păstra toate do
cumentele in album, pe co
pertele cărora se va grava 
cu caractere deosebite 
canța anului 1970.

Pe adresa Comitetului 
dețean Mureș al U.T.C., 
sosit și sosesc scrisori
care se exprimă mulțumirile 
transmise de instituțiile be
neficiare pentru calitatea și 
cantitatea muncii prestate de 
către tineri. în realitate, exi
stă un beneficiar colectiv, al 
tuturor lucrărilor efectuate, 
indiferent că este vorba de 
înălțarea a 4 700 metri di
guri, săparea a 8.062 metri 
șanțuri, curățirea și reamena- 
jarea zonelor verzi pe o su
prafață de 54 hectare, prăși- 
rea porumbului pe 167 hec
tare, desfundarea podurilor

va-

jU- 
au 
in

demolări și nivelări, dese
carea, dislocarea și transpor
tarea a 92.900 m.c. pămînt și 
așa mai departe. In geogra
fia meleagurilor mureșene, 
in cele 14 zile de muncă s-au 
adus modificări sensibile și 
imperios necesare. Calculul 
în milioane este impresio
nant, pentru că in fiecare ci
fră sînt mai multe semnifi
cații decît poate să cuprindă 
logica ei matematică.

Vacanța continuă. Au pre
luat-o studenții Centrului 
universitar Tg. Mureș. Peste 
900 de mediciniști și studenți 
de la Institutul pedagogic de 
3 ani, care nu se află la 
practica de specialitate, vor 
reedita ritmurile vacanței în 
salopetă la ridicarea digurilor 
pe malul Mureșului, la re
construcția drumului Gur- 
ghiu—Lăpușna și pe șantie
rele construcțiilor de locuin
țe din municipiul Tg. Mureș 
și în orașul Tîrnăveni. Ca 
peste tot, în amfiteatrele 
muncii se păstrează ecourile 
prezenței acelei categorii de 
vîrstă despre care ne place 
să se spună că este tînăra 
generație de azi.

CORNEL POGĂCEANU

• MIERCURI S-A INAUGURAT LA BRAȘOV „Elev-Clubul" — 
un nou mijloc de petrecere a zilelor de vacanță. Clubul își pro
pune să organizeze vizite la obiective economice și social-culturale, 
drumeții. întreceri sportive. întilniri cu personaltiăți din lumea tea
trului, filmului, muzicii, artelor plastice, literaturii. (ADINA VELEA).

O 70 DE ȘANTIERE ALE TINERETULUI au fost inaugurate în 
județul Dolj. Peste 8 500 de elevi vor lucra aici la fabricile de cără
midă Mofleni. Băilești. Calafat, la complexele zootehnice de la Ga- 
licea Mare, Gîngiova. Maglavit.

Pe unul din șantierele din partea de vest a Craiovei, 700 de elevî 
ai Grupului școlar de construcții au executat pînă acum peste 4 000 
de ore muncă voluntar-patriotică, lucrînd zilnic în două schimburi. 
(TRAIAN ROȘIANU).
• PRIMA ETAPA a unei Interesante competiții cultural-artistice 

și sportive, organizată pentru tinerii din județul Bacău, a avut loc 
la Negoeștl. Aici s-au întîlnit tinerii din comunele Gura Văii. Mînăs- 
■tlrea Cașin. Ștefan cel Mare. In prima parte a zilei au avut loc în
treceri sportive, iar seara, pe scena căminului cultural, și-au dispu
tat întîietatea artiștii amatori. (GHEORGHE GRUNZU).
• 15 TINERI DIN ALEȘD, județul Bihor, pasionați ai celei de-a 

T-a arte, au semnat actul de constituire a unui cine-club. In preo
cupările lor se înscrie, printre altele, realizarea unul documentar 
intitulat sugestiv „Tinerețea orașului“. Pelicula va surprinde noile 
dimensiuni ale orașului, pulsul vertiginos al șantierelor, munca ti
neretului de aici. încă două filme de scurt metraj — unul turistic 
și altul istoric — urmează a fi realizate în acest an. (LIVIU MARE).
• 120 DE TINERE CADRE DIDACTICE din municipiul Hunedoara 

au realizat un interesant program artistic de varietăți pe care-1 vor 
prezenta de-a lungul acestei vacanțe. Primele patru spectacole s_au 
bucurat deja de succes. Subliniem faptul că fondurile de încasare, în 
valoare de 18 000 lei, au fost donate în „Contul omeniei", (prof. I. 
VLAD).

Attui final al studenției -

La încheierea anului 
Nemes Martin din

La Sighișoara, 
comandamentului 

să 
de
într-o 

de elevi
nr. î și 2. La

CRONICA

De regulă, evadările din- 
tr-o artă în alta sînt pur de
monstrative, motiv pentru 
care criticii le menajează și... 
neglijează. Indulgența lor are 
o justificare franțuzească, deci 
ironică : „Violon d’Ingres !“ 
Nu știm dacă Mihai Nenoiu 
se prețuiește mai mult ca 
poet decît ca fagolist și nici 
nu ne interesează. Cert este, 
însă, că poezia nu reprezintă,

[rÊPÂRTÎZÂRËaI

PRIMA ZI
A INGINERIEI

„furnize- 
fruntași,

Ing. Gròtto» Iezi, șeful promoției de la „Energetica , își primește repartizarea

(Urmare din pag. I)

FESTIVALUL 
DE MUZICĂ

DE CAMERA

I

BRAȘOV-1970“
Cvartetului 
notorietate.

George Hamza, Con. 
stantin " 
dovic 
Sladek. 
tineri 
bucureșteni care 
cearcă să i~ - 
prioritar activității ge
nului cameral, cultivă 
un repertoriu cu re- 

tradiționale, la 
interpre- 
profesio-

»»
Miercuri seara în pi

toreasca sală de la 
Bastionul Țesătorilor, 
o nouă formație a o- 
magiat prin arta ei 
Festivalul de la Bra
șov : cvartetul „Muzi
ca", unul dintre an
samblurile camerale 
care s-au impus prin- 
tr-o activitate perseve
rentă, cu largi ecouri 
in viața muzicală.

Prestigioase turnee 
peste hotare (Iugosla
via, Italia, R. F. a 
Germaniei, R. D. Ger
mană, Austria), au adus

OMAGIUL CVARTETULUI „MUZICA“
„Muzica“

Costache. Lu- 
Lang, Robert 
— cei patru 
instrumentiști 

> in
se dedice

pere 
un nivel de 
tare de înalt 
nalism.

Cvartetul a 
prin fiecare

dobîndit 
manifes-

tare o vizibilă maturi
zare, un grad înalt de 
omogenizare.

în 
cvartetul 
interpretat 
de succes 
riul său 
Cvartetul 
Haydn (una din cele 
mai severe lucrări ale 
clasicului vienez), și al 
doilea cvartet al Iui 
Dumitru Capoianu.

Un cadru de maximă 
înțelegere stilistică a 
fost creat în cvartetul 
lui Capoianu unde am

acest Festival, 
„Muzica” a 
două lucrări 
din reperto- 
permanent : 
op. 76 de Ì

regăsit expresia adîncă, 
perfecta individualizare 
timbrală, lirismul so
bru, bogăția nuanțelor 
coloristice ce caracte
rizează acest opus.

Alături de Cvartetul 
„Muzica“ în a patra 
zi a Festivalului a con
certat și ansamblul 
„Soliștii din București". 
Despre evoluția acestei 
puțin cunoscute forma
ții în corespondența 
viitoare.

IOSIF SAVA

ner“. Și, cu „armele“ noastre, 
carnetul și stiloul, intrăm_ în 
sălile în care își desfășoară lu
crările comisiile. Ceremonialul 
își pierde solemnitatea de la în
ceput și capătă, treptat, un ca
racter de lucru. Comisiile au 
ca ghid legile statului nostru, 
care asigură loc de muncă fie
cărui absolvent. Prevederile 
noului decret privind repartiza
rea sînt bine cunoscute, au fost 
afișate listele cu mediile de 
repartizare, cu ministerele și în
treprinderile care cer absolvenți, 
se Știe cine are dreptul de prio
ritate. Așa că, actul propriu-zis 
al repartizării se consumă des
tul de rapid.

Dreptul primului venit este, în 
cazul nostru, dreptul celui mai 
bun. La Energetică i-a revenit 
inginerului Cristian Fezi — șe
ful promoției. A ales munca de 
cercetare la ICENERG. " 
nează rapid 
reușim să-1

repartiție 256 absolvenți cu exa
men de diplomă'*. Parcurgem 
lista locurilor puse la dispoziția 
promoției și constatăm că sînt 
unități de profil, unde își vor 
putea exercita bine profesia. îl 
lăsăm pe decanul facultății, 
prof. univ. dr. ing. Gleb Drăgan, 
să anunțe în continuare numele 
absolvenților care urmează să-și 
decidă locul de muncă.

Sîntem la T.C.M. Primii cla
sați trecuseră prin fața comisiei. 
Pentru calitățile lor au fost re
partizați în învățământ și cer
cetare. Se prezintă inginerul 
Ghițuleasa. Putea opta pentru 
un loc în București, repartiția 
se afla la început. Dar a prefe
rat Combinatul Chimic-Craiova. 
Colegul lui Ion Bîrză, renunță 
la buletinul de București și alege 
Uzina mecanică Sibiu. Iar Mihai 
Dinu are satisfacția că poate, a- 
lege moderna Uzină de mașini- 
unelte din Capitală (există aici 
un singur loc). Avem o surpriză: 
Constantin Tuculescu, de prin 
părțile Argeșului, alege Bucu- 
reștiul, să lucreze în industria 
tehnico-medicală, și refuză ofer
ta comisiei de a lucra la mo
dernele uzine de Autoturisme 
Pitești sau la cea de frigidere 
din Găiești. îl interesa Bucu- 
reștiul și nu uzirța în care va 
lucra !

Automatica, cu cele două sec
ții ale sale — automatică indus
trială și mașini de calcul — dă

anul acesta 139 de absolvenți ț 
21 — din cei 25 de specialiști în 
calculatoare — au media de re
partizare peste 8. Șefi de promo
ție la ambele secții — două fete: 
Ruxandra Tutunaru, la automa
tică industrială, cu 9.74 și So- 
rana Meirovici, la calculatoare, 
cu 9,97, la egalitate cu Petre Ni- 
chifor Turcu.

Ruxanda Tutunaru rămîne la 
catedră. De ce și-a ales meseria 
aceasta — o întrebăm. „Pentru 
noutatea ei, pentru că e o pro
fesie în care nu s-a descoperit 
totul“. Nichifor Turcu va lucra 
la catedra de calculatoare. După 
anii de liceu și cei din facultate 
străbătuți împreună, frații ge
meni Turcu se despart : Adrian, 
cu media mai mică. 9,69, a ales 
munca de

Părerile 
aici, celor 
la capătul 
poate protesta 
rere decanul 
univ. dr. ing. Sergiu Călin. Re
partiția este făcută după legi 
echitabile, situîndu-i în frunte 
pe cei care au muncit mai mult.

1 790 de absolvenți — promoția 
1970 a politehnicii bucureștene. 
Tot atltea locuri de muncă. în 
finalul lucrărilor comisiilor, fie
care inginer va deține foaia de 
repartizare. Și se vor prezenta 
la locurile de muncă, imediat, 
așa cum s-au angajat la absol
vire.

cercetare.
de rău aparțin, și 
aflați în clasificare, 
listei. Nimeni nu 

— a fost de pă- 
facultății. prof.

