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UN AUTENTIC CONCURSAm început dialogul cu tovarășul rector al Universității bucu- reștene cu transmiterea unei informații : anchetele ziarului făcute în timpul bacalaureatului și în finalul lui, dezvăluie o promoție a claselor a XH-a bine pregătită, ceea ce, implicit, înseamnă că învățămintul superior beneficiază la actuala ediție

Convorbire .cuW 

prof. dr. docent 
JEAN LIVESCU

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL TIMIȘ

Cea de-a doua zi a vizitei de lucru pe care 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, împreună 
cu tovarășii Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Iosif 
Banc, a făcut-o în județele Arad și Timiș a 
stat sub semnul aceleiași primiri entuziaste 
din partea a sute de mii de cetățeni — români, 
maghiari, germani, sirbi, sub semnul puterni
cei coeziuni dintre partid și popor, expresie a 
simțămintelor de dragoste și încredere pe care 
le nutresc toți oamenii muncii pentru Partidul 
Comunist Român, conducătorul încercat al 
poporului nostru pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea populară din Timișoara

Dragi tovarăși,

membru corespondent al Acade
miei, rectorul Universității din 

Bucureștia concursului de o materie primă umană valoroasă.— Universitarii — remarca domnia sa — nu pot primi decît cu satisfacție această veste. Dar oricît de exigent este un bacalaureat, el nu atestă în toate cazurile, cu certitudine, că „tînărul este chemat pentru studii superioare“. îi dă însă dreptul să aspire la studenție. Ar fi multe de spus de ce nu există încă o perfectă corelație între examenul de finalizare a studiilor liceale și cel de debut în studenție, și cum s-ar putea realiza armonizarea, dar nu discutăm acum despre bacalaureat, ci despre concursul de admitere.— Aminteați însă un adevăr îndeobște cunoscut: Ia noi, bacalaureatul dă dreptul să aspiri la studenție. Se interpune ceva anume între dreptul la aspirație și realizarea ei ?— Candidații și părinții lor cred, în mod eronat, că ceea ce

îi exclude de la studenție pe mulți dintre cei care se prezintă la un concurs este, în primul rînd, cifra de școlarizare. Sigur că și cifra de școlarizare constituie un barem orientativ. Ea a- pare în practica învățămîntului nostru superior ca necesitate, pentru a armoniza școlarizarea cu nevoia de cadre pentru societate și ca o garantare, rar întîl- nită în alte țări, a repartizării la un loc de muncă corespunzător pregătirii de la absolvire. Dar nu cifra este factorul hotărîtor al selecției. Rezultatele concursurilor de admitere din ultimii ani au relevat situații cînd numărul de locuri n-a fost acoperit decît după repetarea concursului, deși de la bun început s-au prezentat mai mulți candidați pe un loc. N-a primat însă numărul de candidați, ci valoarea lor.Bănuim că nu se abdică de la acest principiu, ci dimpotrivă. Ne gîndeam însă, că selecția la universitate este mult ușurată de o participare masivă Ia concurs. Anul trecut, la biologie au fost 12 candidați pe un loc. Ia istorie — 9, la drept — 9, Ia geologie—geografie — 13, la filozofie — 10, la limbi, de asemenea, s-a înregistrat o mare concurență. Ii mărturisim tova-Discuție consemnată de LUCKEȚIA USTIG
(Continuare în pag. a IV-a)

Străzile Timișoarei aveau la ceasurile dimineții de vineri, ca și spre miezul zilei, o înfățișare aleasă, caracteristică momentelor sărbătorești, pe care i-o conferea acea inedită și uriașă grădină mișcătoare — zecile de mii de buchete de flori purtate de oameni ca semn de omagiu, de înaltă stimă față de conducătorul partidului și statului nostru, căruia Banatul și bănățenii i-au făcut o primire entuziastă.Mulțimea, exuberanta mulțime de timișoreni, a ținut să-și exprime încă o dată prin aclamații și urale „Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul“, prin urări la adresa partidului, a patriei noastre socialiste, tot ceea ce simte, tot ceea ce gîndește la unison cu toți cetățenii României socialiste, patria noastră liberă, independentă și înfloritoare pe care, sub conducerea partidului, o înalță prin munca și faptele lor pe culmile tot mai înalte ale civilizației și progresului.„Vom munci cu abnegație pentru realizarea angajamentelor sporite pe care ni le-am luat“, au ținut să exprime intr-un consens unanim muncitorii întreprinderii „Electromotor“.„Țăranii cooperatori vor realiza cu cinste sarcinile trasate de partid, vor asigura recolte tot mai bogate“, spuneau harnicii lucrători ai o- gcarelor de la Tomnatic și Biled, bucuroși că pot arăta secretarului general al partidului roadele muncii lor, că pot exprima încă și încă o dată mulțumirea lor adîncă partidului care le-a îndrumat pașii pe calea marii agriculturi socialiste.în întreprinderile, instituțiile și unitățile agricole de

pe cuprinsul județului Timiș muncesc într-o deplină unitate și frăție români, maghiari, germani, sirbi și alte naționalități. Cit de plastic se exprima bătrînul țăran Gheorghe Gheorghiade de la Tomnatic, cînd, adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, arăta că partidul nostru comunist, sub conducerea secretarului său general, a făcut ca inimile tuturor fiilor României socialiste să bată în același ritm.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județele Arad și Timiș a constituit o nouă și vibrantă întîlnire a conducătorului partidului și statului nostru cu sute și sute
(Continuare în pag. Il-a)

Doresc în primul rînd să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului Timișoara și ai județului Timiș, un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului, a Consiliului' de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice)Este pentru mine o deosebită plăcere să vizitez Timișoara, precum și calități din județ, să tîlnesc cu locuitorii meleaguri, cu organizația de partid, cu comitetul județean. A devenit, de altfel o bună tradiție ca, în activitatea sa, conducerea noastră de partid să se întîlnească și să se sfătuiască permanent cu comuniștii, cu organizațiile de partid, cu toți oamenii muncii, pentru a găsi căile cele mai bune de înfăptuire a progra-

din nou alte lo- mă în- acestor

mului dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste. (Aplauze prelungite)Doresc să mulțumesc tuturor tovarășilor care au luat cu- vîntul aici și au dat glas sentimentelor lor — și ale dumneavoastră — de recunoștință și profund ‘atașament față de partid, față de Comitetul nostru Central. în cuvintele rostite, în manifestările cu care am fost întîmpi- nați în municipiul Timișoara, cit și în comunele. și întreprinderile pe care le-am vizitat vedem expresia încrederii dumneavoastră, a întregului popor, în partidul nostru comunist, în politica sa marxist- leninistă, o puternică afirmare a voinței maselor populare de a înfăptui neabătut politica internă și externă a statului nostru. (Aplauze prelungite ; se scandează „P.C.R.- Ceaușescu“)Am vizitat două întreprin-

Magistrala albă își desăvîrșește conturul real.

Foto : I. CUCU

deri din orașul dumneavoastră și doresc să remarc, cu satisfacție, că în ambele întreprinderi am constatat progrese remarcabile în modernizarea lor, în realizarea unei producții de bună calitate. Atit colectivul d.e la fabrica „Elec- na tectrpmotor“,' cît și cel de îa”7,Industria linii“ au obținut rezultate bune și se străduiesc să lucreze tot mai bine. De altfel, primul secretar al comitetului județean de partid ne-a spus că în toate întreprinderile din județul Timișoara planul producției industriale pe primele șase luni a fost realizat și depășit. Doresc să adresez atît colectivelor din întreprinderile pe care le-am vizitat astăzi, cît și tuturor muncitorilor din Timișoara și din județul Timiș calde felicitări pentru rezultatele obținute în activitatea lor. (Aplauze prelungite).In împrejurările grele provocate de furia apelor dezlănțuite, clasa noastră muncitoare s-a aflat, ca întotdeauna, în primele rînduri, a răspuns cu entuziasm, cu întreaga sa e- nergie chemării partidului, a muncit cu eroism atît pentru a limita consecințele dezastruoase ale revărsării apelor, cît și pentru refacerea întreprinderilor, pentru reluarea, într-un timp cît mai scurt, a cursului normal al întregii activități. Trebuie să declar cu satisfacție că în întreaga țară, pe primele șase luni, planul producției globale a fost îndeplinit și depășit, realizîndu-se o creștere de peste 12 la sută față de anul trecut. (Aplauze puternice, prelungite).Avem mindria de a afirma că în cursul acestui an vom reuși să lecuim rănile provocate de inundații, să înlăturăm toate pagubele, să realizăm planul actualului cincinal în bune condițiuni și să punem astfel o bază trainică următorului cincinal. Putem fi mîndri de felul în care clasa noastră, muncitoare — sub conducerea

comuniștilor — își îndeplinește rolul de înaltă răspundere de forță conducătoare a întregii națiuni socialiste. (Aplauze puternice).Am vizitat două cooperative agricole — la Biled și Tom- : —am văzut. din elicopter, o bună parte a recoltelor. Este știut că și județul Timiș a avut de suferit datorită situației climatice din primăvara acestui an. Dar, așa cum am putut să constat, sînt condiții ca și în județul dumneavoastră să se recupereze mult din pierderile suferite, să se obțină recolte satisfăcătoare care să contribuie la asigurarea a- provizionării populației produse agroalimentare. plauze prelungite).Am avut satisfacția să stat că țăranii cooperatori, muncitorii din agricultură, inginerii, tehnicienii, lucrează cu entuziasm, cu îndîrjire, pentru a obține recolte sporite; ei re- însămînțează terenurile inundate, însămînțează cultura a doua, pentru ca, pînă la urmă, să realizeze prevederile propuse; unele cooperative și-au luat angajamentul să livreze în plus fondului central o serie de produse agroalimentare. Eelul în care țăranii din județul Timiș, ca de altfel și din celelalte județe, au răspuns chemării partidului arată încă o dată ce minunată țărănime cooperatistă are țara noastră. Ca de atîtea ori în cursul istoriei, țărănimea noastră își face, și acum, din plin, datoria față de popor, față de patrie. (Aplauze). Doresc de a- ceea, ca la acest miting, să a- dresez cooperatorilor, celorlalți lucrători de la sate, tuturor țăranilor din județul Timiș calde felicitări pentru munca minunată pe care o depun. (Aplauze prelungite).Timișoara este unul din marile centre de cultură ale patriei noastre; aici își desfășoară activitatea un mare număr
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PASIUNEA I
FILOZOFIEI

I
(Continuare în pag. a IlI-a)

In timpul însuflețitei adunări din Piața Operei.