In Editura politică au apărut
GEORGE ANTONIU, MARIN 
POPA, ȘTEFAN DANEȘ :
— Codul penal pe înțolasul tu

turor (volumul cuprinde și 
Codul penal al Republicii 
Socialiste România)

GHEORGHE TUTUI, COȚOFA
NĂ PARASCHIV :
— Sindicatele din România in 

anii revoluției populare
— Femeia — salariată, soție, 

mamă

— Bazele psihopedagogie« 
activității pionierești

ATANASIE TOMA : 
— Tn numele legii

ah

ERICH VON DANIKEN :
— Amintiri despre viitor. Enig

me nedezlegate ale trecu
tului

OSZKAR BETLEN :
— Viața pe pămintul marții

Sem- 
repartiția și abia 
reținem pentru o 

scurtă declarație. ..Mă grăbesc, 
se justifica. La Universitate este 
repartizată soția mea. Eu am 
terminat cu 9,62, iar soția cu 
9.02. Deci, la repartizarea ei se

DE LA MINISTERUL
ÎNVĂȚĂMINTULUI

MIHAI NENOIU: 

„PRELUDIU 
LA UNISON“

pentru el, o simplă marotă. 
Ci pasiune și angajare, com
bustie latentă, gata oricînd să 
izbucnească pe un cer, nu 
străin, ci, deocamdată, mai 
puțin cunoscut. Pe care, vom 
încerca. în cele ce urmează, 
să-1 brăzdăm atent, fără me
najamente.

„Stări de nuanță“ este un 
titlu total neinspirat, inexpre
siv și gol, pentru un poem al 
trecerii. Trecere văzută, în 
ordine, ca însingurare și de
tașare de sine, ca „damnare“ 
la acte pe care voința le refu
ză, dar nu le poate dirija, ca 
„desfacere“ în dramatica re
vărsare a sîngelui, ca peleri
naj pe o cale neroditoare 
(„fără lună, fără soare“), ca 
translație ce cutremură „sub- 
pămîntul“ sau ca horă incen
diată, ia Ecuator : „E hora pe 
Ecuator încinsă / Cel care 
cads se preface-n var / Și noi 
lovim orbește în timpane / 
cînd năluciți supuși la vama 
sării / Ne soarbe cerul unui 
zeu străin / Și cînd uscați pe 
căile de apă / Răsuflă aburi 
grei de spaime— trupul". In
tre tușele expresioniste ale vo
lumului, cu reminiscențe evi
dente din Rlaga, poetul stre
coară și cîteva pete „eretice“. 
Seraficul unor „demonisme“, 
precum „Treizeci și unu de 
draci“, pare opera unui Rilke 
„căzut“, o clipă, în folclor : 
„Treizeci și unu de draci / 
Aruncă de pe mine pămînt / 
JDînd la iveală sporiți / Coco
șii de vînt / / Pereții mei cu
treierați de soare / Și fumuri
le mele cătie cer / Și gîndu- 
rile astea migratoare / / Trei
zeci și unu de draci lucitori / 
Cu ochi verzi și otrăvitori / / 
Mă păzesc cu săbii albe / 
Mă lovesc cu săbii negre / 
Și mă duc pe-o sută de tăi
șuri“.

Mihai Nenoiu are, fără în
doială, instinct poetic. Din

păcate, însă, poetul și-l igno
ră, uneori, și eșuează în pla
titudini grafice de tipul celor 
din „Columb“, „Cei ctțiva oa
meni“, „Despre vulturi“; sau 
— căutînd să evite calofilia — 
strică armonia ansamblului 
printr-un truc ieftin. Truc 
care, ce-i drept, șochează, 
însă neplăcut. Citez, din poe
zia „Somn“, o primă strofa 
bună compromisă printr-un 
vers (al treilea) lamentabil : 
„M-ai obosit decît o încăpere / 
Mă duc spre somn cu gîndu- 
rile care / Pînă-n seară mi-au 
rîșnit cafeaua. / închid pe 
rînd sertarele cu lucruri / Și 
las de pază broasca, fără lim
bă / Din care ziua s-a prelins 
cu trup de cheie“. Iar exem
plele de acest gen se pot în
mulți, lucru cu totul regreta
bil pentru un autor care știe 
să găsească, adesea, și expre
sia scurtă, nervoasă, capabilă 
a proiecta, în final, o lumină 
neașteptată asupra poeziei 
respective. Dovadă : „Vîrsta“.

Dincolo de reproșurile for
mulate, menționăm, totuși, în 
„Preludii la unison“, și citeva 
reușite lirice mai deosebite. 
Ele atestă un poet și preves
tesc o poezie de care cititorul 
va trebui, poate, să țină sea
ma. Deocamdată, Mihai Ne
noiu îi oferă (și își oferă), 
printre altele, și acest aver
tisment liric temporal: „Alear
gă Ding 1 Neliniștea / Te-a- 
iungă iar pe frunze moi / A- 
leargă pe împotrivirea / Alu
necării înapoi. / / Aruncă sal
tul tău spre mîine / Pe-ntin- 
sele cîrnpii de lut / încreme
nite ca o pîine / La masa care 
n-a-neepiit // întrece-ți moar
tea cu o goană / Și umbra 
calcăți-o fugar / în timpul 
care care se răstoarnă / Alear
gă Ding I Aleargă iar" 
(„Dingo“).

NICOLAE BALTAG

SOCIOLOGIE

CINE OCROTEȘTE

ține seama de repartizarea mea. 
In ce mă privește, am obținut 
ceea ce am dorit“.

Reprezentantul studenților în 
consiliul profesoral, Dima Du
mitru, student în anul IV la 
secția centrale nucleare, mem
bru al comisiei de repartizare, 
ne informează : „Vor intra la

Ministerul învățămîntului comunică celor interesați, că începmd 
cu anul universitar 1970/1971, specialitatea îmbunătățiri funciare 
(ingineri și subingineri) va funcționa ca facultate la Institutul agro
nomic „N. Bălcescu“ din București. La Iași și Timișoara secțiile de 
îmbunătățiri funciare funcționează la institutele politehnice.

Concursul de admitere va începe la data de 10 iulie 1970.
Condițiile de înscriere la concurs, actele necesare, precum și 

programele disciplinelor de ooncurs sînt publicate în broșura 
„Admiterea în învățămîntul superior“ ediția 1970.

AR
BORII

„OCRO
TITI"?

^PENTRU TIMPUL D V. L I B E R ig

Cîți nu ne bucurăm în aceste zile toride de umbra binefăcă
toare a copacilor ! Cînd un astfel de arbore este multisecular, a 
protejat cu frunzele sale iuțeala soarelui a 150 de veri — acesta 
este de acum și un clement istoric al urbanisticii, un veteran, 
intre arbori, care se află ocrotiți prin lege.

Se pare că edilii Capitalei nu cunosc de fel istoria copacului 
de pe strada Popa Soare, de vreme ce, in loc să-1 ocrotească pe 
„bătrin“ — așa cum recomandă legile pentru protecția monumen
telor naturii — au prins in cuie adinei placa cu numele străzii, 
pe care o umbrește și o ornamentează copacul. După exemplul 
și cutezanța lor. un timplar de meserie și-a infipt și el firma sa 
de tinichea efemeră, considerînd că nu-i dăunează copacului alte 
citeva .’unghiuri de rugină in plus. ..Reumatismul lui se tratează 
cu fierăstrăul“ — ne-a înfruntat explicîndu-ne cu „pricepere" 
tîmplarul. Este de datoria factorilor care răspund de protecția 
monumentelor naturii să străbată mai des și străzile Capitalei, 
fiindcă vor găsi și alți arbori in suferință, la fel de schingiuiți 
și maltratați de înșiși cei care se bucură zilnic de umbra și foș
netul frunzei lor. Iar „monumentului vegetal“ în cauză, reco
mandăm serviciului municipal spații-verai și Comisiei pentru 
protecția monumentelor naturii — să aplice dispozițiile în vi
goare celor care înțeleg astfel să răsplătească vîrsta venerabilă 
și generozitatea copacului, iar in locul firmei tîmplaruliii să se 
prindă o tăbliță, așa cum i se cuvine : „Arbore ocrotit ! Monu
ment al naturii !“

ION MARCOVICI

ViBfnema
ACEASTA FEMEIE : rulează la 

Patria (orele 9; 11.30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Sala Palatului (orele 17,15; 
20.15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (o- 
rele 10; 13; 15,30; 18; 20,30), Fero
viar (orele 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) .

TIMP PENTRU A TRAI : rulea
ză la Victoria (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 20.45).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA : 
rulează la Capitol (ora 21), AM 
ÎNTÎLNIT ȚIG ANI FERICIȚI : (o- 
rele 9.15. 11,30; 14), FAMILIA
TOTH (orele 16,30; 18.45).

SALARIUL GROAZEI; rulează la 
Melodia (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17.30: 20,30).MARELE SEMN ALBASTRU : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

VRA.II FORUL : rulează la Doi
na (orele 11,30; 13,45: 16).

ASTA SEARĂ MA DISTREZ : 
rulează la Doina (orele 18,15: 20,30).

CU DIRIJABILUL SPRE POLUL 
NORD : rulează la Timpuri noi 
(orele 9—17). Program de filme do
cumentare românești în premieră 
(orele 19—21).

STRĂINII : rulează la Republi
ca (orele 9.15; 11.15; 13.30; 16,30; 
19; 21,15). Modern (orele 9.15; 11.30: 
13,45; 16; 18,15; 20,15), București
(orele 8.30; 10,30; 12,45; 14.45; 16,45; 
19: 21).AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Central (orele 9,15 11,30; 
13,45; 16; 13,15: 20,30), Aurora (ore
le 9: 11.15: 13.20: 16: 18,15).

MARILE VACANTE : rulează Ia 
Lumina (orele 9—16,15 în continua
re : 13,30: 20,45).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Excelsior (o- 
rele 9; 11,15; 13,20; 16; 18,15; 20,30),

Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20,30), Tomls (orele 9; 11: 13; 
15: 17; 19).FREDDY ȘI CINTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Grivita (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (o- 
rele 10; 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
15,30; 13).AVENTURILE LUI HUAN : ru
lează la înfrățirea (orele 15,15; 
17,45; 20).

UN OM PENTRU ETERNITA
TE : rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18).

ACȚIUNEA „VULTURUL“ ; ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare).

DANSIND SIRTAKI : rulează Ia 
Bucetti (orele 10; 16; 18,15).

WARLOCK : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Lira (orele 
15,30; 18).OPERAȚIUNEA LEONTINE S 
rulează la Drumul Sării (orele 
16: 13: 20).AȘTEAPTĂ PTNĂ SE ÎNTUNE
CA : rulează la Giulești (orele 
15.30; 18; 20,30).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Cotroceni (ora 20). GHICI CINE 
VINE LA CINA (orele 15.30; 17,45).

IUBITA LUI GRAMINTA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20.15).URMĂRIREA : rulează la Pa
cea (orele 15,45; 18: 20).

O ȘANSĂ DINTR-O MIE : ru
lează la Cringași (orele 15,30; 18; 
20.15).FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Volga (orele 16; 18,15; 
20.30).ADELHEID : rulează la Viitorul 
(ora 20.30) și BĂNUIALA (orele 
15.30: 18).

CEI 1000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MĂBUSE : rulează la Mio
rița (orele 11,15; 17,30; 20).

VÎNĂTORUL DE CĂPRIOARE t 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 13). 
Flamura (orele 11: 16: 18.15: 20,30).

CAZUL SERGENTULUI GRISA : 
rulează la Popular (ora 10), EX

PLOZIE IN MUNȚI (orele 15,30; 
18; 20,15).CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Munca (orele 1«; 
18; 20).STĂPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).

AL S-LEA . rulează la Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20,15).

RIO BRAVO . rulează la Vitan 
(ora 16).RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ : ru
lează la Progresul (orele 15,30: 18).

MlNĂSTIREA DIN PARMA 
(ambele serii) : rulează la Cinema
teca — Union (orele 9: 12,15), AR
TICOLUL 420 (ora 15,30), IDIOTUL 
(orele 18,30; 20,30).
GRĂDINI

STRĂINII: rulează la Stadionul 
Dinamo (ora 20,30) Arenele Ro
mane (ora 20.45).

MARELE SEMN ALBASTRU S 
rulează la Doina (ora 20,30).

DREPTUL DF. A TE NAȘTE t 
rulează la Festival (ora 20.30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO i rulează la Tomis (ora 
20.30).

ROBII: rulează la Capitol (ora
20.30) .

PĂCATUL DRAGOSTEI : ru
lează la Buzeștl (ora 20,30).

DANSIND SIRTAKI ; rulează la 
Bucegi (ora 20,30).

WARLOCK : rulează la Unirea 
(ora 20.30).JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Lira (ora
20.30) .

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Aurora (ora 20.30).

FREDDY SI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Arta (ora 20.30).

RIO BRAVO : rulează la Vitan 
(ora 20.30).

RĂZBUNĂTORUL: rulează la
Rahova (ora 20.30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Proeresul-Parc (ora 20.15).

VÎNĂTORUL DE CĂPRIOARE l 
rulează Ia Moșilor (ora 20,30).
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Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia): TRAVESTI 
— ora 20; Teatrul de Comedie (la 
Teatrul de vară .,23 August“): 
MANDRAGORA — ora 20,30; Tea
trul Giulești (la Teatrul de vară 
..Herăstrău“): COMEDIE CU OL
TENI — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (B.dul Magheru) (la Tea
trul de vară „Nicolae Băicescu): 
VIJELIE IN CRENGILE DF. SA
SSAFRAS — ora 20; Teatrul „C. 
Tänase“ (Sala Savoy): NICUȚĂ... 
LA TÄNASE — ora 19,30.
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• 18,00 Deachiderea emisiunii. 
Microavanpremiera • 18.05 „Lito
ral — vacanța ’70“ — emisiune 
pentru turiști • 18,30 Teleglob. 
Filmul documentar „Congo-Bra- 
zzaville" • 18,50 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto
• 19,10 Anunțuri — publicitate
• 19,30 1001 de seri — emisiune
pentru cel mici a 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 Film artistic 
„Frații Karamazov" (III). O pro
ducție a studiourilor sovietice
• 21,15 Actualități literare • 21,30 
Mai aveți o întrebare ? „Calcula
toarele șl civilizația contempora
nă“ o 22,30 Ilustrate... muzicale 
22.50 Telejurnalul de noapte • 23,30 
închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. T)

vast la care poate contribui cu 
mijloacele care-i stau la înde- 
mînă. Dar este nedrept să i se 
ceară — pe de o parte — mai 
mult decît poate da, iar — pe 
de alta — ca munca a mii de 
oameni, intelectuali din toate 
colțurile țării care — ducînd mai 
departe o veche tradiție raționa- 
listă, realist-filozofică — își fac 
o datorie din a răspîndi adevă
rul științific despre natură și so
cietate, să fie privită cu îngă
duința cu care privești un joc 
fiumos dar inutil. Este adevărat 
că rezultatele acestei munci răb
dătoare și adeseori anonime, 
sînt mai greu de decelat cu 
mijloacele analizei cantitative, 
dar sociologul ar fi primul 
care ar putea releva efectele sale 
cumulate în timp, modul în care 
a contribuit ea de-a lungul ani
lor la sensibilizarea oamenilor față 
de știință și rezultatele ei, la naș
terea unor îndoieli față de pre
judecăți și obiceiuri înapoiate 
moștenite de veacuri, la cristali
zarea în mintea multor oameni a 
unei viziuni noi despre lume și 
viață, mai apropiată de adevăr.

Sigur, drumul este lung și cred 
că nimeni nu așteaptă rezultate 
spectaculoase peste noapte. După 
cum nimeni nu se gîndește să ia 
în discuție publică dogmatica re
ligioasă — așa cum se pare că 
a înțeles autorul articolului a- 
mintit. Discuția lămuritoare des
pre știință și rezultatele ei, mai 
ales cele din sfera vieții practice, 
cu interpretările filozofice și ac
centele care se impun în plan 
axiologic este însă necesară, utilă 
și... posibilă. Mărturisesc sur
prinderea pe care am încercat-o 
în fața importanței care se acordă 
în articol unor superstiții ance
strale și obiceiuri barbare 
(nașterea în genunchi pe pămîn- 
tul gol, tăierea buricului copilu
lui cu foarfecă de tuns oile 
ș.a.m.d. care nu mai sînt de mul
tă vreme caracteristice pentru 
geografia tradițiilor și credințelor 
religioase din satul românesc. 
Chiar dacă asemenea fapte mai 
pot fi întîlnite ioi-colo, o ex
periență multiplă ne arată că ță
ranul este tot mai mult deschis 
noului, că e curios să știe cît 
mai multe și că se adaptează cu 
destulă ușurință situațiilor noi 
impuse de cursul vieții și muncii 
la care participă. Nu împărtășim, 
din acest punct de vedere, scep
ticismul articolului amintit și 
avem certitudinea întemeiată pe 
fapte că dialogul este posibil ; 
condus cu inteligență, de pe po
zițiile științei și înțeles în ansam
blul transformărilor prin care 
trece viața socială a satului, el 
poate da în timp roade nebănuite. 
Este adevărat că ideologiile ilu se 
combat pur și simplu prin con- 
traideologii dar tot atît de ade
vărat este că în lupta pentru cîș- 
tigarea conștiințelor, influența 
factorului subiectiv asociată cu 
acțiunea tuturor celorlalți factori

pe care i-am pomenit, poate avea 
și are efecte dintre cele mai im
portante.

Ce rol poate să aibă în acest 
proces sociologia ? în principiu, 
un rol hotărîtor, rolul pe care-1 
presupune dezvăluirea esenția
lului și generalului în fața ex
perienței pure și simple. în prac
tică, acest rol este condiționat 
însă — printre altele — de na
tura și amploarea cercetării, de 
numărul de cadre competente, 
de mijloacele materiale, deci de 
posibilitățile existente la momen
tul dat.

Dacă toate aceste condiții ar fi 
întrunite, fără a neglija acțiunea 
practică de culturalizare a mase
lor, care trebuie dusă mai depar
te în mod sistematic, după cri
terii validate de o practică înde
lungată, inițierea unei cercetări 
sociologice cuprinzătoare nu ar 
putea fi decît binevenită. Și 
poate nu atît asupra cauzelor so
ciale ale fenomenului religios 
(deoarece asupra lor putem in
terveni în mai mică măsură), cît, 
mai ales, asupra felului în care 
se manifestă mentalitatea religi
oasă în diverse zone ale țării, a 
mecanismului său psihologic și a 
procedeelor celor mai adecvate 
cu care am putea acționa pe plan 
ideologic-cultural în acest dome
niu. Cu alte cuvinte, cum să fa
cem „broșurelele“ și „conferin
țele“ noastre mai eficace.

STUDENflI 

CONSTĂNTENi 

PE ȘANTIERELE 

ARHEOLOGICE
Ieri 2 iulie, 45 «ie stu

denți ai Facultății de istorie- 
geografie de la Institutul 
pedagogic Constanța an 
inaugurat tabăra de muncă 
patriotică de la Adamclisi. 
Sub conducerea lectorului 
universitar Gheorghe Dumi- 
trașcu și a tinerei asistente 
Maria Munteanu, studenții 
constănțeni vor efectua să
pături arheologice la ceta
tea Adamclisi, unul din cele 
mai vechi .și mai importante 
obiective istorice din țara 
noastră. în timpul liber, 
studenții vor face drumeții 
la monumentul din apropie
re și vor participa în fiecare 
seară, așa cum ne asigură 
directorul căminului cultu
ral din localitate, Adrian 
Obreja. la activitățile orga
nizate aici. începind cu 5 iu
lie, circa 7(1 de elevi de la 
liceele din Hîr.șova și Cer
navoda vor deschide un nou 
șantier arheologic la ceta
tea Capidava.

V. RAVESCU
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Centrul comunei Saraiu e a- 
șezat la o curbă a șoselei dintre 
Hirșova și Tulcea. Edificiile pu
blice ule așezării sînt toate aici 
— clădirea consiliului popular, 
vecină cu sediul cooperativei a- 
gricole și, peste drum de ele, că
minul cultural, cu un parc plin 
de verdeață și bufetul. Iar eu 
stau aici și aștept ca un cara
ghios și pe măsură ce trece 
timpul, inutil pentru mine, mă 
cuprinde mînia.

Aveam, la șapte și jumătate, o 
întîlnire cu președintele coope- 
iivei agricole. Cu douăzeci de 
minute înainte îl văzusem stînd. 
cu coatele sprijinite pe gardul 
cooperativei dar cînd am între
bat de el nu l-am mai găsit. Am 
bîjbîit încolo și încoace fără să 
aflu vreo noutate. In cele din 
urmă am hotărît să rămîn în șo
sea. ascultînd zgomotul Topolo- 
gului care curge pe pragul de 
beton de sub pod, doar-doar s-o 
ivi și președintele dincotrova. 
Stau, aștept, îmi pierd vremea și 
na pricep nimic, nu descopăr 
nici o explicafie pentru ceea ce 
mi se pare a fi lipsă de conside
rație fată de propriul tău cuvint. 

înțelesesem, doar, cu o seară 
înainte, asupra lucrurilor pe care 
urma să le realizăm împreună în 
dimineața asta, fusese propria sa 
dorință să vadă încă o dată locu
rile despre care îi vorbisem și 
iată rezultatul.

In duminica precedentă orga
nizasem cu tinerii o acțiune de 
muncă patriotică la întreținerea 
pășunilor. Rugasem secretarii de 
organizații să anunțe oam'enii, să 
le explice ce avem de făcut, să 
stabilească cu ce unelte să vină 
fiecare. In fond, n-aveam nevoie 
decît de sape. Ca să descopăr în 
dimineața aceea că mai nimic 
din ce hotărîsem de comun a- 
cord, nu fusese respectat. Nu e- 
rau prezenți decît reprezentanții 
organizației V.T.C. a elevilor și 
trei fete din organizația pe C.A.P. 
■— surorile Mateiaș, Tanța și 
Geta, și Elena Dumitrache, se
cretara lor. De la instituții, ni
meni, de la cadrele didactice, o 
profesoară, Georgeta Iorgu și, fi
rește, secretarul comitetului co
munal, profesorul Nicolae Bu- 
nescu. N-am avut cine știe ce de 
făcut, trebuia să tăiem mărăcinii 
și tufele de urzici. Ne-am îm
părțit în două grupe, secretarul 
într-una, eu într-alta, am pus fie
care din noi mina pe cîte o sapă 
și am pornit-o sistematic la lu
cru, știind că nimic nu poate fi 
moi mobilizator decît exemplul 
pe care ești capabil să-l oferi ce
lorlalți.

In două ceasuri am dat gata 
zece hectare. Dar după asta, din 
discuțiile purtate cu cei care ui
taseră să fie alături de noi, jus- 
tificindu-se cu „n-am știut“, sau 
„am avut de rezolvat niște tre
buri personale“, mi-am dat sea
ma că pentru următoarea dumi
nică procedeele noastre vor tre
bui să se schimbe. Intr-o zi am 
dat roată cu piciorul punctelor 
care așteaptă intervenția muncii 
obștești a tinerilor, stabilind re
perele principale ale. atenției 
noastre viitoare, obiectivele asu
pra cărora întreaga organizație 
urmează să-și concentreze efortu

OAMENI SI FAPTE PE VALEA BISTRITEI
[ ! mi Ìu       —nniirmi—t

Apele, și apoi vînturile puter
nice, au pricinuit pădurilor Țării 
de Sus pagube ce însumează a- 
proape 18 milioane de lei. Pe va
lea Bistriței, oameni și mașini dau 
marea bătălie a recuperării mate
rialului lemnos, a refacerii dra
murilor forestiere, a compensării 
pierderilor.