Cetafenii din Tomnatic au salutat cu mare bucurie sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

de NICULAE BELLUDupă centenarul lui Lenin, acest 1970 continuă să fie un an al filozofiei, cînd al.ți doi titani ai înțelepciunii moderne, Hegel și Engels, profesorul și cutezătorul său student, care avea să-i apere patrimoniul teoretic și să i-l analizeze critic cu aceeași desăvîrșită rigoare și pasiune, sînt reuniți din nou în memoria contemporană prin coincidența comunei lor aniversări. Hegei s-a născut în 1770 și murea în 1831, cînd Engels, născut în 1820, nu avea decît unsprezece ani. Și totuși, Engels, împreună cu ceea ce numea el la 20 de ani „tineretul de astăzi" se considera discipolul marelui profesor, ale cărui idei continuau să modeleze idealul epocii și să imprime noilor generații dinamismul virulent revoluționar al dialecticii sale. „Căci filozofia cea nouă este piatra de încercare a tineretului" — scrie Engels la vîrsta primelor sale încercări de analiză critică asupra timpului său (în 1840). Dar noua filozofie era privită, chiar în acei ani de început, nu ca o împlinire desăvîrșită a posibilităților de cunoaștere, ci mai curînd ca deschizînd o cale nouă, critică, încărcată de dificultăți, totuși singura aptă să facă imposibilă orice altă închistare dogmatică a gîndirii și a practicii. „Nu trebuie să deveniți vechi hegelieni, să jonglați cu „în sine" și „pentru sine", cu „totalitate" și cu „ecceitate", dar nici să vă sfiiți de munca gîndirii ;... In sensul acesta tineretul de azi a trecut prin școala lui Hegel și multe semințe din fructele uscate ale sistemului său au încolțit și au crescut falnice în piepturile tinere". Engels reține din masiva construcție a filozofiei hegeliene nu așezarea savantă a unei noi ierarhii, înclinată să se autoconserve, ci tocmai fiorul răzvrătirii împotriva rutinei și a filistinismului. Liniștea internă a filozofiei tradiționale, inspirată din așezarea ei contemplativă în afara timpului și a istoriei este astfel destituită, înlăturată din pozițiile ei de veghe latentă și imobilă controlînd spațiul filozofiei. Cu Hegel, dar smulgîndu-l pe Hegel însuși din. propria sa rutină a sistemului încheiat (ca și cum istoria însăși s-ar supune unei încheieri), Engels plasează filozofia direct în starea de neliniște a propriului său mediu nativ. Filozofia devine, ca undeva la Hegel, dar fără inconsecvente, bătaia de puls a întregului sistem social, bătaia de puls a vieții, a istoriei și . a omului. Se instituie, ca atare, o alianță a tineretului cu filozofia critică, din momentul în care Hegel a pus în inima ei principiul dialectic al non-inerției sale, iar Marx și Engels, dar încă Engels înainte de a se fi însoțit cu Marx, la 20 și 21 de ani au resimțit, au distins și au preluat critic fiorul rebel și atît de profund constructiv al noii concepții despre lume, științifică și dinamică, totodată, care devenise astfel în sfîrșit posibilă. E o alianță pasională în căutarea adevărului. In spiritul pasiunii pe care Engels o mărturisea deschis, cînd se ridica în apărarea geniului lui Hegel, împotriva lui Schelling. Lupta filozofică capălă dintr-odată ceva din climatul de pasiune al viitoarelor baricade.Nu i se putea cere, considera Engels, să-și păstreze calmul și sîngele rece, căci — așa cum scria la 21 de ani — „eu m-am ridicat în apărarea memoriei unui defunct, și se știe că unui combatant îi șade bine să fie esteîntrucîtva pătimaș ; cine își scoate calm rareori însuflețit de cauza pentru care luptă".Înțeleasă și practicată cu pasiune, filozofia devine astfel — dincolo de cunoaștere și înțelepciune — o valoare a omului însuși, stimulîndu-i cutezanța în planul gîndirii și al acțiunii.



VIZITA DE LUCRU Â TOVARĂȘULUI 
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(Urmare din pag. I) de mii de muncitori, țărani, intelectuali, cu- tineri și vîrst- nici, a prilejuit schimburi rodnice de păreri, o amplă consultare cu masele asupra mersului construcției socialiste, iar indicațiile prețioase date de tovarășul Ceaușescu, atît în timpul vizitării unor importante obiective industriale și unități socialiste din agricultură, cit și cu prilejul mitingurilor care au avut loc, au mobilizat energiile creatoare ale celor ce muncesc, pentru a realiza și depăși sarcinile a- cestui ultim an al cincinalului și a pregăti astfel rampa de lansare a noului plan cincinal.N-a fost loc de muncă unde oamenii să nu fi declarat solemn că vor face totul pentru ca mărețele sarcini stabilite de Congresul al X-4ea să fie
Pe cîmpia bănățeană, in 

preajma secerișuluiZburăm deasupra cîmpiel bănățene, vastă întindere de lanuri, în oare verdele crud al porumbului face bună vecinătate cu holdele pîrguite, în marginea cărora stau aliniate, înainte de marea bătălie a secerișului, combine argintii. O ploaie măruntă a spălat cîmpia, întărindu-i culorile. Mai stăruie încă mari ochiuri de apă, după inundațiile pricinuite de torente. în jurul lor — ogoare negre, abia reînsămînțate după retragerea apelor.Simetric așezate, cu case mari, solide, cîteva mîndre sate bănățene^ sînt depășite în zbor, pînă în marginea comunei Tomnatic. Se aterizează pe o miriște unde s-a adunat toată suflarea satului, cu mic, cu mare. Un brîu viu înconjoară într-o clipită pe secretarul general, asupra căruia se revarsă o adevărată ploaie de flori. Președintele cooperativei, Petre Feneși, salută cu mare bucurie sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat în mijlocul lor. Se apropie, cu pași rari, un bătrîn cooperator, Gheor- ghe Gheorgheade, de 75 de ani, purtînd cu solemnitate o pîine rumenă, mare cît „roata carului“ și sare. Om care a văzut și trăit multe, găsește cuvinte de mare simțire pe care le adresează conducătorului țării: „Vă întîmpi- năm după datina bătrânească, scumpe tovarășe Ceaușescu, pe dumneavoastră, care ați cimentat sufletul poporului român, care ați făcut ca inimile noastre să bată în același fel, să fie o singură inimă. Vă salutăm cu mare dragoste, pentru că partidul, sub conducerea dumneavoastră, a înălțat țara noastră la p îriflo- . rîre pe care strămoșii” noștri nici n-au putut-o visa. Să'ne trăiți mulți, mulți ani fericiți, pentru a ne conduce țara, vă dorim sănătate spre binele patriei și poporului român“.Cuvintele cooperatorului au răspuns gîndului tuturor celor prezenți, care și-au exprimat printr-o furtună de ovații a- celeași alese sentimente, a- ceeași vie recunoștință față de partid și conducătorul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La sediul cooperativei, președintele înfățișează conducătorilor de partid și de stat dezvoltarea unității, preocupările cooperatorilor, perspectivele marii lor gospodării. Cooperativa din această localitate are un profil complex, ilustrat de repartizarea multiplă a terenului a- gricol — 330 ha cultivate cu grâu, 414 cu porumb, 100 cu sfeclă de zahăr, 110 cu legume, dintre care 6 ha de sere industriale și 10 de solarii, 180 hectare cu piersici și alte 120 cu vie. Sectorul zootehnic n-a fost nici el neglijat: sînt crescute, în condiții foarte bune 642 bovine, 1 840 porcine, 16 000 de păsări. Pretutindeni, o curățenie exemplară, ordine. „Noi ne-am o- rientat spre aceste sectoare, tovarășe secretar general, spune președintele cooperativei, pentru că ne-am convins, din proprie experiență,, că a- cestea sînt surse nesecate de întărire a cooperativei și ridicare a nivelului de viață al membrilor săi“. De altfel, o expresie a acestei preocupări o aflăm și în mica expoziție amenajată aici, unde, alături de legume pe care le-ar invidia orice fermă specializată, alături de piersici ca merele de aur din poveste, în- tilnim și o pompă de irigații de tip „Tomnatic“, creată de tehnicienii de aici și realizată în 60 de exemplare care dau rezultate în cimp. „Este o inițiativă bună“ — apreciază tovarășul Ceaușescu.Președintele cooperativei ii invită pe oaspeți să viziteze sectoarele de bază. Un prim popas se face Ia solariile de roșii, unde plantele se dezvoltă frumos sub acoperișul de polietilenă. Apoi sînt văzute leguthele Cultivate în cîmp, unde se obțin pînă la patru vagoane și jumătate la hectar. Sînt puțin întirziate 

traduse In viață In mod exemplar.Acest angajament izvorăște din înalta conștiință patriotică a oamenilor muncii, din convingerea de nestrămutat că, în ciuda greutăților pricinuite de calamitățile naturale, vot obține victorii pe frontul reconstrucției și vor adăuga noi succese în industrie, agricultură, în toate domeniile de activitate.Semnificația majoră a acestei noi vizite de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu o reprezintă tocmai înălțătoarele manifestări ale unității de monolit dintre partid și popor, ale dragostei și atașamentului față de conducătorul partidului și statului, expresia hotărîrii tuturor celor ce muncesc de a făuri pe pămîn- tul României edificiul măreț al socialismului.