1.
— La început credeam că re

luarea procesului de producție va 
necesita mai mult de o săptămînă 
— ne spune șeful fabricii de la 
U.E.I.L. Iacobeni, tînărul inginer 
Aurelian Puiu. Dar asta însemna 
foarte mult. Noi am hotarît să 
scurtăm acest termen la 3 zile, 
într-adevăr, a patra zi fabrica 
pomea cu două coloane de gate
re. Bătălia pentru recuperare în
cepuse. §i eforturile depuse au 
făcut ca la sfîrșitul lunii mai să 
recuperăm restanțele, să realizăm 
în plus peste 300 m.c. cherestea. 
Pierderile au fost recuperate și 
la ..Dorna Foresta“.

Acum cînd menționăm aceste 
rezultate, faptele ni se par fi
rești, dar ce volum de muncă a 
fost nevoie să se depună pentru 
ca totul să reintre în normal 1 Nu 
vom aminti de operațiile dificile 
de scoatere a apei din subsolul 
gaterelor sau de curățire a mași
nilor. Fiecare tînăr, gaterist, elec
trician, mecanic a acționat cu 

rile. Nu sint multe. O bază spor
tivă care abia își mai suportă 
bălăriile, spațiile verzi din lun
gul șoselei, citeva islazuri și o 
mlaștină de asanat. Am stabilit 
ca fiecărei organizații să-i revină 
un obiectiv concret, precis, fi
nind seama de posibilitățile ce
lor care o alcătuiesc — cadrele 
didactice și elevii să aibă grija 
spațiilor verzi, cei din instituții, 
cărora li se adaugă o parte a

președintele
U.P. PROMITE, 

CINE NE 
SPRIJINĂ?

membrilor asociației sportive, să 
răspundă de reamenajarea și în
treținerea bazei sportive, iar u- 
teciștii din I.M.A., I.A.S. și C.A.P. 
să se ocupe de islazuri și de a- 
sanarea mlaștinii.

Acest, ultim punct din pro
gram ar putea constitui o reali
zare remarcabilă a noastră, a tu
turor dar noi singuri, numai cu 
lopeți și casmale n-am avea nici 
o șansă. Ne sînt necesare cîteva 
căruțe cu piatră, citeva remorci 
de pămînt, trebuie să săpăm un 
șanț pe o distanță de citeva zeci 
de metri și să acoperim gropile, 
desfundăturile deschise de apa în 
zăcere. Ne-ar fi de mare ajutor o 
mină întinsă de conducerea coo
perativei agricole.

Asta îi explicasem eu preșe
dintelui cu o seară înainte și, 
pentru că despre asta fusese vor
ba, despre recuperarea a cel pu
țin zece sau cincisprezece hec
tare de fîneață productivă, nu-i 
pricepeam tactica, nu-i înțelegeam 
atitudinea, nu-i descopeream nici 
o justificare. Nu eram furios din 
orgoliu, nu sufeream fiindcă pre
ședintele își făcuse de lucru în 
dimineața aceea, ocupîndu-se de 
ceea ce oricum, și cit se poate 
de competent, se ocupau cu tra
gere de inimă inginerul șef și 
inginera zootehnistă. nu pentru 
că a trecut pe lingă mine în ca
bina unui camion ca și cum nu 
m-ar fi văzut niciodată, ignorîn- 
du-mă ca pe o bornă kilometrică 
din marginea șoselei; ci pentru 
că nu-i cerusem nimic în folosul 
meu, luptam pentru interesele u- 
nității în fruntea căreia se afla, 
pentru că aveam vii în minte pa
ragrafele acelor hotărîri de partid, 
și de stat care ne cer tuturor să 
gospodărim chibzuit pămîntul, 
fiecare palmă de pămînt. Nu eu 
eram ignorat de președintele coo
perativei agricole din Saraiu, ci 

simț de răspundere, cu încredere. 
Mulți dintre ei n-au dormit 
noaptea, n-au cunoscut odihna de 
la sfîrșitul săptămînii.

2.
Am trecut prin halele celor 

două fabrici de chetestea din Ba
zinul Domelor. Urmele inunda

AMAMME SUPLIMENTARE AII ACOPERIRE 
IN AURUL lAFAPrilIRILOIi II ACESEE ZILE

țiilor au fost șterse. Mașinile 
funcționează la întreaga lor capa
citate. Nimeni nu cunoaște răga
zul. Aceiași tineri, care în urmă 
cu numai cîteva săptămîni au 
săvârșit acte de bărbăție pentru 
învingerea apelor, salvarea fabri
cii și reluarea procesului de pro
ducție, sînt angrenați acum în 
marea bătălie pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan, a 
angajamentelor asumate. Se lu
crează ziua și noaptea, în schim-

A ȘASEA SCRISOARE:

mi se părea că chiar hotărîrile 
acelea insele, peste pre
vederile lor se trecea ca și cum 
nu l-ar privi și pe președintele de 
aici.

E neplăcut, nu încape discuție, 
să insiști atîta pentru un lucru a 
cărui înfăptuire e spre binele tu
turor, e neplăcut ca într-o ase
menea împrejurare să ți se dea 
impresia că ceri ceva de poma
nă, că stai cu mina întinsă la 

marginea drumului și implori 
mila celor care trec. Dar acesta 
este tratamentul la care sint su
pus și cînd încep să-mi fac bi
lanțul primei perioade a existen
ței mele ca secretar de comitet 
comunal U.T.C., e de necrezut, 
mă calmez. N-am izbutit nimic 
— pînă acum — nu mi-a reușit 
nimic fără să insist, fără să explic 
încă o dată și încă o dată, fără 
să solicit necontenit, în pofida a- 
tîtor amină ri nemotivate de la o 
zi la. alta. Chiar acum, sub ochii 
mei, a venit la cămin o mașină 
plină cu cărți, semn că e pe cale 
să se redeschidă biblioteca din 
Dulgherii. Cărțile de acolo au 
fost. în sfîrșit, scoase de sub 
cheie și transportate aici, li se MIRCEA TACCIU

In subteran...

buri prelungite fără răgaz.
De hotărîrea acestor oameni a- 

veam să ne convingem trecînd și 
prin celelalte sectoare ale fabri-, 
cilor.

— în discuțiile operative din 
cadrul grupelor U.T.C., ne spu
nea tovarășul Ioan Cimpoieșu, 
secretarul Comitetului orășenesc

Vatra Dornei al U.T.C., tinerii 
au venit cu propuneri și inițiati
ve menite să contribuie la obți
nerea unor mari sporuri de pro
ducție. Fiecare tînăr și-a stabilit 
cum și cu ce va ajuta la reali
zarea angajamentelor suplimenta
re asumate de colectivele din 
care face parte. în afară de asta, 
uteciștii din unitățile industriale 
ale orașului au hotărît să dea 
peste plan o producție valorică 
de aproape 700 000 lei.

Dejun oferit de ambasadorul Republicii Populare Chineze
la București, Cian Hai-fun, în onoarea delegației Marii 
Adunări Naționale și a Consiliului de Stat, condusă de

tovarășul Emil Bodnaraș, care a vizitat Republica
Populară Chineză

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Chineze la București, Cian 
Hai-fun, a oferit joi, în saloanele 
ambasadei, un dejun în onoarea 
delegației Marh'Adtinări Naționa
le și a Consiliului de Stat ale 

face inventarul. Am vorbit cu 
Ion Anghel, secretarul comitetu
lui U.T.C. din cooperativa agri
colă de producție de acolo, să 
preia un fond minim de 500 de 
cărți pe care să le schimbe din 
cînd în cînd, ca să aibă mereu ce 
oferi tinerilor pentru lectură, dar 
pentru asta mi-au trebuit vreo 
zece zile de parlamentări. Am 
reușit să obțin fonduri pentru a- 
sociația sportivă și profesorul 
Mi hai Dragu, locțiitorul secreta
rului de comitet comunal, a ple
cat la Constanța după echipa
ment, am renunțat, după tergi
versări enervante, să cer bani, ne 
trebuiau vreo 200 lei pentru a- 
menajarea unui club al tineretu
lui, am recurs la o altă soluție 
despre care vă voi scrie curind. 
știind că de pe urma eforturilor 
mele au de cîștigat tinerii. Tine
rii aceștia sînt gata să facă ce le 
propun, sînt gata să vină în pri
ma duminică la acțiunea de mun
că patriotică amplă despre care 
le-am și vorbit, m-ati și întrebat 
de cîteva ori dacă într-adevăr o 
vom întreprinde și i-am asigurat 
că da, o vom întreprinde, și uite 
că sînt descoperit tti fața lor din 
cauza unui om care pare să nu 
priceapă în ruptul capului că nu 
e prea greu să atragi tinerii dar 
e foarte ușor să compromită o ac
țiune în care ei au ajuns să crea
dă. Sînt decis să nu compromit 
nimic. Așa că strîng din dinți și 
îmi înghit supărarea. După-a- 
miază, diseară, mîine am să iau 
lucrurile de la capăt, trebuie să 
o fac, trebuie să obțin ceea ce 
vreau pentru tineri și ceea ce 
vreau să obțin este creșterea 
prestigiului organizației noastre, 
un prestigiu pe care îl vom face 
să fie trainic numai înfăptuindu- 
ne nropriile hotărîri. Vreau să do
vedim eă sîntem o forță, că în 
brațele și în mințile noastre, ale 
tinerilor se vor afla întotdeauna 
soluții pentru orice ne punem în 
gînd să realizăm și că datorită 
acestui fapt putem într-adevăr 
să realizăm.

3.
în ultimele zile, în zona Dome

lor a plouat intens. Precipitațiile 
pe metru patrat au înregistrat ci
fre neobișnuite. Pîraiele și riurile 
s-au tulburat din nou, amenință
tor. Dar și în aceste condiții lu
crul n-a fost întrerupt. Pe valea 
Bistriței, acolo unde vînturile in
tense au dezrădăcinat pădurea pe 
mari suprafețe, iar viiturile apelor 
au răspîndit buștenii, forestierii 

continuă acțiunea de recuperare 
a materialului lemnos pentru ca 
cele două fabrici de cherestea să 
lucreze din plin. Surprinde la 
acești bărbați tineri dîrzenia cu 
care au muncit în condiții de 
vreme nefirești de grele, acea vo
ință unanimă de a nu se lăsa în
vinși. Primele obiective ale acti
vității de recuperare a daunelor : 
refacerea drumurilor de acces, in
tensitatea la fazele de corhănire 
și scoatere, reașezarea operativă a 

Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Emil Bod
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, și a Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină, 
a efectuat o vizită de prietenie 
în Republica Populară Chineză, 
în perioada 9—11 iunie 1979.

La dejun au mai participat : 
Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Marii

Sesiunea științifică 

a Academiei
Joi dimineața au început în 

Capitală lucrările sesiunii știin
țifice a Academiei Republicii 
Socialiste România, cu tema 
„Probleme de perspectivă ale 
cercetării științifice“.

La sesiune iau parte membri 
ai Academiei, cercetători din 
institute academice și departa
mentale, profesori universitari, 
specialiști în diferite domenii de 
activitate.

La ședința plenară, care a 
avut loc în aula Academiei, au 
participat tovarășii Manea Mă
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. alORE PLINEÎN CAMPANIASECERIȘULUI

(Urmare din pag. I)

rile. Specialiștii unităților agri
cole, ai direcției agricole și U- 
niunii cooperatiste județene au 
luat o serie de măsuri pentru 
recoltarea și depozitarea neîn- 
tîrziată a producției de cereale 
păioase. După secerișul orzului, 
urmează a se intra în lanurile 
de grîu. Din cele 68 000 hec
tare însămînțate în toamnă re
colta se va strînge acum de pe 
numai 64 000 hectare. Băltirea 
apelor a compromis cultura pe 
restul suprafeței. Pentru ca 
pierderile prin scuturare să fie 
eliminate, este necesar ea toa
te măsurile luate să fie apli
cate în practică. Despre pune
rea la punct a zestrei mecani
ce, a mijloacelor de transport 
și depozitare, despre echiparea 
și etanșarea perfectă a combi
nelor ca și despre verificarea 
lor cu boabe, teoretic ni s-a 
vorbit la toate nivelele și în 
toate unitățile. Totul, absolut 
totul, am fost asigurați — și 
în general situația din teren 
convinge de acest lucru — este 
bine pus la punct pînă la cele 
mai mici amănunte. Mașinile 
au fost verificate pînă și de 
echipele Ministerului Agricul
turii și Silviculturii i oamenii 
au fost repartizați și instruiți 
pentru fiecare loc de muncă în 
parte. Cum, însă, în unele 
locuri aceste pregătiri au fost 
„scăpate“ de atîtea comisii nu 
prea înțelegem. „Da, și la noi 
totul este la linie“, ne vorbea 

forței de muncă. într-un timp re
cord au fost redate circulației 
drumurile din sectoarele Șesuri, 
Lala, Vulcănescu. S-a acționat, 
îndeosebi, acolo unde accesul se 
poate face imediat. Lemnul a 
fost scos de la cioată direct la 
rampele auto. Inițiativa bine gîn- 
dită s-a reflectat în producție : a- 
provizionarea cu material lemnos 
pentru mină și-a menținut ritmul. 
Planul la acest important sorti
ment a fost îndeplinit. La mate
rialul pentru celuloză s-a obținut 

o depășire de 263 m.c., iar su
plimentările realizate pe cele pa
tru luni au putut fi menținute în 
ciuda greutăților ivite de pe ur
ma calamităților. La punctul Smi- 
da, din cauza infiltrațiilor de ploi 
șoseaua începuse să se scufunde. 
Cu pietre și lemn oamenii au 
oprit eroziunea și drumul a fost 
urgent redat transporturilor. Pu
hoaiele de ape au dus din depo
zitele intermediare peste 1 400 
m.c. material lemnos. La Domi-

Adunări Naționale. Corneliu 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, ministrai afacerilor 
externe, Constando Stateseli, 
membru supleant al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, secretarul Consiliu
lui de Stat, Vasile Vlad, mem
bru supleant al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, șeful Secției Relațiilor Ex
terne a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
cum și membri ai Ambasadei 
Republicii Populare Chineze la 
București.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

P.C.R., președintele Consiliului 
Economic, Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, prof. Gheor
ghe Buzdugan, președintele 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, acad. Aurel 
Moga, președintele Academiei de 
Științe Medicale, membri ai 
Prezidiului Academiei Republi
cii Socialiste România.

Lucrările sesiunii vor continua 
vineri, în ședințe pe secții.

șeful secției de mecanizare de 
la Dragalina, Ion Chivu. Ne 
convinsesem în multe secții de 
afirmațiile din... birou ale șe
filor de secții. Aici, însă, două 
combine se vedeau încă desfă
cute, cu oameni pe lingă ele. 
Prea era bătător la ochi așa 
îneît am încercat un sondaj și 
la alte șase, trase ceva mai 
departe. Constatarea : din trei 
una nu avea probele făcute. 
„Ne-au scăpat din vedere. Dar 
avem recepția semnată și pen
tru ele“ — se încearcă o scuză. 
Cum ? Simplu. 20 de controlori 
au trecut peste 18 combine 
doar cu vederea. După cum 
tot cu vederea au trecut, de 
data aceasta alții, la Cosîm- 
bești, peste doi proaspeți absol
venți veniți de două zile din 
școală, urcați direct pe combi
ne, în timp ce. alți 8 mecani
zatori cu experiență, sînt folo
siți la alte munci mai puțin 
pretențioase, cum sînt arătu
rile. De ce ? Combinele sînt 
pretențioase, se defectează re
pede și este vorba de cîștigul 
tractoriștilor... Și dacă este vor
ba de cîștig, sîntem curioși să 
aflăm care va fi paguba uni
tății la încheierea campaniei...

Se apropie timpul ca județul 
Ialomița să intre în intervalul 
de 10 zile planificate pentru re
coltarea din plin a griului. Pa
sul bun făcut la orz trebuie 
continuat și în zilele următoa
re pentru ca și de pe cele 
64 000 de hectare cultivate cu 
grîu, recolta să fie strînsă fără 
nici o pierdere.

șoara, Ciocănești, Cirlibaba, Șe- • 
suri echipe formate din tineri ■ 
continuă acțiunea de recuperare I 
a acestui material. Pînă acum s-a ’ 
strfns o cantitate de peste 700 ■ 
m.c. în cîteva zile fiecare bucată I 
de lemn va fi la locul ei. în sec- I 
toarele Barnari și Crucea calami- ■ 
tatea dramurilor de acces a izolat | 
două dintre cele mai importante > 
surse de exploatare.

Pe toată raza de activitate a | 
ambelor unități domene, princi- . 
pala activitate se concentrează I 
spre doborîturile de pădure pro- | 
duse de furtunile din a doua ju- > 
mătate a lunii mai. Este o luptă I 
dîrză, cu vaste desfășurări de | 
forțe, de inițiative omenești pen- . 
tru redarea unor mari valori cir- I 
cuitului economic. Pentru preve- | 
nirea altui pericol de calamități . 
în sectorul silvic — dăunătorilor I 
arborilor — operația de fasonat | 
se află pe primul plan. înfruntînd ■ 
acest timp ploios, muncitorii din I 
sectoarele U.E.I.L. Iacobeni au | 
reușit să fasoneze 80 000 m.c. de . 
bușteni față de planul de 60 000 I
m.c.

Fie în jurul mașinilor de curind . 
despotmolite din mîlul inundații- I 
lor, fie pe cărările năpădite de | 
apele ultimelor ploi torențiale, ti- 
nerii din sectoarele forestiere ale 1 
văii Bistriței se află antrenați în | 
marele proces constructiv al îtj- . 
tregii noastre economii, își valo- I 
rifică toată priceperea spre binele | 
colectivității și-i smulg timpului 
productiv întreaga sa valoare.

ION BELDEANU . 
VICTOR MICU I

Primire la 

Consiliului
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi după-amiază, în vi
zită protocolară de prezentare, pe 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Elveției la

• JOI LA I’RÎNZ, s-a înapoiat 
în Capitală delegația condusă de 
tovarășul Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, care a 
participat la întîlnirea miniștri
lor culturii și președinților comi
tetelor pentru cultură și artă din 
unele țări socialiste, de la 
Karlovv-V ary.

• JOI DIMINEAȚA a plecat 
spre Varșovia tovarășul Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, pentru a par
ticipa la întîlnirea președinților 
celor două părți în Comisia gu
vernamentală româno-polonă de 
colaborare economică.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Bujor Almășan 
și Mihai Suder, miniștri, Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și 
tehnică, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la Rucurești, și 
membri ai ambasadei.

La sosire, pe aeroportul din 
Varșovia, au venit în întîmpina- 
re Eugeniusz Szvr, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, și cadre de condu
cere din unele ministere econo
mice. Au fost de față T. Pe- 
trescu, ambasadorul României 
la Varșovia, și membri ai amba
sadei.

■•■■■■■■■■■

• Havius Domide ne spunea 
astă iarnă că U.T.A. „trage“ în re
tur la titlu. Am etichetat afirma
ția atacantului arădean drept uto
pie, căci U.T.A, (cu 16 puncte) se 
aria atunci ghemuită undeva la 
periferia clasamentului, cu rănile 
încă deschise de pe urma cata
strofei de la Varșovia. Acum însă, 
cînd U.T.A. a reînodat șirul vic
toriilor dinaintea întreruperii 
campionatului, aflîndu-se la al 
8-lea succes consecutiv în retur (!), 
vorbele-pronostic ale Iul Flavius 
au intrat în perimetrul realității, 
iar Rapid, Steaua și Dinamo 
București au început să se fră- 

că tricourile de 
din nou drumul

minte la ghidul 
campioni vor lua 
Aradului.

• Mulți spun că Infrîngerea 
surprinzătoare suferită de elevii 
lui Nicușor se datorează... ofen
sivei exagerate purtate de ei pe 
tot parcursul celor 90 de minute. 
Din tribună, acolo unde am stat, 
cauzele care au generat insuccesul 
bucureștenilor ni s-au părut a fi 
de altă natură. Eșecul team.ulul 
lui Lucescu a fost neașteptat, 
pentru că nimeni nu acorda vreo 
șansă echipei din Constanța. Nu
mai că acești titani cu picioare de 
lut în jocul lor ofensiv, au a- 
vut în motoare cu totul și cu totul 
alți lubrlfianți decît o cere fotba
lul ofensiv — erau storși, erau 
vlăguiți și eu siguranță nu de 
fotbal. Căci după meciul cu Uni
versitatea Craiova. Dinu, Pîrcă- 
lab. I.ucescu și Dumitrache au 
fost văzuți „stțopind“ victoria a- 
supra oltenilor la I.ido și Doi co
coși. Declarația aparține unui cu
noscut antrenor bucureștean. mic 
de stat dar mare-n fapte. Ghici, 
ciupercă 1...

• Rapid cu o echipă „cîrpltă" 
— din care au lipsit Dan, Dumi
tru, Dinu, Angelescu, Codreanu șl

mat de N. Ciumeti (România) 
— llh 30’24”. vasile Tudor o- 
cupă locul 8 cu llh 31’43”. Pe 
echipe. în fruntea clasamentu
lui se află Iugoslavia — ssh 
22’25”. România totalizează 
timpul de 35h 25T4” ți ocupă 
locul doi.

• TENISMANII ROMANI
lite Năstase și Ion Tiriac au 
susținut ieri intilniri impor
tante în cadrul turneului de 
la Wimbledon. La dublu băr
bați (semifinale), reprezentan
ții noștri au jucat împotriva 
faimosului cuplu australian 
Kosewall, Stelle. După mai 
mult de 3 ore de luptă epui
zantă, partida s-a întrerupt 
din cauza întunericului la sco
rul egal de 2—2 (4—6, 6—2, »— 
1», 6__ »).

• ETAPA A S-A A TURU
LUI CICLIST AL IUGOSLA
VIEI disputată între orașele 
Nasice și Varazdin (188 km) a 
fost cîștigată de olandezul Van 
Pol, cronometrat în 4h 1S’O6”, 
care l-a învins la sprintul fi
nal pe Vasile Tudor (Româ
nia) și Kiiiter (Olanda). Tricoul 
galben este purtat acum de 
iugoslavul Skerij — llh 30’11”. 
Valencie (higoslavia) — nh 
30’16” se află pe locul doi, ur- 

președintele 

de Miniștri
București, Alfred William Rap- 
pard.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a par
ticipat Vasile Gliga, adjunct al 
ministerului afacerilor externe.

(Agerpres)

în aceeași zi, la sediul Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone 
au început convorbiri între cele 
două părți cu privire la colabo
rarea și cooperarea economică 
dintre cele două țări în etapa ac
tuală și în perioada 1971—1975.

• PREȘEDINTELE Uniunii 
interparlamentare, André Chan
dernagor, care face o vizită în 
țara noastră, a avut joi diminea
ța o întrevedere cu Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

(Agerpres)

• A fost pusă în funcțiune 
cea de-a doua instalație de coc- 
sare, din cadrul Rafinăriei de la 
Brazi. Intrată în circuitul produc
tiv înainte de termen, instalația 
a pus la dispoziția economiei na

ționale, importante cantități de 
produse peste plan.