culturile, datorită timpului neprielnic, dar promit recolte bogate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de suprafața irigată, apreciază că sînt condiții pentru extinderea irigațiilor, ceea ce ar contribui la sporuri de recolte. Președintele cooperativei subliniază că încă din această toamnă se vor mări suprafețele care vor beneficia de avantajele irigării.Nu departe, în lanul de grîu dintr-un soi timpuriu, au și intrat combinele. Secretarul general al partidului urmărește modul cum se lucrează, se interesează de organizarea muncii, recomandă o preocupare stăruitoare pentru evitarea pierderilor de boabe și pentru recuperarea plevei. Cercetează apoi spicele și intră într-un alt lan, abia dat în pîrg. Se pare că „mai are încă vreo săptămînă — apreciază tovarășul Ceaușescu, să vă găsească bine pregătiți !“Conducătorii de partid și de stat se înapoiază apoi la locul aterizării elicopterului. Aici, cooperatorii le-au pregătit o surpriză : o mică tribună improvizată, în jurul căreia s-au strâns roată, o mare masă de oameni, ovaționînd, aplau- dînd, rostind cu dragoste numele secretarului general al partidului. Este o invitație plină de căldură, căreia tovarășul Ceaușescu îi dă curs, adresînd tuturor celor prezenți un cuvînt îndelung și puternic aplaudat.După ce a adresat locuitorilor comunei Tomnatic, un salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus : Mi-a făcut o deosebită plăcere să vizitez cooperativa dumneavoastră, să mă întîlnesc cu conducerea ei. Mi-a plăcut cum sînt întreținute culturile; se întrevede perspectiva ca în acest an cooperativa să obțină recolte bogate. Aceasta demonstrează că cooperatorii, conducerea cooperativei, președintele ei, inginerii au depus o activitate susținută, a- ducîndu-și astfel contribuția la înfăptuirea programului de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste. Doresc să vă felicit din toată inima pentru rezultatele pe care le-ați obținut pînă acum, pentru felul în care vă desfășurați activitatea în cooperativă. (Vii aplauze).Am aflat, cu acest prilej, că anul acesta cooperativa dumneavoastră împlinește 20 de ani de la înființare. De altfel, tovarășul președinte m-a invitat să particip la sărbătorirea acestui eveniment. Desigur, ar fi pentru mine o deosebită plăcere să pot lua parte la sărbătoarea dumneavoastră. Doresc în orice caz să vă felicit acum pentru rezultatele bune obținute în această perioadă și să urez cooperativei să devină tot mai puternică, mai înfloritoare, asigurând fiecărui membru al ei venituri sporite, o viață îmbelșugată. (Aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.“).Rezultatele cooperativei dumneavoastră, ca de altfel ale țuturor cooperativelor , din țara noastră, dezvoltarea agriculturii socialiste din România demonstrează cită dreptate a avut partidul nostru acum 21 de ani, cînd a hotărît să inițieze acțiunea de cooperativizare a agriculturii. Acum pentru noi toți este clar că numai marea gospodărie în care țăranii și-au unit pămînturile, numai cooperativizarea agriculturii asigură producții îmbelșugate, bunăstarea și fericirea țărănimii noastre. (Aplauze îndelungi).Am avut anul acesta greutăți deosebite datorită inundațiilor, ploilor și timpului rece. Să ne închipuim ce s-ar fi întîmplat dacă agricultura noastră nu ar fi fost cooperativizată, dacă nu am fi putut folosi din plin mijloacele mecanice, chimice, știința agricolă. Fără îndoială că situația țării ar fi fost deosebit de grea, aprovizionarea

Cooperativa agricolă din Tomna tic. Un prim popas la solariile de roșii.populației ar fi avut de suferit. Putem spune că datorită cooperativizării, precum și felului în care țărănimea cooperatistă — împreună cu întregul nostru popor — a răspuns chemării partidului în lupta pentru învingerea greutăților, vom putea asigura aprovizionarea populației în bune con- dițiuni. Iată de ce doresc încă o dată să subliniez importanța cooperativizării, iată de ce țin să vă felicit pe dumneavoastră, ca și pe celelalte cooperative care împlinesc 20 de ani, precum și cooperativele mai tinere care desfășoară o activitate susținută pentru recolte bogate.Vă doresc noi șj noi succese, tuturor, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze prelungite, urale; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.“).în continuarea vizitei făcute pe ogoarele mănoase ale Banatului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu ceilalți conducători de partid și de stat se opresc la cooperativa din Biled, unitate fruntașă a agriculturii din județ. Președintele unității, Sabin Bec, înconjurat de numeroși cooperatori, de fete în costume bănățene, rostește un cuvînt de bun sosit.Conducîndu-i pe conducătorii de partid și de stat spre ferma zootehnică, președintele îi informează că unitatea dispune acum de 5 800 porcine, ceea ce permite să se suplimenteze cantitatea de carne livrată statului. De altfel, din cele 7 000 de kg contractate pentru acest an au și fost predate peste 3 000 kg carne. Sectorul zootehnic a permis ridicarea simțitoare a valorii zilei-muncă și creșterea generală a nivelului de trai al cooperatorilor. în ceea ce privește culturile cerealiere însă, cooperativa a avut serios de suferit de pe urma inundațiilor, aproape 1 200 de ha fiind încă sub apă.— Ce recoltă prevedeți pentru anul acesta ? întreabă tovarășul Ceaușescu.— 2 500 — 2 800 kg la hectar, mai slabă ca anul trecut. Porumbul însă este foarte bun acolo unde n-am avut inundații. Dar nu-i nimic, tovarășe secretar general. Oamenii noștri sînt foarte harnici, găsim noi posibilități să acoperim pagubele. Puteți să vă bizuiți pe noi !Ca și la Tomnatic, tovarășul Nicolae Ceaușescu adre
Ritmul trepidant al

Timișoarei industriale
5Străveche urbe din cîmpia Banatului, care în anul trecut și-a sărbătorit jubileul a șapte veacuri de existență documentară, Timișoara este astăzi un municipiu cu o distinctă personalitate economică, științifică și social-culturală. S-au clădit aici, în ultimii două zeci și cinci de ani, importante uzine și întreprinderi ce și-au cîștigat prin produsele lor o bună reputație atit în țară, cît și peste hotare. De la produsele metalurgice la mașini electronice de calcul; de la mobilă și prefabricate, la stofe și țesături ; de la detergenți sintetici la încălțăminte și produse alimentare — Timișoara se înscrie în circuitul economic al țării cu un nume de prestigiu.De asemenea, în anii socialismului, Timișoara și-a afirmat pe deplin valențele sale în sfera științei, tehnicii și 

sează un călduros salut cooperatorilor din Biled.Luînd cuvintul, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :Mi-a făcut o deosebită plăcere să vizitez din nou cooperativa dumneavoastră, să văd ce s-a mai întîmplat în cei cîțiva ani care au trecut de la ultima vizită. Am constatat cu satisfacție că ați obținut rezultate bune; cooperativa dumneavoastră s-a dezvoltat, sectorul zootehnic aproape s-a dublat și — după cum mi-a spus tovarășul președinte — au crescut și veniturile cooperatorilor. De aceea doresc să vă felicit pentru rezultatele pe care le obțineți în activitatea dumneavoastră. (Aplauze prelungite).Știu că anul acesta, datorită condițiilor climatice nefavorabile, ați avut unele pierderi ; mai aveți încă sub apă o suprafață destul de mare. Dar, știu, de asemenea, că depuneți eforturi pentru a recupera cît mai mult din acestepierderi, pentru a însămînța după orz și grîu alte culturi, pentru a reînsămînța terenurile inundate pe măsură ce a- pele se retrag, îneît pînă la sfîrșitul anului să puteți lichida în cea mai mare parte pierderile. Aceasta este, tovarăși, singura cale pe care trebuie să mergeți. Ea cere într-adevăr muncă. Știți însă că nu numai aici, ci în multe alte părți ale țării am avut inundații mari, întregul nostru popor depune eforturi deosebite pentru a recupera pierderile. Sîntem convinși că și cooperativa din Biled, dumneavoastră toți, veți munci spre a face ca pierderile să fie recuperate în cea mai mare măsură încă în acest an.Vă urez succes deplin în a- ceastă muncă. (Aplauze puternice).în încheiere, doresc să vă a- dresez un salut din partea Comitetului Central, al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului și să vă urez să obțineți noi și noi succese în munca pe care o desfășurați.Multă sănătate și multă fericire în viață ! (Aplauze prelungite ; se scandează „P.C.R. — Ceaușescu“).După vizita pe ogoarele bănățene, conducătorii de partid și de stat se întorc în o- rașul reședință de județ, unde sînt întîmpinați cu aceeași căldură și simpatie, cu o impresionantă manifestare de dragoste și prețuire.

culturii românești. Sînt bine cunoscute realizările oamenilor de știință de aici in domeniul sudurii, mașinilor hidraulice, construcțiilor metalice și de beton-armat, contribuțiile în agricultură, medicină și alte sectoare de activitate....Coloana de mașini se îndreaptă spre una din cele mai vechi și însemnate întreprinderi timișorene „Electromotor“. Uzina își întimpină oaspeții dragi cu ritmul trepidant al muncii, cu temperatura înaltă a creației, cu un nou bilanț de realizări care i-au sporit faima.Renăscută din cenușa și ruinele lăsate pe aceste locuri de urgiile ultimului război mondial, reconstruită din mers, „Electromotor" își aduce o contribuție de preț la măreața operă de edificare socialistă a patriei. Motoarele 

și utilajele electrice produse în uzină sînt solicitate de numeroase unități ale industriei noastre, bucurîndu-se, în a- celași timp, de apreciere în circa 20 de țări ale lumii. A- proape că nu există mare fabrică de mașini-unelte românească care să nu preia o parte din munca și hărnicia muncitorilor de aici. „Electromotor“ a devenit principalul furnizor de motoare de putere mică și mijlocie din țară.Conducătorii de partid și de stat sînt salutați, la intrarea în întreprindere, de ing. Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de Marin Tănase, directorul uzinei, de sute de muncitori, tehnicieni și ingineri. In fața machetei și a graficelor de producție sint prezentate tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți oăspeți, stadiile, actuale de dezvoltare și perspectivele ce se deschid acestei u- zine în anii viitori.Fiecare an a înscris pe harta întreprinderii noi capacități de producție, noi linii tehnologice, cu flux automatizat, concepute și realizate de specialiștii uzinei, astfel îneît să poată spune că „Electromo- . tor“ este o creație a vremii; noastre, socialiste, un rod ' al ' politicii de industrializare, promovată cu consecvență de partidul nostru. "Conducătorii de partid și de stat sînt informați că uzina realizează astăzi numai în două zile întreaga producție valorică a anului 1948.Interesîndu-se despre îndeplinirea sarcinilor de plan, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt înfățișate realizările la zi: depășirea planului la producția globală, pe primul semestru, cu 2,2 la sută, iar la producția marfă cu 1,5 la sută. Directorul uzinei, Marin Tănase, informează că in aceste zile au fost discutate și analizate temeinic, la nivel de conducere, sarcinile de plan pe anul următor. Colectivul întreprinderii este hotărît să sporească, în 1971, producția globală cu 14 la sută, jar productivitatea muncii cu 17 la sută.Se face, apoi, un scurt popas în noua hală de motoare, înzestrată cu instalații de înaltă tehnicitate, o hală imensă, de aproximativ 4 000 de mp. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze expoziția amenajată aici și care reunește, într-o imagine sintetică, o parte din cele 125 de produse de bază și derivate ale u- zinei: motoare electrice, de diferite puteri ș; dimensiuni, aspiratoare, ventilatoare de masă, electropompe de uz gospodăresc etc. Sînt prezentate, de asemenea, utilaje și dispozitive create în uzină : stanțe succesive pentru tole necesare motoarelor electrice, cochile de turnare, precum și un dispozitiv electronic de e- chilibrat motoare, creație a dr. ing. Dan Teodorescu, cunoscut, inovator și inventator al întreprinderii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se acorde o a- tenție și mai mare promovării spiritului novator de care dau dovadă muncitorii și specialiștii uzinei, să se încurajeze creația tehnică menită să sporească randamentul și calitatea producției. Preocupat îndeaproape de dezvoltarea uzinei — în care se reflectă succesele, dar și sarcinile actuale ale industrializării socialiste a patriei — secretarul general al partidului dă indicații în legătură cu folosirea mai judicioasă a spațiului de lucru, cu organizarea științifică a producției și a muncii.Muncitorii și tehnicienii atelierului de montaj din secția 10 — motoare fac oaspeților o 