într-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Parti
dului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către colectivul 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni de la Rafinăria din Brazi 
se spune : Ne angajăm, stimate 
tovarășe secretar general, ca și 
în viitor să muncim eu abnega
ție pentru îndeplinirea angaja
mentelor asumate, pentru reali
zarea mărețelor sarcini trasate de 
partidul nostru, pentru dezvol
tarea și înflorirea scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

■ ■■■■ ■■■■■■■■

Straț — a reușit la Petroșani o 
remiză mare cît roata carului. Iar 
dacă arbitrai timișorean Birăescu 
nu ăr fi revenit asupra deciziei 
din minutul 36, cînd a dictat, pe 
bună dreptate, lovitură liberă în 
favoarea Rapidului la un fault 
comis de Libardi asupra lui Lu- 
pescu lndicînd. apoi, mingea la 
centru (este vorba de golul egali
zator), giuleștenli puteau obține 
chiar victoria. Toate acestea ne-au 
fost mărturisite, ieri dimineață, 
de Lupescu și de observatorul fe
deral, Constantin Ardeleanu, care, 
în plus, a ținut să remarce jocul 
bun făcut și miercuri de stoperul 
Cojocaru, jucător remarcat de ne
numărate ori în partidele echipei 
de tineret rezerve a clubului fero
viar.

• „Achiziționarea lui Otto Dem- 
brovschi este una din cele mal 
fericite idei pe care le-am avut 
de cînd sînt la cîrma U.T.A.-el“ ne 
declara simbătă, înaintea parti
dei de la Ploiești, Coco Dumitres
cu. Și Dembrovschi a ținut atft 
în meciul cu Petrolul cît și în cel 
cu „U“ Craiova să confirme spu
sele antrenorului său, înscriind 3 
din cele 4 goluri realizate de echi
pa sa.

DUMITRU VIȘAN

NEAGU, DUMITRU 
Șl CODREANU 
SANCȚIONAȚI 

DE CLUB
întrunit marți într-o șe

dință specială, biroul secției 
de fotbal a clubului Rapid 
a luat in discuție abaterile 
disciplinare ale jucătorilor 
Neagu, Codreanu și Dumi
tru, care, după meciul cu 
Steaua, au dispărut fără 
urină.

Neagu, aflat la prima a- 
batere, a primit avertisment; 
Codreanu fia a doua aba
tere) a fost suspendat o eta
pă, iar Dumitru (la a treia 
abatere) a primit o suspen
dare pe două etape.

• IN CADRUL CONCURSU
LUI internațional de atletism 
„Memorialul Consolini“, desfă
șurat în nocturnă la Miiano. 
sportivii români au obținut 
două frumoase victorii. In pro
ba de triplu salt, Carol Corbu 
a terminat învingător cu per
formanta de 16,40 m., fiind ur
mat de polonezul Lasocki — 
15.SI m. și italianul Ferrari — 
14.76 m. Proba de 110 m. gar
duri s_a încheiat cu succesul 
lui Nicolae Perțea, cronome
trat cu timpul de 14” 2/10. ur
mat de Joswtk (Polonia) — 
14” 3/10 și Virgill (Italia) — 
14” i/10.



□
EVENIMENTELE DIN INDOCHINA

BAZA DE LA CAM RANH SUB
TIRUL PATRIOȚILOR

Marea bază navală americană de la Cam Ranh s-a aflat 
printre principalele obiective ale atacurilor declanșate de 
forțele patriotice din Vietnamul de sud în cursul nopții de 
miercuri spre joi.

Totodată, patrioții au bom
bardat cu rachete cartierul ge
neral al unei brigăzi din cadrul 
celei de-a 25-a divizii de infan
terie americană de lingă Tay 
Ninh.

Instalațiile militare ale trupe
lor șaigoneze, situate în zona sep
tentrională a Vietnamului de sud, 
au fost, de asemenea, supuse u- 
nor1atacuri sùccesive cu mortie- 
re de către forțele patriotice.

Bombardierele americane „B- 
52“. au efectuat în cursul nopții

șase raiduri, concentrate mai ales 
în împrejurimile Da Nangului.

• LA CENTRUL de confe
rințe internaționale din Paris 
s-a desfășurat 
73-a ședință 
cvadripartite

joi cea de-a 
a convorbirilor 
în problema 

vietnameză. Din relatările co
respondenților de presă rezul
tă că nici la această ședință 
nu s-a realizat vreun progres, 
reprezentanții țărilor partici
pante expunind pozițiile sus
ținute în ședințele anterioare.

ARGENTINA
SITUAȚIA DIN

IRLANDA DE NORD. — Tn 
timpul unor recente inci
dente care au avut loc în 

orașul Londonderry.

□ 2JH
Conferința de presă

Președintele Franței, Georges Pompidou a ținut joi după- 
amiază la Palatul Elysée o conferință de presă, a treia in 
decurs de un an, de la începerea mandatului său prezi
dențial.

□
‘VvSA/VAAAAZVV>A/VAAA/VVVVV>AAZVVVVV'l

Succese ale rezistentei»

SE MENȚINE

populare cambodgiene
ÎNCORDATĂ
A

în partea rezervată politicii 
externe, președintele Pompi
dou a reafirmat poziția Fran
ței în principalele probleme 
ale actualității internaționale. 
Ocupîndu-se de conflictul din 
Indochina, el a reafirmat po
ziția Franței în favoarea unei 
soluții de pace, negociate, pre
cizând că propunerea france
ză pentru o ■ consultare gene
rală asupra Indochinei spre a 
se pune capăt conflictului ră- 
mîne valabilă. „Nu vor exis
ta perspective de pace în In
dochina — a spus el — decît 
în ziua cînd S.U.A. vor lua- 
ele însele și de bună voie, ho- 
tărîrea fermă de a se retrage 
din această zonă“. Președinte
le s-a pronunțat apoi pentru 
încetarea oricăror intervenții 
și ingerințe în țările din a- 
ceastă regiune, pentru restabi-

Ministrul Apărării Naționale 
din cadrul Guvernului regal de 
Uniune Națională al Combodgiei 
a dat publicității un comunicat 
referitor la succesele obținute în 
ultimele trei luni de către forțele 
de rezistență populară în lupta 
împotriva trupelor regimului Lon 
Noi, a unităților militare america- ■ 
no-saigoneze. In această perioadă 
— precizează comunicatul —- ar
mata de eliberare națională a ___ __ ____ . ______
scos din luptă peste 2o 000 de ele a continua lupta împotriva re-

pozițiile deținute de trupele re
gimului Lon Noi în 12 din cele 
19 capitale de provincii ale țării 
și a fost stabilit controlul asupra 
a 4 dintre acestea, precum și a- 
supra multor altor orașe și sute de 
sale fiind astfel creată o vastă 
zonă eliberată, cu o populație to
tală de peste 1 milion de locui
tori.

In încheiere, \ comunicatul re
levă hotărîrea forțelor patriotice

militari din rîndul trupelor admi
nistrației de la Pnom Penh. Se 
menționează, totodată, că numai 
între 1 mai și 20 iunie forțele pa
triotice au ucis sau rănit aproxi
mativ 20 000 de militari. saigo- 
nezi și americani.

Comunicatul informează, de 
asemenea, că patrioții au doborît 
300 de avioane, au distrus 1 400 
vehicule militare, au capturat o 
importantă cantitate de arma
ment aparținînd trupelor ina
mice.

Făcînd bilanțul acțiunilor ofen
sive lansate de patrioți, comuni
catul subliniază că au fost atacate

gimului Lon Noi și a forțelor tn- 
tervenționiste, pînă la victoria fi
nalii, pentru edificarea unei Cam- 
hodgii independente, pașnice, 
neutre, democratice și prospere.

Situația din Argentina con
tinuă să se mențină încordată 
mai ales după ce un grup de 
15 persoane înarmate, care au 
pretins că sînt răpitorii fostu
lui președinte Aramburu, au 
atacat și cucerit pentru un 
scurt timp orașul La Ceara. 
Atacul a avut loc miercuri 
după-amiază, după ce grupul 
respectiv a izolat orașul de 
restul țării, tăind cablurile te
lefonice și telegrafice.

Se relatează că în cursul 
ciocnirilor cu poliția, mai mul
te persoane au fost rănite.

înainte de a părăsi locali
tatea, grupul a lansat nume
roase manifeste, în care pre
tinde că aparține mișcării pe- 
roniste.

Programul noului
guvern britanic

Confruntări
la sesiunea

Noul guvern conserva
tor britanic și-a expus 

, joi programul în dome
niul politicii externe și 
interne în cadrul tradi
ționalului discurs al tro
nului, rostit de regina 
Elisabeta a Il-a în fața 
membrilor ambelor Ca
mere ale Parlamentului.

O.S.A
condiții 
statului 

reuniunii, 
la Washington șă 
unanimitate rezo- 
condamnă tero- 
sechestrarea de 

în America Lati-

Modificarea. în 
inedite, a poziției 
Chile, a permis 
O.S.A. de ' ’
adopte în 
luția care 
risinul și 
diplomați 
nă și fixează data de 31 oc
tombrie ca termen pentru 
adoptarea unui plan de ac
țiuni împotriva unor ase
menea delicte

Votul în plenară s-a con
sumat într-o atmosferă de 
neobișnuită agitație și risca 
să fie anulat, la cererea 
viceministrului de externe 
chilian, Patricio Silva. A- 
cesta solicitase votarea 
punct cu punct și în urma 
unei neînțelegeri a votat 
proiectul întreg crezind că 
era vprba numai de primul 
paragraf. în intervenția sa. 
ministrul de externe brazi
lian. Mario Gibson Barbosa. 
a explicat că Chile poate 
să-și formuleze rezervele se
parat, față ‘de un punct sau 
altul, dar că „un nou vot 
este absolut imposibil". în 
aceste condiții, reprezentan
tul chilian a votat favorabil, 
cxprimînd însă „serioase re
zerve" față de rezoluție.

în pofiaa unei opoziții 
puternice, S.U.A. au reușit 
să introducă in rezoluție 
ideea creării unui instru
ment interamerican pentru 
protejarea diplomaților, ur- 
mînd ea el să fie definit de 
Comitetul juridic interame
rican. Niciunul din partici- 
panții la reuniune nu a ac
ceptat să vorbească despre 
caracteristicile proiectatu
lui instrument, insă surse 
competente afirmă că ar fi 
vorba de o versiune modifi
cată a ..Forței 
cane“, un fel 
acestor forțe 
care ar urma 
pe etape.

Declarațiile
Ia reuniune ilustrează inter
pretările diferite date sen
sului rezoluției. în. orice 
caz doza de echivoc din for
mulările diverselor paragra
fe lasă destul cimp de inter
pretare in funcție de sco
puri și împrejurări specifi
ce uneia sau alteia dintre 
țâri. In orice caz reține a- 
teilția declarația reprezen
tantului venezuelez. Gonzalo 
Garcia Bustillos : „Venezue
la cere ca măsurile aplica
bile terorismului politic să 
ivj fie utilizate ca element 
de represiune contra acelor 
persoane sau grupuri care 
luptă împotriva dictaturilor 
impuse. pentru libertate, 
justiție și demnitate".

în centrul preocupărilor pe 
plan extern ale cabinetului 
condus de primul ministru 
Edward Heath se află proble
mele europene. în acest con
text, este evocată începerea 
tratativelor pentru aderarea 
Marii Britanii la Piața comu
nă dar se subliniază că guver
nul va căuta să obțină „condi
ții echitabile pentru toți“, ceea 
ce este interpretat drept o 
reafirmare a refuzului Marii 
Britanii de a adera în orice 
condiții la C.E.E.

în ce privește relațiile Marii 
Britanii cu Rhodesia, Cabine
tul Heath și-a exprimat in
tenția de a relua dialogul cu 
regimul de la Salisbury pentru 
a se găsi „o soluție justă și 
rezonabilă“. Discursul tronului 
lasă, de asemenea, să se între
vadă intenția guvernului de a 
menține o prezență britanică 
la est de Suez, contrar angaja
mentului fostului guvern de a 
retrage trupele engleze din a- 
ceastă regiune a lumii pină la 
sfîrșitul anului viitor. în ce 
privește politica față de Irlan
da de nord, este afirmată in
tenția de a se acorda sprijin

guvernului acestei provincii, 
condus de primul ministru Ja- 
mes Chichester-Clark.

în domeniul politicii interne, 
guvernul conservator- a anun
țat intenția de a prezenta un 
proiect de lege care să ducă 
la o „armonizare“ a relațiilor 
dintre patronat și salariați. 
Scopul principal al legii este 
împiedicarea așa-ziselor „gre
ve neoficiale“ și se prevede că 
sindicatele britanice ii vor o- 
pune o rezistență hotărîtă.

interameri- 
de embrion al 

controversate 
să se dezvolte

celor prezenți

Noi incidente s-au pro
dus în Irlanda de nord 
unde extremiștii protes
tanți au participat în 
mai multe localități, la 
demonstrații cu prilejul 
aniversării victoriei din 
16£0 a lui Guillaume 
d’Orange asupra catolici
lor.

Deși la Belfast manifestația 
s-a desfășurat fără incidente 
in alte localități demonstrațiile 
protestanților au dus la ciocniri 
cu comunitatea.'cătolicâ. Astfel, 
la Coalisland, armata a lansat 
grenade cu gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia mulțimea. 
Doi polițiști au fost răniți, iar 
opt persoane arestate. în locali-

• JOI s-au încheiat la Fraga 
lucrările conferinței teoretice 
internaționale cu tema „Fr. En- 
gels și mișcarea comunistă", or
ganizată de redacția revistei 
„Probleme ale păcii și socialis
mului", cu ocazia celei de-a 
150-a aniversări a nașterii lui 
Fr. Engels. La lucrări au parti
cipat delegații a 34 de partide 
comuniste și muncitorești. în 
ultima zi a lucrărilor, delegatul 
P.C.R., dr. Augustin Deac, di
rector adjunct al institutului de 
studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R., a 
prezentat un referat cu tema 
„Fr. Engels și mișcarea munci
torească din România".

tatea Luagan, catolicii au atacat 
un cortegiu de protestanți și au 
răsturnat o mașină a poliției.

Din Belfast s-ă anunțat că, în 
cursul nopții de miercuri spre 
joi, trei focuri de armă au fost 
trase asupra deputatului catolic 
nord-itlandez Austin Currie. 
Atentatorul și-a greșit, insa, 
ținta.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă informează din capitala 
Ulstsrului că tir.ăra deputată 
Bernadette Devlin. apărătoare a 
drepturilor populației catolice 
din Irlanda de nord, care a 
fost condamnată săptămina 
trecută la șase luni închisoare, 
se va putea bucura de unele 
drepturi in perioada de deten
ție. Astfel, ea îșj va putea înde
plini unele din sarcinile parla
mentare și nu va fi supusă la 
restricții în privința vizitelor. 
Condamnarea Bernadettei 
vlin pentru atitudinea sa ... 
cursul tulburărilor de anul tre
cut de la Londonderry, a de
clanșat actualul val de incidente 
din Irlanda de nord, care s-au 
soldat cu moartea a șase per
soane și rănirea altor 257.

SE5IUNEA CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE A EDUCAȚIEI

Cuvintul șefului
delegației româneA

De
in

GENEVA 2 — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, trans
mite : Particip.anții la cea de-a 
32-a sesiune a Conferinței in
ternaționale a educației au în
ceput dezbaterea punctului de 
pe ordinea de zi privind redu
cerea pierderilor de efective șco
lare la diferite nivele de învă
țământ.

Luind cuvintul în cadrul dez
baterilor, șeful delegației româ
ne. prof, univ, Traian Pop, 
adjunct al ministrului învăță- 
mintului. a arătat că pierderile 
de efective școlare diminuează 
posibilitățile de promovare so
cial-economică a tinerilor. Pen
tru a preveni asemenea pagube 
— a spus vorbitorul — sint ne
cesare măsuri care ‘trebuie apli
cate mai ales in perioada învă-

țămîntului general obligatoriu. 
Printre acestea, șeful delegației 
române a enumerat : gratuitatea 
invățămintului de toate gradele; 
acordarea de burse și elevilor 
din școlile elementare ai căror 
părinți ar avea dificultăți mate
riale ; sancționarea instituțiilor 
și întreprinderilor care angajea
ză tineri sub 16 ani ; obligația 
pentru întreprinderile care an
gajează tineri lipsiți de certifi
cate de studii de a asigura aces
tora participarea la cursuri se
rale, în vederea completării ci
clului școlar obligatoriu.

Șeful delegației romàne-a pre- 
( cizat că. în condițiile revoluției 
tehnico-științifice contemporane, 
importanța schimburilor de idei 
și de experiență în domeniul în- 
vățămintului este esențială.

• .ȘEFUL stalului sirian, 
Noureddin El Atassi, a avut 
miercuri seara o primă între
vedere cu președintele Consi
liului Prezidențial al Republicii 
Populare a Yemenului de sud, 
Salem Robaye, aflat într-o vi
zită oficială 'la Damasc. Cei doi 
seli de stat au examinat evo
luția relațiilor bilaterale. De 
asemenea, au fost discutate și 
unele aspecte ale situației ac
tuale din Orientul Apropiat.

ȘEDINȚA COMITETULUI PEN
TRU DEZARMARE

• IN ședința de joi a Comite
tului pentru dezarmare, repre
zentantul italian, ambasadorul 
Roberto Caracciolo, s-a ocupat 
de problema elaborării unui 
program cuprinzător de dezar
mare generală și totală. El a a- 
preciat că existența unui aseme
nea program ar permite o mai 
bună înțelegere a implicațiilor 
și interdependenței dintre dife
ritele măsuri de dezarmare, ceea 
ce ar facilita, totodată, depăși
rea unor obstacole care se ridi
că in calea acestor măsuri. A- 
mintind rezoluția celei de-a 24-a

„Penn Central" nu s-a salvat
Știrea că societatea fe

roviară americană „Penn 
Centrat“ a încetat plățile, 
a avut efectul unei bom
be la Wall Street. Acesta 
a fost primul crah finan
ciar al unei mari socie
tăți americane înregis
trat în ultimele decenii. 
Surpriza era cu atit mai 
mare cu cit. la începu
tul anului 1968, cînd so
cietățile , 
Railroad" și 
Central" 
ființind cea mai 
companie feroviară 
Statele Unite, la I 
nevvyorkeză de 
noului concern i 
vedea un viitor 
cit. Dar aceste 
ziuni nu s-au 
In anul 1969, noua socie
tate „Penn Central“ a 
înregistrat un deficit de 
56 milioane dolari pen
tru ca primul trimestru 
al anului 1970 să se sol
deze cu un deficit și mai 
mare — 63 milioane do
lari. Chiar 
condiții se considera că 
situația nu a devenit cri
tică, intrucît „Penn Cen
tral" emisese pe piață

„Pennsylv ania 
i „New York 

au fuzionat, Ri
mare 

i din 
bursa 

acțiuni 
se pre- 
strălu- 
previ- 

implinit.

și în aceste

acțiuni în valoare de 7 
miliarde dolari. A tre
buit insă să se „strecoa
re" în presă o știre pri
vind faptul că societa
tea caută cu disperare 
un împrumut de 100 mi
lioane dolari întrucit 
duce lipsă de bani li
chizi, pentru ca lucrurile 
să ia o întorsătură dra
matică.

In scurt timp s-a aflat 
că „I’cnn Central" era 
înglodată pînă peste cap 
în datorii. Fuseseră obți
nute credite de la diferi
te bănci, se împrumuta
seră euro-dolari în va
loare de 59 milioane do
lari precum și o serie de 
alte hîrtii de valoare. 
Toate aceste împrumu
turi trebuiau rambursate 
la fel după cum trebuia 
asigurată plata salariilor 
numerosului personal. In- 
trucît, în aceste condiții, 
împrumutul de 100 mili
oane dolari nu a mai pu
tut fi obținut. „Penn Cen
tral" s-a declarat în sta
re de faliment.

Chiar în aceeași zi a 
devenit cunoscut un fapt 
nou. Guvernul american

încercase să acopere lip
sa de solvabilitate'a con
cernului, oferind o ga
ranție de stat pentru un 
nou credit bancar in 
sumă de 200-milioane do
lari. Era, însă, evident 
încă de la început că o 
asemenea garanție nu ar 
fi putut ajuta prea mult 
deoarece din totalul da
toriilor societății (2,6 mi
liarde dolari) peste un 
sfert trebuia rambursat 
in mai puțin de trei ani. 
In această situâție, gu
vernul a solicitat Con
gresului să aprobe Mi
nisterului Transporturi
lor să ofere o garanție 
de stat pentru 750 ,mili
oane dolari, sumă ce tre
buia să salveze de la 
înec atit societatea ,țPenn 
Central" cit și o serie de 
alte companii feroviare 
care treceau prin difi
cultăți. Partidul demo
crat, aflat în opoziție, a 
considerat că acesta era 
un prilej nimerit pentru 
a lovi în partidul repu
blican, astfel incit, folo
sind majoritatea ce o de
ține in Congres, a reu-

șit să obțină respingerea 
cererii Administrației.

Dar „Penn Central" nu 
este singurul mare con
cern din 
care .
prin serioase dificultăți. 
„Lockheed Aircraft Cor
poration", cel mai mare 
furnizor de avioane și 
rachete destinate forțe
lor armate americane, a 
informat în luna martie 
Ministerul Apărării că 
in 1971 va fi obligat să 
înceteze producția uria
șului avion de transport 
C-5A dacă nu va primi 
din partea statului un 
credit de 640 milioane 
dolari. .Dar chiar dacă 
Administrația din Wa
shington va accepta a- 
ceastă ’ cerere, „Loc
kheed" nu va putea con
sidera că s-a salvat. In
tr-adevăr, concernul a 
obținut un credit bancar 
în sumă de 400 milioane 
dolari pentru realizarea 
avionului civil L 1011 a 
cărui construcție va în
registra, după cum s-a 
dovedit abia în ultimele 
luni, un important defi
cit. După cum a arătat

Statele Unite 
trece, în prezent,

recent conducerea socie
tății, „Lockheed" va pu
tea evita un faliment 
numai pe calea fuzionă
rii cu un alt partener pu
ternic.

Observatorii economici 
din Wall Street conside
ră că aceste dificultăți 
sint simptomatice pentru 
starea actuală a econo
miei aniericane care tre
buie să facă față presiu
nilor inflaționiste .și unei 
politici guvernamentale 
de restringere a credite
lor. Situația este atribui
tă, în mare măsură, uria
șelor 
pentru 
boiului 
est ca 
dere a 
cori în ce privește obți
nerea unui succes militar 
în Tndochina. De altfel 
ecoul acestei stări de spi
rit s a făcut simțit in ul
timele săptămîni la bursa 
din New York unde s-au 
înregistrat cele mai mari 
scăderi din ultimii ani 
ale cursului acțiunilor 
negociate.

cheltuieli făcute 
continuarea răz- 

din Asia de sud- 
și lipsei de încre- 
cercurilor de afa-

P. NICOARÄ

lirea păcii și independenței în 
Indochina, pentru neutralita
tea ei. Președintele Pompidou 
a reafirmat poziția țării sale 
privind soluționarea pașnică a 
conflictului din Orientul A- 
propiat în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967.

Subliniind necesitatea întă
ririi legăturilor dintre Europa 
de Est și de Vest, Pompidou 
a declarat că dacă Europa oc
cidentală ar rămîne un bloc 
închis și ar întoarce spatele 
Europei de Est, s-ar reveni la 
cele .mai rele momente ale 
războiului rece. „Or, întrea
ga politică a Franței. a 
spus președintele, este de a 
stabili între Est și Vest, între 
toate țările din vestul și toate 
țările din estul Europei maxi
mum de relații’ maximum de 
cooperare, maximum de înțe
legere în toate domeniile“. 
Pompidou a dat o apreciere 
pozitivă politicii cancelarului 
R. F. a Germaniei, Brandt, de 
normalizare a relațiilor cu ță
rile socialiste din Europa ră
săriteană, declarînd că aceas
tă politică este în interesul ge
neral al Europei.