primire deosebit de călduroasă. Ei țin să aducă la cunoștința conducătorilor de partid și de stat că au hotărît să realizeze peste angajamentul inițial din acest an o producție de 2 milioane lei pentru a contribui la compensarea pagubelor produse de inundație. E încă o dovadă a abnegației și devotamentului cu care clasa muncitoare și-a mobilizat forțele în jurul partidului și statului socialist in momentele de grea încercare prin care am trecut în primăvara acestui an datorită vitregiei naturii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește în fața unei mașini și stă de vorbă cu reglorul Francisc Covaks, pe care îl întreabă cum merge inunca, ce salariu cîștigă lunar.— Munca merge bine, tovarășe Ceaușescu, și depinde de noi ca să mergem și mai bine. Iar noua salarizare ne îndeamnă să producem și mai mult și mai bine.— Multă sănătate, fericire și succese ! — îj spune tovarășul Nicolae Ceaușescu în încheierea discuției, strîngîndu-î mina..Vizita ia sfîrșit. La plecare, secretarul general al partidului urează destoinicului colectiv al întreprinderii mult succes îrâ realizarea sarcinilor ce îi revin Și a angajamentelor sporite pe care și le-a luat pentru a-și aduce o contribuție tot mai mare la progresul economiei naționale.O altă ramură importantă a industriei timișorene este reprezentată de sectorul textil, cu vechi și bogate tradiții în orașul de pe malul Be- găi. De la uzina „Electromotor“, coloana oficială pornește spre celălalt colț al o- rașului, în cartierul „Fabric“, unde își are sediul întreprinderea „Industria linei“. De-a lungul traseului, pe bulevardul Republicii, în Piața Operei, pe noua magistrală — bulevardul Leontin Sălăjan, străjuit de blocuri zvelte care pun o amprentă de urbanism modern în peisajul vechiului cartier muncitoresc — zeci de mii de localnici însoțesc trecerea oaspeților cu puternice urale și aclamații.Vechea întreprindere timișoreană, înființată la începutul acestui secol, „Industria linei“ îl primește pe tovară- (Continuare în pag. a IlI-a)

Muncitorii ji tehnicienii de la „Electromotor au făcut oaspeților o primire deosebit de 
călduroasă.

șui Nicolae Ceaușescu cu « entuziastă manifestare de a- tașament față de politica partidului și statului nostru. Se scandează din mii de piepturi „Ceaușescu-P.C.R.“, se aud u- rări de bun venit, de sănătate și fericire la adresa secretarului general al partidului, îmbrăcate în halate albastre, sute de muncitoare țin să dea mîna cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-i ofere flori.însoțiți de Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, și de ing. Ioan Pugna, directorul general al Combinatului textil nr. 2 Timișoara, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre noua clădire a filaturii, o construcție modernă, cu utilaje de înaltă tehnicitate, purtînd în majoritatea lor — aproximativ 80 la sută — marca unor uzine constructoare românești. Eficiența a- cestora își găsește expresia în faptul că secția și-a dublat capacitatea de producție în actualul cincinal, concomitent cu diversificarea gamei de fire produse aici. La ora de față, colectivul filaturii se află într-un susținut efort pentru introducerea pe scară largă a fibrelor chimice în procesul de fabricație. Această acțiune ilustrează pregnant dezvoltarea în lanț, multilaterală a industriei noastre în funcție de intrarea în producție a noilor obiective economice prevăzute în actualul cincinal.
însuflețită adunare

în Piața OpereiDupă o scurtă discuție desfășurată la sediul Comitetului județean de partid Timiș cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, oaspeții se îndreaptă spre Piața Operei, unde are loc un miting.Din balconul monumentalei clădiri a Operei timișorene, privirea îmbrățișează o imensă mulțime de oameni adunați în vasta piață și pe străzile aferente. Deși cerul e acum înnorat, marea adunare populară oferă un tablou plin de culoare și însuflețire. Mii de drapele roșii și tricolore, sute de pancarte cu lozinci, portrete ale secretarului general' al partidului, steme ale patriei și partidului dau pieței un aspect plin de tinerețe și vigoare, o atmosferă entuziastă specifică zilei de neuitat pe care timișorenii o trăiesc acum.Apariția la- tribună a tovarășului Nicolae' Ceaușescu este întimpinată cu o puternică manifestare de dragoste și prețuire. cu un. uriaș val de ovații și aplauze. Deasupra mulțimii sînt ridicate cit mai sus panouri pe care se poate citi i „P.C.R.-Ceaușescii“, „Ceaușescu și poporul“, „Trăiască unitatea și frăția dintre poporul român și naționalitățile eonlochitoa- re“, „Trăiască comunismul — Viitorul luminos al întregii 6- meniri !“, „Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea frățească dintre poporul român și popoarele țărilor socialiste 1“.Adunarea populară a fost deschisă de tovarășul Mihai Telescu, prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., președintele Consiliului popular județean.Exprimînd marea bucurie și satisfacție a tuturor locuitorilor județului Timiș de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe iubitul conducător al partidului și statului nostru, al întregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus :„Vizita de lucru pe care dumneavoastră, tovarășe 

Astfel, fibrele poliestertce f» corporate aici în stofe rezistente și ușoare, sînt trimise de chimiștii ieșeni ai tinerel uzine „Terom“.Se vizitează în continuare secția de finisaj. Aici se strâng, ca Intr-un adevărat buchet, realizările întregului colectiv al întreprinderii — un buchet de culori și fantezie, de pricepere și hărnicie. în primul trimestru al acestui an, secția și-a imprimat marca de calitate pe 42 de articole produse în 565 poziții coloristice. Sînt stofe fine de lină în amestec cu celofibră, destinate confecțiilor de toate genurile : par- desie, taioare, rochițe, costume bărbătești și paltoane.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat în fața unui stand de exponate. Secretarul general al partidului se oprește îndelung în fața standului și recomandă să se extindă producția atît din punct de vedere cantitativ, cit și calitativ.Vizita în această veche, dar atît de modernă întreprindere a industriei ușoare ia sfîrșit într-o atmosferă de puternic entuziasm, printr-o vie manifestare de dragoste și prețuire la adresa secretarului general al partidului, de fierbinte atașament muncitores« față de politica internă și externă a partidului și statului nostru.

Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat o faceți în județul nostru constituie încă o dovadă a legăturilor indisolubile — bazate pe calda afecțiune și deplina încredere reciprocă — dintre conducerea partidului și popor.In unitatea de granit a maselor, a întregii națiuni în jurul Comitetului Central, al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi vedem principala sursă a eroismului și bărbăției ce s-au afirmat cu atîta vigoare în uriașa încleștare cu forțele oarbe ale naturii, mobilul optimismului robust ce caracterizează munca și lupta fără preget a harnicului nostru popor pentru recuperarea pagubelor pricinuite de calamități, pentru refacerea grabnică a activității economice a țării; . - J,Muncitorii, țăranii și intelectualii din' județul nostru • au răspuns, într-o impresionantă unanimitate, chemării conducerii partidului de a-și aduce contribuția la normalizarea vieții în zonele inundate și fac tot ce le stă îm putință ca mUncar lor să fie mereu mai spornică, mai bogată în rezultate.Animate de un profund patriotism, colectivele întreprinderilor industriale și-au suplimentat angajamentele luate în întrecerea socialistă pe anul 1970, urmînd să dea o producție marfă peste plan de cel puțin 200 000 000 lei, ceea ce reprezintă dublarea angajamentului inițial.Doresc să informez conducerea partidului nostru, să vă raportez dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în industria județului planul pe primele 6 luni ale acestui an a fost îndeplinit, obținîn- du-se o depășire la producția marfă, vîndută și încasată, e- chivalentă cu jumătate din angajamentele organizației noastre județene.în agricultură au fost suplimentate suprafețele cultivate



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL TIMIȘ

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
la adunarea populară din Timișoara