PARIS: Ceremonia
acordării unor

decorații românești
9 1

PARIS 2. — Corespon
dentul Agerpres, Georges 
Dascal transmite : — Joi 
seara's-â desfășurat, în sa
loanele Ambasadei Româ
niei la Paris, ceremonia re
miterii de către ambasado
rul Constantin Flitan a 
unor decorații atribuite de 
Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România 
unor personalități franceze 
din industrie și afaceri, 
pentru contribuția acestora 
la dezvoltarea relațiilor 
franco-romàne.

Al treilea asalt britanic la porțile Pieței comune va avea 
inai mulți sorți de izbindă ? Care va fi prețul pe care Anglia 
va trebui să-l plătească pentru a deveni membru cu drepturi 
depline in actualul club al „celor șase"? In aceste zile, cînd la 
Luxemburg au avut loc primele contacte în cadrul tratati
velor privind lărgirea Pieței comune, întrebările de acest gen 
pot fi întîlnite în numeroase comentarii, atit de o parte a 
Canalului Minerii, cit și de cealaltă.

După respingerea cererilor de aderare ale Londrei în anii 
1961 și 1967, după reuniunea la nivel înalt de la Haga din 
toamna anului trecut, se pare că. in prezent, pentru Anglia 
și celelalte trei țări candidate - Irlanda, Norvegia și Dane
marca — a apărut posibilitatea ca negocierile să se soldeze 
cu o sporire a numărului membrilor Comunității Economice 
Europene. Din acest punct de vedere lucrurile nu sint simple. 
Chiar în timpul ședinței inaugurale — desfășurate în pre
zența a 24 de miniștri și 10 secretari de stat — s-a constatat 
tendința fiecărui grup de state, pe de o parte de a obține 
un volum substanțial de concesii încă de la primele con
vorbiri, și, pe de altă parte, de a ceda cit mai puțin din 
pozițiile care afectează propriile economii, propriile interese.

Potrivit agențiilor de presă, in unele cercuri comunitare 
se exprimă serioase rezerve față de încheierea acordurilor de 
lărgire a Pieței comune într-un viitor apropiat. Alte cercuri, 
mai pesimiste, care au analizat discursul rostit de Pieire 
Harmel, ministrul de externe belgian — în numele „celor 
șase" — și cuvîntarea lui Anthony Barber, ministrul britanic 
însărcinat cu negocierile pentru Piața comună, nu-și ascund

La porțile
aderării

neîncrederea în succesul tratativelor. Agenția FRANCE 
PRESSE relata de la Luxeniburg că discursurile rostite de 
cei doi protagoniști „sînt greu conciliabile" deoarece in timp 
ce Pierre Harmel s-a pronunțat pentru menținerea „nealte
rată a principiilor comunitare" chiar și după aderarea noilor 
candidați, Anthony Barber a declarat răspicat că „nici un 
guvern britanic nu va putea accepta o asemenea reglemen
tare în forma sa actuală". Potrivit comentatorilor principala 
problemă în dezacord se referă la „piața verde". Membrii 
Pieței comune cer Angliei 1100 milioane lire sterline, sumă 
reprezentînd diferența dintre prețurile scăzute ale produse
lor agroalimentare pe care le consumă Anglia din țările 
Commonvvcalth-ului și prețurile mai ridicate ale acestor 
produse practicate în perimetrul comunitar. Primele ecouri 
apărute în presa occidentală arată cit de departe sint pozițiile 
părților. DAILY SKETCH — de orientare conservatoare —. 
afirma miercuri că ..prețul cerut pentru intrarea noastră în 
C.E.E. este prea ridicat. Dacă cei .șase nu vor putea fi convinși 
să-l reducă, Anglia nu-i va putea face față".

Cunoscutul TIMES atrăgea atenția liderului noului cabinet 
că guvernul său va trebui să țină seama de poziția, în gene
ral negativă, a opiniei publice din Marea Britanie față de 
aderarea la Piața comună. Ecouri, la fel de pesimiste, au 
apărut și în presa franceză, care nu-și ascundea nemulțu
mirea față de „baza maximalistă“ a cererilor britanice. 
I OMBAT opinia că primele contacte oficiale desfășurate la 
Luxemburg „demonstrează că fiecare dorește să-și păstreze 
propria individualitate și nu se poate pune problema unei 
integrări politice“...

Observatorii prezenți la Luxemburg au remarcat, intransi
gența principalului negociator britanic. Barber declarase în
tr-o conferință de presă că „guvernul englez va lua o hotă- 
rîre numai după ce va examina cu atenție avantajele si 
dezavantajele intrării sale în Piața comună“. Este această 
declarație un semn de prudență pentru ca partidul conser
vator să nu-și pericliteze pozițiile abia cîștigate ?

Cert este că aderarea Angliei și a celorlalți candidați nu 
va fi lină, negocierile — după opinia generală — vor lua 
aspectul „unui maraton foarte dificil“ al cărui final este 
imprevizibil.

IOAN TIMOFTE

sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., care s-a pronunțat în a- 
celași sens, vorbitorul a reluat 
propunerea din sesiunea trecută, 
de a se crea în acest scop un 
grup de lucru, deschis tuturor 
delegaților.

• VOLUMUL tranzacțiilor la 
bursa din New York se situea
ză în continuare la un nivel 
scăzut, ca și indicele industrial 
Dow Jones, care, la sfîrșitul 
zilei de miercuri, s-a stabilit la 
687,64 puncte — una din cele 
mai coborîte cifre din 
perioadă. Actuala 
bursei obligă pe 
aprecieri îngrijorătoare în le
gătură cu evoluția economiei 
americane, aprecieri in care 
calificativul „recesiune" este 
tot mai frecvent întîlnit. Spe
cialiștii subliniază, printre al
tele. lipsa perspectivelor de de
pășire a acestei tendințe de de
clin, care se conturează cu 
consecvență în ultima perioadă 
atit la Wall Street. cit și în 
economie.

ultima 
tendință a 
experți Ia

SEMNAREA
UNUI ACORD COMERCIAL 

CHINO-POLON

• LA PEKIN a fost semat 
joi un acord cu privire la 
schimburile de mărfuri și plăți 
intre guvernele R. P. Chineze 
și R. P. Polone pe anul 1970, 
informează agenția China 
Nouă. Documentul a fost sem
nat de Li Chiang. ministru ad
junct al comerțului exterior al 
R. P. Chineze, și Marian Dmo- 
chowski, adjunct al ministru
lui comerțului exterior al R.P. 
Polone.

A DOUA OARA ÎN 120 DE ANI

• ADUNAREA Legislativă a 
Californiei, cel i 
stat al S.U.A.. a refuza’t să a- 
probe bugetul local pe anul fis
cal care a început la 1 
Subliniind consecințele 
economice și politice ale 
tei situații, guvernatorul 
blican Ronald Reaggn a 
■—t că r~----- J----- ' ----

mai populat

iulie. 
grave 
aces- 
repu- 

_ rele
vat că răspunderea pentru a- 
ceasta revine membrilor demo- 
crați ai Adunării Legislative. 

Respingerea proiectului de 
lege este o . consecință a diver
gențelor ivite în problema re
partizării cheltuielilor pentru 
nevoile sociale, culturale și ale 
Invățămintului.

Este pentru a doua oară în 
cei 120 de ani de istorie a sta
tului California cînd se începe 
un nou an fiscal fără ca cuge
tul statului să fie aprobat. O 
situație similară a survenit 
anul trecut cînd Adunarea .Le
gislativă a aprobat bugetul

obținut uneledoar după ce a __
concesii din partea guvernato
rului Reagan.

Cuvîntare

a președintelui

I. B. Tito
• PREȘEDINTELE R.S.F.------------- Iu

goslavia, losip Broz Tito, a pri
mit la Brioni pe reprezentanții 
unor organizații de foști luptă
tori antifasciști, participanți la 
mișcarea de rezistență din Eu
ropa din timpul celui de-al doi
lea război mondial, foști com
batanți și victime de război — 
care au luat parte la adunarea 
consultativă ce s-a desfășurat în 
zilele de 29—30 iunie la Belgrad. 
Din România a fost reprezentat 
Comitetul foștilor luptători anti
fasciști (C.F.L.A.).

In cuvintul
celor prezenți, președintele Tito 
a subliniat că organizațiile foș
tilor luptători antifasciști din ță
rile europene trebuie să depună 
eforturi pentru asigurarea păcii 
în Europa și pentru convocarea 
cit mai curînd a unei conferințe 
cu privire la securitatea euro
peană. De pe continentul nostru, 
a spus el, este necesar să por-

de salut adresat

nească inițiative și eforturi pen
tru înlăturarea actualelor focare 
de război și conflicte și din alte 
regiuni ale lumii, cum sînt O- 
rientul Aprnpiat și Extremul 
Orient. Actuala evoluție din 
Europa, a subliniat losip Broz 
Tito, nu oferă teniei de îngri
jorare.^ deoarece în momentul 
de față nu există obstacole care 
să poată împiedica în mod mai 
serios evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre statele europene.
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• PENTRU prima dată, 
poliția ~ braziliană a reușit 
să zădărnicească miercuri o 
tentativă de deturnare a 
unui avion aflat în zbor. La 
40 de minute după decolarea 
din Rio de Janeiro cu des
tinația. Sao Paulo, patru 
bărbați și o femeie, aflați 
printre cei . 34 de pasageri 
au forțat pilotul să schimbe 
ruta, dar acesta le-a spus 
că trebuie mai întîi să 
alimenteze cu carburanți. 
Avionul s-a reîntors pe ae
roportul din Rio, unde a 
fost imobilizat ca urmare a 
focurilor trase de polițiști 
asupra pneurilor trenului 

. de aterizare. în cele din 
urmă poliția a reușit să 
plaseze în interiorul avionu
lui un amestec de gaze la
crimogene și spumă contra 
incendiilor. în urma învăl
mășelii create, poliția a in
trat în acțiune tmpușcînd pe 
unul din răpitori si rănind 
un al doilea. Ceilalți trei 
răpitori au fost apoi captu
rați.
. Operațiunea s-a desfășurat 

timp de 16 ore, accesul zia
riștilor și al persoanelor ci
vile pe aeroport fiind inter
zis.

ocaua
alegerilor din Albania

Apelul Consiliului General al 
Frontului Democratic al R. P. 
Albania adresat poporului alba
nez cu ocazia alegerilor de de- 
putați în Adunarea Populară, în 
consiliile populare de judecători 
și asesori in toate instanțele, ce 
vor avea loc la 20 septembrie, 
face un bilanț al succeselor ob
ținute in ultimii ani de poporul 
albanez, sub conducerea Partidu
lui Muncii din Albania, în edifi
carea societății socialiste. Ast
fel, in 1969 producția industrială 
a țării a fost cu 70 ia sută mai 
mare decît in anul 1965, sarcini
le stabilite de planul cincinal 
pentru principalele produse in
dustriale fiind depășite. Succese 
importante au fost obținute și in 
agricultură. în comparație cu a- 
nul 1965, producția globală agri
colă este cu 29 la sută mai mare.

se

Ca urmare a acestor succese, ve
nitul național pe cap de locuitor 
a crescut cu 28 la sută.

Menționind principiile politi
cii externe ale țării, apelul su
bliniază că Partidul Muncii din 
Albania și guvernul albanez vor 
milita și pe viitor pentru conso
lidarea prieteniei, colaborării și 
ajutorului frățesc reciproc cu 
țările, socialiste de care Albania 
este legată prin idealurile comu
ne ale socialismului și comunis
mului. Apelul arată în același 
timp, că Albania, bazîndu-se pe 
principiile neamestecului in tre
burile interne al respectării in
dependenței, suveranității și in
tegrității teritoriale, a ur
mat și va urma cu consecven
ță politica de bună vecinătate și' 
relații normale cu statele avind 
sisteme sociale diferite.
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