(Urmare din pag. I) de intelectuali. Există în acest municipiu institute de învăță- mînt superior și de cercetare științifică puternice, cu rezultate bune în activitatea lor. Sintem la încheierea anului de învățămînt, a anului universitar — și. putem spune că avem frumoase realizări în acest domeniu ; intelectualitatea din Timișoara și-a făcut datoria In educarea tinerei generații. Ea și-a adus, de asemenea, contribuția la rezultatele bune obținute atît în industrie, cît și în a- gricultură. De aceea doresc să adresez intelectualității din Timișoara, care la fel cu toți oamenii de cultură și știință din patria noastră înfăptuiește neabătut politica partidului, calde felicitări pentru rodnica ei activitate. (Aplauze puternice).Am ascultat cu deosebit interes cuvîntul reprezentantei tinpretului, a studenților. Mi-a făcut o deosebită plăcere să aiffl angajamentul luat în numere tineretului din Timișoara de a face totul pentru a contribui la dezvoltarea, la înflorirea patriei noastre. Avem, tovarăși, un tineret minunat, care urmează neabătut politica partidului comunist, un tineret la înălțimea înaintașilor săi. Tinerii știu că tot ceea ce înfăptuiește partidul și guvernul este destinat să asigure un nivel de viață tot mai ridicat pentru întregul popor, să deschidă perspective tot mai largi afirmării tinerei generații în munca și lupta pentru înflorirea patriei, pentru prosperitatea și fericirea poporului român liber și stăpîn pe destinele sale, constructor al socialismului și comunismului. (Aplauze; se scandează „P.C.R.—Ceaușescu“). De a- ceea, doresc să adresez tineretului din Timișoara, studenților, calde felicitări și să le urez noi și noi succese, îndemnîn- du-i să muncească cu rîvnă pentru a deveni buni cetățeni ai patriei, gata în orice moment să facă totul, să dea orice pentru libertatea și înălțarea României socialiste. (Aplauze puternice).Nu pot să nu spun cîteva cuvinte despre activitatea femeilor— care reprezintă majoritatea populației — și care, atît în județul dumneavoastră cît și în întreaga țară, sînt prezente și desfășoară o muncă rodnică în fabrici și în a- gricultură, în învățămînt, în unitățile de cercetare, în toate domeniile de activitate, a- ducînd o contribuție de prim rang la progresul patriei. (A- plauze îndelungate). Doresc să le adresez felicitări și să le urez din toată inima noi succese în activitatea lor ! Societatea noastră creează condiții ca viața femeii, precum a întregului popor, să fie tot mai îmbelșugată și, totodată, tot mai frumoasă — așa cum da altfel sînt și femeile din România. (Aplauze puternice, animație).Este cunoscut că în județul dumneavoastră muncesc împreună români, germani, maghiari, sîrbi și oameni ai muncii de alte naționalități ; tot ceea ce înfăptuim în industrie, agricultură, știință, învățămînt, în toate domeniile de activitate este rezultatul efortului comun. Toți cetățenii patriei — fără deosebire de naționalitate — acționează uniți, sub conducerea partidului, pentru a face ca țara ‘or să devină tot mai bogată, mai îmbelșugată. Am realizat relații minunate între toți cetățenii patriei, așa cum nu au existat și nici nu puteau exista în trecut, cînd la putere se aflau clasele exploatatoare, cei ce încercau să-i învrăjbească pe oamenii muncii de diferite naționalități pentru a-i putea asupri mai ușor. Acele vremuri au apus pentru totdeauna ! O dată cu lichidarea claselor exploatatoare a fost lichidată inegalitatea socială și națională, s-a realizat deplina egalitate în drepturi între toți cetățenii patriei noastre, posibilitatea egală de a se afirma în toate domeniile de activitate. Realmente, numai socialismul poate crea asemenea condiții de deplină egalitate intre toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate. Trebuie să facem totul pentru a dezvolta continuu această frăție de nezdruncinat, astfel ca fiecare om al muncii, fără deosebire de naționalitate, să poată spune cu mîndrie : sînt cetățean al unei patrii libere, independente, al unei patrii ce merge hotărît pe drumul socialismului și comunismului.(Aplauze puternice, urale).

Doresc să mă refer în cîteva cuvinte la militarii Forțelor noastre Armate care au adus o contribuție însemnată la zăgăzuirea puhoiului apelor, la refacerea și reluarea activității normale. Unitățile militare, ofițerii, subofițerii, ostașii au dovedit că, într-adevăr, avem o armată nouă, ieșită din rîn- dul poporului, călăuzită de un singur țel — servirea fără preget, în orice împrejurare, a poporului, a patriei socialiste. De aceea doresc să le adresez felicitări și să le urez noi succese în activitatea lor de înaltă răspundere. (Aplauze; se scandează „Ceaușescu-Ceaușescu“).De asemenea, vreau să menționez activitatea depusă de gărzile patriotice, de unitățile de pregătire militară ale tineretului, care alături de armată, și-au adus contribuția activă la înlăturarea efectelor inundațiilor și care, în genere; au un rol însemnat în întărirea capacității de apărare a patriei. Doresc să-i felicit și să le urez noi realizări în activitatea lor. (Aplauze puternice, prelungite).Doresc, de asemenea, să vă adresez dumneavoastră, cetățenilor municipiului Timișoara și județului Timiș, calde felicitări pentru felul cum ați acționat în împrejurările grele prin care am trecut, pentru activitatea intensă depusă, pentru elanul cu care ați răspuns chemării partidului și guvernului în vederea înlăturării urmărilor inundației. (Aplauze puternice ; se scandează „P.C.R.-P.C.R.“).Doresc să menționez aici 

Vizita la „Industria linei“ a consti tuit o entuziastă manifestare de atașament față de politica parti
dului fi statului nostru.munca rodnică depusă de organizația de partid din Timișoara, din județul Timiș, de comuniștii din întreprinderi, din cooperative agricole, din instituțiile de învățămînt. Re- feridu-mă mai înainte la fiecare categorie de oameni ai muncii, m-am referit implicit și la comuniști, pentru că activitatea lor este strîns legată de a întregului popor, de toate succesele obținute, de realizările dobîndite în toate domeniile de activitate. înfăptuirile noastre sînt și rodul felului în care comuniștii fac cunoscută și înțeleasă politica partidului de către toți cetățenii patriei. Se cuvine să menționez munca bună desfășurată de Comitetul județean de partid, de comuniști, inclusiv de primul secretar al județului, să-i felicit pentru activitatea lor și să le urez noi succese. (Aplauze prelungite, urale).Desigur, tovarăși. în fața noastră stau încă sarcini mari. Avem de învins încă multe greutăți, dar unitatea și fermitatea întregului nostru popor — care s-a manifestat cu putere în aceste împrejurări deosebite, ca și cu alte ocazii de altfel — ne dau convingerea că vom învinge impedimentele. că vom înainta neabătut spre înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului. Ne preocupă să așezăm dezvoltarea societății noastre pe o bază economică cît mai trainică, să asigurăm ca următorul cincinal să contribuie la apropierea României de țările avansate din punct de vedere economic. Acordăm o mare atenție dezvoltării industriei, agriculturii, științei, culturii, conștienți că nu poate fi vorba de construirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului fără o industrie și o agricultură puternică. De aceea, facem și vom face totul pentru a asi

gura dezvoltarea în ritm susținut, atît'a industriei cît și a agriculturii. Știm că socialismul și comunismul sînt ele însele rezultatul a tot ceea ce a creat mai bun gîndirea omenească, a tot ceea ce știința a făurit mai valoros în decursul mileniilor; tocmai pentru că socialismul și comunismul încorporează ceea ce are mai înaintat omenirea, noi acordăm o atenție deosebită cercetării științifice. Numai pe baza celei mai înaintate științe și culturi vom putea făuri socialismul și comunismul, vom face ca poporul nostru să fie cu a- devărat stăpîn pe destinele sale, să-și făurească viitorul așa cum dorește. (Aplauze puternice, urale).Avem încă multe probleme de rezolvat în organizarea tot mai bună a diferitelor compartimente ale vieții sociale. Cunoașteți preocupările partidului și guvernului pentru perfecționarea conducerii e- conomiei, a celorlalte sectoare de activitate, pentru lărgirea democrației socialiste. Cunoașteți grija permanentă a conducerii partidului pentru consultarea maselor largi populare, pentru găsirea, pe această cale, a celor mai bune soluții care să asigure mersul înainte al societății noastre, însăși întîlnirea de astăzi reprezintă o consultare publică, care ne permite să vedem în ce măsură poporul înțelege și sprijină politica internă și externă a partidului nostru. Pot spune că plec de aici cu un profund sentiment de satisfacție constatînd că populația din Timișoara, ca de altfel în

tregul nostru popor, sprijină și înfăptuiește neabătut politica internă și externă a partidului. (Aplauze puternice; se scandează „P.C.R. — P.C.R.“).Dragi tovarăși,Preocupîndu-ne de perfecționarea și dezvoltarea socialistă a patriei noastre, noi ne aducem. în același timp, contribuția la cauza socialismului în întreaga lume. Știm că forța socialismului, a sistemului mondial socialist, rezidă în felul în care fiecare țară socialistă rezolvă cu succes sarcinile construcției noii orînduiri. Tăria socialismului, influența sa în lume constă în felul cum constructorii socialismului știu să învingă greutățile și oferă pildă a ceea ce poate făuri un popor liber și stăpîn pe soarta sa. De aceea noi am considerat și considerăm că între sarcinile naționale și cele internaționale există o strînsă unitate dialectică : numai înțelegînd în mod unitar aceste două laturi ale activității de edificare a noii orînduiri se poate asigura înfăptuirea cu succes a socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).Acordăm o mare atenție relațiilor de colaborare și cooperare cu toate țările socialiste, acționăm pentru depășirea divergențelor și greutăților existente astăzi în sînul sistemului socialist mondial, fiind convinși că unitatea țărilor socialiste poate exercita o puternică influență asupra întregii dezvoltări a societății omenești. Milităm activ ca relațiile dintre țările socialiste să se bazeze consecvent pe principiile marxism-leninis- mului, ale internaționalismului proletar, pe egalitatea deplină în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale. stimă șl încredere reciprocă. Numai astfel vom reuși să facem din sistemul socialist 

mondial o forță de granit a dezvoltării societății omenești. (Aptauze puternice).Ne preocupăm, de asemenea, să dezvoltăm relații bune cu toate statele lumii. Știm că asigurarea păcii trebuie să fie rodul contribuției tuturor popoarelor, al tuturor forțelor progresiste ; considerăm necesar ca între toate statele lumii să se stabilească relații de colaborare bazate pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestecul în treburile interne. Sintem convinși de necesitatea că în viața internațională să se pună capăt politicii de forță și dictat, să se renunțe la amenințare și la amestec în treburile interne, să se promoveze o politică de respect și colaborare, asigurîn- du-se posibilitatea ca fiecare națiune să-și hotărască soarta conform voinței sale.Sintem convinși că aceste principii vor triumfa în viața internațională, că politica imperialistă și neocolonialistă este sortită pieirii, că omenirea își va făuri viitorul său de pace în lupta cu cei care încearcă să o împiedice să-și clădească acest viitor. (Aplauze puternice).Vrem ca pe continentul european să se realizeze securitatea, să se instaureze relații noi, care să excludă forța, a- mestecul în treburile interne ale popoarelor. De aceea, acționăm pentru ținerea conferinței europene care să ducă la înfăptuirea acestui deziderat al tuturor popoarelor continentului. Avem convingerea că popoarele europene, forțele progresiste pot și vor ob

ține realizarea securității pe acest continent. (Vii aplauze).Dorim să se pună capăt războiului din Indochina și războiului din Orientul Apropiat; dorim să se acționeze pentru înfăptuirea dezarmării generale și în primul rînd a dezarmării nucleare; dorim să contribuim la realizarea unei politici de pace și cooperare între popoare, considerînd că aceasta corespunde atît intereselor poporului român cît și intereselor tuturor popoarelor lumii. Vom continua să acționăm cu fermitate în a- ceastă direcție. (Aplauze puternice).în încheiere, aș dori încă o dată să subliniez că în următoarele luni ne așteaptă o muncă încordată. Sînt însă convins că oamenii muncii din Timișoara și din județul Timiș, împreună cu întregul popor, vor face totul pentru a învinge greutățile, pentru înfăptuirea marilor sarcini care ne stau în față. De aceea doresc să vă urez tuturor noi și noi succese î’n activitatea dumneavoastră. (Aplauze puternice)Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru cuvintele rostite aici la adresa mea, pentru încrederea pe care mi-ați a- rătat-o. Consider aceasta drept o expresie a încrederii în conducerea partidului. Țin să vă asigur, tovarăși, că conducerea noastră de partid, eu personal, vom face totul pentru a corespunde încrederii partidului și poporului, pentru ca țara noastră să fie tot mai puternică, mai bogată, ca poporul nostru să se afirme ca o națiune socialistă liberă și independentă (Aplauze prelungite).Vă doresc multă sănătate și multă, multă fericire la toți (Aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — Ceaușescu").

Străzile Timișoarei aveau o înfățișare caracteristică momentelor sărbătorești.

(Urmare din pag. a II-a) cu legume ; s-a trecut la reîn- sămînțarea unor culturi calamitate ; se depun eforturi pentru strîngerea fără pierderi a recoltei de cereale păioase și pentru realizarea de culturi duble pe terenuri mai întinse decît cele prevăzute inițial. Județul nostru va livra fondului central cantități suplimentare de carne, lapte, ouă și alte produse animaliere.Eforturi susținute depun lucrătorii de pe șantierele de construcții, care s-au angajat să dea în folosință, înainte de termen, numeroase obiective industriale și agricole.Intelectualitatea județului își aduce pe deplin contribuția la dezvoltarea și modernizarea economiei, la progresul științei, învățămîntului, culturii și artei.Manifestările de profund atașament ale populației din județul nostru față de conducerea partidului, față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, însuflețitul nostru miting constituie încă o expresie elocventă a voinței de neclintit a oamenilor muncii români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități, de pe meleagurile timișene, de a-și aduce un aport mereu sporit la înfăptuirea politicii interne și externe, marxist- leniniste a Partidului Comunist Român, pentru dezvoltarea mereu ascendentă a societății noastre socialiste, pentru continua înflorire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Muncii avîntate, spiritului creator, dorinței nestrămutate a sutelor de mii de muncitori și țărani — a spus în cuvîntul său prof. dr. loan Anton, șef de catedră la Institutul politehnic Timișoara, li se alătură și strădania intelectualilor din județul Timiș de a face totul ca România să înainteze neîntrerupt pe drumul societății socialiste, multilateral dezvoltate.Slujitorii învățămîntului superior din centrul universitar Timișoara se străduiesc să realizeze succese în soluționarea unor probleme de cea mai mare însemnătate pentru activitatea productivă din industrie, agricultură și alte ramuri ale economiei naționale, își dau toată silința ca în școală să pătrundă fără întrerupere noul. în același timp, ne preocupăm cu înaltă răspundere de formarea etică și civică a tinerei generații.Urmărim cu deosebit interes și dăm o înaltă apreciere activității laborioase pe care o desfășoară conducerea de partid și de stat, dumneavoastră personal tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru continua dezvoltare și adîncire a relațiilor frățești cu țările socialiste, pentru lărgirea colaborării cu toate popoarele lumii în cadrul unei politici de pace și cooperare internațională.Muncitorimea timișeană, însuflețită de cele mai puternice sentimente patriotice, a spus în cuvîntul său tov. Pavel Csi- pai — maistru la Uzina „Teh- nometal“, depune eforturi pentru a înfăptui ceea ce conducerea partidului, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați cerut întregului popor : recuperarea cît mai grabnică a pagubelor provocate de calamitățile naturale, pentru dezvoltarea nestînje- nită a economiei și realizarea întocmai a planului pe acest an.în județul nostru trăiesc și muncesc împreună, de veacuri, oameni ai muncii români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități. în luptele purtate împotriva exploatatorilor, pentru pîine și dreptate, ei au fost întotdeauna împreună. Rezolvarea, de către parti

dul nostru, a problemei naționale, a dat sensuri și mai bogate frăției și unității lor, care se exprimă în munca și lupta comună pentru progresul și prosperitatea patriei dragi, pentru dezvoltarea economiei și culturii, pentru înfrumusețarea orașelor și satelor noastre, unde cu toții, indiferent de naționalitate, ne simțim bine.încredințăm conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, muncitorii Timișoarei, vom' face și de acum înainte dovada dragostei noastre față de patrie și partid, a devotamentului fierbinte față de înțeleaptă conducere a partidului nostru.A vorbit apoi președintele cooperativei agricole de producție din comuna Topolovățul Mare, loan Josu.„Ne aflăm — a spus vorbitorul — la puțină vreme după ce asupra țării s-a abătut dezastrul pricinuit de apele revărsate. Știm cu toții ce avem de făcut. Trebuie să recuperăm tot ce am pierdut. Tocmai de aceea, cooperativa agricolă din Topolovățul Mare și, asemenea nouă, multe unități agricole timișene și-au suplimentat angajamentele pentru anul acesta.Vom da în plus, la fondul centralizat al statului — a precizat președintele cooperativei agricole din Topolovățul Mare — 200 tone de grîu, 200 tone de porumb, 15 tone de carne și alte produse. Prin acest angajament răspundem la chemarea partidului de a valorifica toate posibilitățile pentru recuperarea pierderilor din agricultură. Hotărîrea noastră este cea a tuturor țăranilor cooperatori, indiferent dacă ei sînt români, germani, maghiari sau sîrbi, pentru că de orice naționalitate am fi sîn- tem fiii aceleiași țări pe care o iubim deopotrivă. Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a smulge pământului tot ceea ce poate da.Să aveți încredere deplină în noi, tovarășe secretar general, în cuvîntul și mai ales în faptele noastre“, a încheiat vorbitorul.în centrul nostru universitar, a spus studenta Brandl Waltraut din anul V al facultății de chimie industrială, învață și trăiesc împreună peste 13 000 de studenți : români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități. Cu toții ne bucurăm de aceeași grijă și atenție din partea conducerii de partid și de stat, avem a- celeași drepturi și îndatoriri, 

Popas la C.A.P. Biled — unitate fruntașă a agriculturii din județ.

avem aceleași aspirații și idealuri șj ne simțim mindri că sîntem fiii acestei țări.Sînt de naționalitate germană și inima mă îndeamnă să-mi exprim recunoștința pentru condițiile de afirmare create tuturor tinerilor indiferent de naționalitate.Vreau să folosesc prilejul prezenței dumneavoastră aici, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a vă încredința că oriunde va fi nevoie de contribuția noastră, partidul' poate conta pe noi, tineretul de astăzi, crescut și educat sub oblăduirea partidului, conștienți că în felul acesta putem să dăm expresie sentimentelor noastre de profundă gratitudine, să continuăm opera acelora care, cu jertfe, au contribuit la transformarea României socialiste într-o patrie a tuturor celor capabili de dăruire.A vorbit apoi tov. Toma Ivanici — pensionar. Sînt un vechi militant al partidului, înrolat în rîndurile sale încă în anii ilegalității. Perspectiva timpurilor trăite ne îndeamnă mereu pe noi, vechii militanți ai partidului nostru comunist, la reflecții, ia comparații.Apreciem cu totul deosebit — a subliniat vorbitorul — modul științific de abordare a problemelor de către conducerea partidului nostru, de către dumneavoastră personal,
A

înapoiereaLa întoarcerea în Capitală, pe aeroportul Băneasa, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat care l-au însoțit în vizita făcută în județele Arad și Timiș au fost întîmpinați de tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Gheorghe Rădulescu, Flori an Dă- nălache, Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, Petre Blajovici, Miron Constanti- nescu, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Ion Stănescu.Pe aeroport se aflau mii și mii de bucureșteni, veniți în întîmpinarea secretarului general al partidului, pentru a da încă o dată expresie vibrantă sentimentelor de stimă și prețuire față de conducătorul țării, de atașament profund, nemăsurat, față de Partidul Comunist Român și politica sa marxist-leninistă. Ascultînd la radio sau citind în ziare cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marile întruniri populare 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, uriașa muncă pe care o desfă- șurați pentru dezvoltarea armonioasă și în ritm susținut a economiei naționale, pentru înflorirea tuturor județelor. Succesele construcției socialiste, realizările cu care ne putem mîndri poartă amprenta a- cestei griji deosebite, iar consecința sa fierbinte este creșterea entuziasmului cu care masele înfăptuiesc politica partidului de înflorire continuă a patriei, de ridicare a societății noastre pe trepte tot mai înalte de civilizație și bunăstare.în aplauzele entuziaste ale participanților la miting a luat cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Luînd cuvîntul in încheierea adunării populare, tovarășul Mihai Telescu a mulțumit din inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile făcute, pentru prețioasele îndrumări date în cursul vizitei de lucru din județul Timiș. în numele organizației județene de partid, a oamenilor muncii din județul Timiș, el a asigurat conducerea de partid și de stat că nu își vor precupeți forțele pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce le revin din hotă- rîrile Congresului al X-lea al partidului, pentru progresul neîncetat al patriei.
în Capitalădin Arad și Timișoara, bucu- reștenii au ținut să fie pre- zenți la înapoierea în Capitală a secretarului general al partidului pentru a-și afirma deplina aprobare față de conținutul acestor importante cu- vîntări, hotărîrea de a fi mereu uniți în jurul partidului, într-o coeziune deplină în lupta pentru înflorirea patriei socialiste.Urale nesfîrșite, ovațiile care răsunau în timp ce tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători ai partidului și statului salutau cu căldură masele de oameni ai muncii, erau glasul întregului popor, glasul unei națiuni hotărîte să urmeze fără șovăire cuvintul Partidului Comunist, pe drumul împlinirii destinului socialist al patriei noastre dragi.ION MĂRGINEANUSTELIANCONSTANTINESCUPAUL DIACONESCU NICOLAE VAMVU
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Prof. Emanoil Sterescu, Curtea de Argeș : „Fiind co
lecționar de insigne sportive, în special din domeniul 
fotbalului, ți știind că ați fost in Mexic la Campionatul 
mondial de fotbal, apelez la dumneavoastră cu tugămin- 
tea ca, în măsura în care vă este posibil și fără a vă 
produce prejudicii materiale, să-mi procurați o insignă a 
Campionatelor mondiale, gest pentru care v-aș rămîne 
recunoscător".Fiindcă ați adus vorba despre Mexic, mă simt o- bligat să cer scuze tuturor cititorilor rubricii pentru absența din acest colț al ziarului vreme de cîteva săptămîni. Știu că sînt linii care vor spune că nu era cazul să las rubrica și să plec atît de departe, iar acum sînt în stare să le dau dreptate. Drumul a fost lung, căldura ucigătoare, meciurile puteam să le văd și aici, la televizor. Păcat de atîta oboseală. Cum viitorul campionat mondial va avea loc abia peste patru ani, nu mai există, din fericire, nici un pericol ca să nu ne întîlnim în fiecare sîmbă- tă.In legătură cu rugămintea ce mi-o adresați, trebuie să vă spun că, în momentul în care m-am prezentat la Casa presei de la Hotelul „Fenix , din Guadalajara, insignele se ter-

minaseră. Toți aveau insigne, inclusiv femeile de serviciu și portarii, numai eu am să un care a multe
rămas fără. Știu în- coleg de meserie avut grijă să ia mai bucăți și am să-l

tur, am maturitatea pe care mi-am pregătit-o singur, o 
maturitate singulară și foarte tristă. îmi place să visez 
mult, mă gîndesc la tot felul de lucruri fi mă închipui 
în mijlocul lor, vorbesc în șoaptă pînă noaptea tîrziu. Nu 
știu ce m-a părăsit în viață : norocul sau oamenii. In- 
tr-o noapte de vară am stat pînă tîrziu într-un parc și 
am privit cerul senin, am numărat cîteva zeci de stele 
căzătoare ; una era, poate, a mea. De atunci privesc des 
cerul, mai ales în nopțile senine, aștept să vină de acolo 
ceva care să schimbe gluma asta în viață. Cînd vin mai 
devreme acasă citesc și recitesc de mult timp două cărți, 
singurele cu care mă simt bine și care-mi țin loc de 
prieteni: poeziile lui Eminescu și „Confesiunile" lui 
Rousscau. Mă gîndesc ce mai poate interveni în viața 
mea ca să o schimbe. Nu știu. Vă scriu pentru că așa 
am văzut că fac alții cînd au o problemă deosebită in 
viață. Eu însă nu mai am nimic deosebit în viață, toate

Dinică Vasile, comuna Vîlcele, județul Buzău : „Sti
mate tovarășe Băiețu ți dragi cititori ai acestei rubrici I 
Cu profundă durere ți lacrimi în ochi anunț decesul 
frățiorului meu, Valeriu. Da, eu sînt fratele mijlociu al 
copilului din comuna Vîlcele, județul Buzău, cel care 
a făcut prin mica sa scrisoare trimisă redacției ți publi
cată pe 8 noiembrie 1969 ca multe fețe omenești să se 
întristeze ți chiar să lăcrimeze. Cînd a murit ? Exact la 
2 ani după mămica, în aceeași seară, în aceeași lună.

Trebuie să vă aduc la cunoștință că imediat după pu
blicarea scrisorii, Valeriu a primit din toată țara cîteva 
mii de scrisori și vederi, vreo 5 pachete ți 200 lei. Și pen
tru că a fost rugat în majoritatea scrisorilor să le răs
pundă, permiteți-mi, tovarășe Băiețu, să le adresez cî-

-- - ------------------

de ILIE CONSTANTIN

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBÂTĂ,

DErog săIn finalul scrisorii mă rugați să particip la o seară cultural-sportivă organizată în cadrul liceului dumneavoastră, împreună cu fotbalistul Dobrin. A- nunțați-mă din timp și, dacă am vreme, vin.

LA OMvă dăruiască una. de ION BĂIEȘU

Florin Virgil, București : „Nu știu bine cum să încep 
aceste rînduri. Am douăzeci și ceva de ani ți sînt mun
citor. Lucrez într-o fabrică opt ore pe zi după care vin 
acasă. Sint singur. Din banii cîstigați plătesc chirie, mă- 
ninc la cantina fabricii, cîteodată beau ți cîte patru- 
cinci poli la un salariu fi în rest umblu fără rost pe 
străzi. Aș vrea acum să am fi eu ca alții o școală la 
bază, o diplomă fi o meserie cu care să mă mîndresc, 
dar n-am nimic din toate astea. Sînt un nenorocit fi am 
să ajung un bețiv.

Cînd am fost mic stăteam închis în casă cîte două
sprezece ore pe zi, cu puțină mîncare, fără soare, fără 
jucării, ața m-am obișnuit să vorbesc singur, ceea ce 
și astăzi fac tot timpul, chiar dacă în apropiere sînt oa
meni. Apoi a venit școala, eram sălbatic, neobișnuit cu 
copiii, cu programul, n-am făcut nimic la școală, abia 
am terminat cinci clase ți jumătate. In acest timp am 
reușit să-mi fac și niște „prieteni", unii mai mari, alții 
mai mici, toți eram vagabonzi, furam de prin piață mîn
care, dormeam prin poduri, cîteodată ne strîngea miliția 
pentru o noapte-două, apoi ne întîlneam iar. Îmi plă
ceau, ca ți acum filmele și alcoolul. Am început să caut 
bani prin casă, cînd îi găseam îi furam ți-i cheltuiam cu 
prietenii mei. Mă simțeam bine între ei, le plăcea fi lor 
ceea ce îmi făcea mie plăcere, furau și ei bani sau cer
șeam împreună in holurile cinematografelor. Intr-o zi, 
prietenii mei au venit la mine cu niște obiecte străine, 
pe care le furaseră. Ne-am propus să mergem la mare. 
In prima noapte am furat din casă cîteva sute de lei, pe 
care părinții îi păstrau pentru reparatul mobilei. De 
școală uitasem, iar de părinți nu-mi mai aduceam a- 
minte. In tren am fost prinși ae controlor fi dați pe mina 
miliției. Am fost aduși în București. Aici s-a descoperit 
totul. Am ajuns la școala de reeducare. De atunci nu mai 
știu nimic despre prietenii mei. Dacă i-aș vedea mi-ar 
fi rușine și aș fugi de ei. După ce am ieșit din casa de 
corecție m-am angajat ca tîmplar la fabrica unde 
lucrez și astăzi, învățasem meseria tot pe acolo. Intre 
timp părinții au murit, am aflat tîrziu despre asta, n-am 
simțit nimic, nu-i mai văzusem de cîțiva ani. Am găsit 
un loc unde să dorm pentru cîteva sute de lei, gazda 
îmi spală cîte o cămașă. Aș vrea să mă îmbrac frumos, 
să cunosc o femeie, dar n-am curajul să mă apropii de 
nimeni. Cînd vin acasă pe furiș, ca să nu mă simtă 
nimeni, cu încă o sticlă în mapă, beau, apoi adorm, alte
ori văd negru și roșu în fața ochilor și mă doare capul, 
devin furios, aș vrea să mă prăbușesc undeva, să termin 
cu acest chin de viață. Pe urmă îmi trece fi sînt liniștit, 
ca acum, cînd scriu, pot să gîndesc orice, sînt conștient de 
ceea ce simt, nu mă înfurii pe nimeni și nici pe mine. 
Acum nu mai fur bani, nici nu mai fug nicăieri și nici 
nu umblu cu fotografii de prin revistei Acum sînt ma-

aceste pagini sînt însăți viața mea, pe care o voi con
tinua. Nu mă veți cunoaște niciodată, pentru că dacă 
s-ar întîmpla, mi-ar veni tot sîngele în cap ți aș fugi în
cotro m-ar duce picioarele. Închei aceste rînduri cu spe
ranța că nu v-am scîrbit".Scrisoarea dvs. este un mic roman, dar bănuiesc că nu de literatură v-a ars cînd ați așternut pe hîrtie aceste valuri de mîhnire și resemnare. Mă sfiesc să vă dau sfaturi, să vă îndemn să încercați să luațiMihai Paltin, județul

ați aveți bucuria de 
Aștept ți altele.

toate. I le-am terminat eu

totul de la început. Cititorii mei, atît de sensibili și omenoși, vă vor deveni imediat prieteni. Am convingerea că, împreună, veți putea sta de vorbă și că începînd de astăzi nu vă veți mai simți singur.Prahova : Caricaturile sînt reușite 
le vedea publicate chiar astăzi.

— Aveți cartea „Superioritatea bărbaților asupra 
femeilor ?

— Nu. Nu vindem literatură fantastică.

RADIO

teta cuvinte celor care s-au gindit la Valeriu.
Dragi prieteni, Valeriu nu a putut să vă mai dea răs

puns, pentru că boala i se agravase. In timp ce el ședea 
între perne, poștașul venea cu brațul de scrisori expe
diate de voi. Le-a citit, dar nu a reușit să le citească pe 

cînd am venit acasă. Astfel 
aveți ocazia să-l cunoașteți 
pe elevul Valeriu A. Dini
că, clasa VII B, Vîlcele. A 
luat cu el tot ce i-ați tri
mis. A luat ți „Cei 
mușchetari", pe care 
terminase de citit, a 
și fotografiile voastre, 
care i le-ați trimis, 
preună cu a mea. A
absolut totul. Vă mulțu
mesc în numele lui de tot 
ceea ce i-ați trimis și vă 
rog să nu fiți supărați că 
nu v-a scris. Nu s-a putut".

trei 
n-o 

luat 
cei 

irn- 
luat

Pop Onița, comuna Slava, județul Bistrița : „Subsem
nata sînt căsătorită și am un copil de șase luni ți sînt 
cea mai necăjită ființă de lume cu soțul meu cu nu
mele de Pop Neculai, care este tractorist ți de mai mult 
timp sufăr bătăi atit eu cit ți părinții mei. Soțul meu 
nu vine niciodată acasă pînă nu merge la bufet ți pe 
urmă cînd vine trebuie să fug, că mă omoară, aruncă 
mâncarea, sparge în casă tot ce află, salariul nu-i mai 
atunge ca să bea, iar eu lucrez la oameni ea să-l țiu. tn 
ziua de 6 iunie a venit beat ți m-a bătut ți a fugit in 
ocol, a luat securea ți a fugit după cocoț ți l-a prins ți 
l-a omorît, a tăiat mobila cu securea șt a tirît copilul 
după el. Eu noaptea dorm pe la vecini, că el umblă cu 
securea pe drum noaptea ți eu nu mă mai pot apropia 
de casă. Am fost la procuratură ți la miliție ți ei spun 
că nu se amestecă în familie, nu arh. primit nici un spri
jin. Rog redacția ți administrația poligrafică a ziarului 
să treacă acest caz în ziarul de la om la om, că sînt si
lită să mă sinucid. Decît o viață batjocorită cu acest om 
fără milă ți simț de răspundere mai bine lipsă de viață".

A fost și este foarte răspîndită preluarea unor motive de mit sau care au căpătat prin audiență excepțională valoare de mit ; cîte tragedii despre Oedip, Prometeu, Ajax, Oreste n-au fost create de-a lungul secolelor, cîte replici la Hamlet, Faust, Don Quijote 1 Noțiunea însăși de originalitate, atît de geloasă de la romantism încoace, cată să revină la accepțiunea sa antică. Nu în ceea ce s-ar numi modern story trebuie căutată identitatea artistică originală ci în tratarea deosebită a motivului. Spectatorii elini cunoștea« perfect povestea lui Oedip, pe care fiecare tragic, de la Eschil încoace, se simțea îndreptățit s-o trateze, interesul era unul de mai mare gravitate ; noi plătim azi oarecare tribut sus- 
pensului, vrem să nu știm dinainte linia generală a poveștii, să fim surprinși. E o agreabilă naivitate, căci niciodată nu ni se oferă ceva nou cu desăvîrșire, ci doar mixturi ale acelorași motive fundamentale, în diferite doze, mai mult sau mai puțin ingenios.In ciclul miturilor tebane e unul, ce continuă istoria cumplită a lui Oedip, mitul Antigonei. Despre sensurile lui nu e aici locul să vorbim pe larg — s-au scris biblioteci întregi 1 —, la modul cel mai general el vorbește despre datoriile vieții față de moarte, datorii imposibil de eludat, în numele continuității umane. Și despre Antigona s-au scris potop de tragedii, modelul incontestabil rămînînd Sofocle, A- cum trei ani prozatorul clujean D. R. Popescu ne-a oferit și el o narațiune de proporții reduse, 
Duios Anastasia trecea nu altceva decît o replică românească la Antigona elină. Ion Negoițescu a- preciază că această nuvelă este „o capodoperă a prozei epice românești“. Și alți critipi au găsit cuvinte extrem de laudative la adresa acestei lucrări.Mărturisim că ne temem de fiecare dată în fața unor asemenea texte-replici de tentația ingeniozității, care la mulți autori, la cei mai mulți, se dovedește ruinătoare. Preocupați să „monteze“ cît mai bine decorul autohton, să-l facă verosimil, acești ingenioși rămîn la porțile semnificațiilor. D. R. Popescu, o spunem degrabă, nu a căzut în această ispită, replica sa e una de substanță. Anastasia e o Antigona, dar impură, salvator impură — și astfel vie, adevărată. Costache e un Creon însă „în felul lui“, golit de tragism și nuanțat pe ticăloșie, Emil are doar ceva din rolul lui Hemon, dar prin contrast: fiul lui Creon, logodnic al Anti-

ANTIGONA
$1 ANASTASIAgonei, își dă cu noblețe moartea lîngă trupul iubitei, după ce încercase s-o apere, fiul lui Costache e o umbră inconsistentă și lașă. Autorul realizează cu mînă sigură impresia de neprezență a acestui personaj, el se află dincolo de fereastră în noapte, ori în spatele unei uși, ori chiar alături de Anastasia dar despărțit de perdeaua densă a febrei ceo stă- pînește pe eroină.Mortul expus batjocurii în Sofocle este fratele Anitjgonei, Polinike, dar nu gradul cte rudenie o împinge pe aceasta la sfidarea poruncii lui Creon, ci înhumarea cadavrului. Ea o face în numele unor comandamtente morale vechi de cînd lumea, ce condiționează existența .umanității : „Și-atunci cum de-ndriîznești 

tu legile să-mi calci ? I Antigo
na : „Nu Zetis mi-a dat așa po
runci ! Nici Dike — ea I Ce stă 
cu zeii din Infern — atare legi I 
Nu a dat omului. Iar eu porunca 
ta / N-o socotesc atît de tare-neît 
pe om / Să-l facă-a-nfringe, chiar 
și legile zeiești, / C-aceste legi 
nu sînt în slove scrise, nu ! / Dar 
pe vecie-s legi și nu-s de azi, de 
ieri, / De cînd or dăinui n-o știe 
nici un om" (Sofocle, Teatru, p. 443, traducere de G. Fotino). La fel își justifică fapta și Anastasia : „— Dar nu uita, domnișoa
ră, c-avem acum niște legi foarte 
drastice, Sînt și alte legi, mai 
vechi și mai drastice".Cu conștiința datoriei sacre împlinite, eroina lui Sofocle spune : 
„Dar ce mai mare slavă-mi pot 
rîvni decît ! Că mi-am putut eu 
fratele-ngropa ?“ Anastasia, în- gropîndu-1 pe partizanul sîrb necunoscut, își vorbește sieși a- dresîndu-i vorbe de dragoste; 
„Omule, mila mea, dragostea 
mea", foarte bine-zis, mila ne- fiind altceva, aici, decît o formă superioară a iubirii.Intr-un vis poematic al Anastasiei, unde arta prozatorului ține de miraculos, este exprimată limpede ideea fundamentală a cărții: cinstirea acordată celor morți îi privește pe cei vii, e un element de fixare, de ancorare a vieții pe un teritoriu oarecare, de

continuitate. Altfel, totul s-ar duLe pe apele timpului la vale, în, neființă : „Și pe Dunăre se 
auziră trecînd morții plîngînd. 
Ifntîi trecură bunicii ei dinspre 
țtată, apoi cei dinspre mamă. Apoi 
străbunicii dinspre tată. Și tot 
așa mereu, și cu cît erau mai în
depărtați cu atit părul lor era mai 
alb ți lacrimile mai rotunde și 
mai mari. Și trecură ți vecinii, și 
bunicii vecinilor. Plîngeau că 
n-are cine să-i oprească, n-are 
cine să-i apere. Treceau plutind, 
în morminte. Pluteau mormintele 
lor pe Dunăre în jos, bucăți 
strîmbe de pămînt, cu luminări 
aprinse la capăt. Pe Dunăre, 
convoi. Treceau cimitire întregi. 
Și treceau și morți tineri. Și 
n-aveau mal de care să se apro
pie, de care să se lipească ți să 
rămînă. (...) Și morții au nevoie 
de pămînt în care si zacă, să 
nu-i ducă apa, să nu-i înece, să 
nu le stingă luminările (p. 11).Spuneam că Anastasia e vie tocmai prin faptul că nu este o Antigona pură. Vom preciza că D. R. Popescu exagerează totuși, punîndu-și eroina să gesticuleze prea mult, să vorbească pînă la descalificare (mai ales în lungul discurs adresat lui Emil) și, cel mai grav, să-și tot explice gestul. Antigona e statuară și tragică, Anastasia, pare uneori abulică, ori chiar, cum spune ea însăși, „eram nebună, isterică, Emil/“. Logoreea lovește în personaj,''necruțător.Ion Negoițescu găsea că lucrul care „îți impune mai întîi la D.R. Popescu este simțul estetic foarte dezvoltat al scriitorului“. Nouă, dimpotrivă, ni se pare (și ne gîn- dim la o mulțime de narațiuni ale sale dintr-o carieră prodigioasă) că acestui autor îi lipsește tocmai simțul măsurii estetice, de la scriitura încărcată și nestăpînită pînă la arhitectura adesea bizară a prozelor sale. Duios Anastasia 

trecea nu e deloc indiscutabil o capodoperă, ci o foarte bună povestire, ce suferă de hipertrofiere. Sub pana grăbită a scriitorului frazele zboară prea ușoare, parcă improvizate. Tot I. Negoițescu (cu precizarea că e „extrem de rară“ ■— noi credem invers) semnala „literaturizarea stilistică (ce) apare cu atît mai supărătoare cu cît se manifestă în graiul personajelor...“D. R. Popescu se numără, negreșit, între primii prozatori ai acestor ani. Un spor de conștiință artistică nu va face decît să-i fixeze și mai temeinic identitatea printre protagoniștii epicii românești actuale.

Ilustrate de

LA BRUYERE

I. s.• • © • • • • • • ©

un au
primele Printre insă și Reich-ring care dă cuvîntul de ordine :— Complot comunist impo-

„Preludiul și de Wagner și expoziție“ (duminică

*— Ce faci cu acest aparat de radio vechi ? 
— Vreau să prind o emisiune de anul trecut.

ADMITEREA
(Urmare din pag. I)rășului rector acest gînd, socotind un mare cîștig pentru filul său stîr uni- versitate că profilul său stîrnește atît de multe pasiuni. Domnia- sa apreciază însă, că concurența mare nu înseamnă și o concurență calitativă.— Vedeți, sînt foarte mulți a- cei tineri, care vin să concureze la facultățile noastre pentru că au conștiința a ceea ce vor. A- dică, vin la filologie fiindcă și-au cultivat gustul pentru studiul limbii și literaturii, au avut poate ei înșiși preocupări de creație ; vin la istorie pentru că s-au a- propiat de studiul istoriei din copilărie, optează pentru limbi străine, bizuindu-se pe un anume talent la limbi și pe cunoașterea acestora, ori pentru filozofie, pentru că au de mult plăcerea generalizărilor teoretice pe bază științifică, sau poate se îndreaptă spre universitate, întrunit și-au intuit o înclinație pentru munca didactică. Faptul că o mare parte dintre ei dublează opțiunea ori, mai degrabă, o susțin, cu o durabilă pregătire, le asigură reușita la facultate. Dar sînt și foarte mulți candidați care se prezintă la facultățile universității pe temeiul unor criterii extrem de fragile. De fapt, orientarea acestor tineri este foarte șubredă, lipsită de maturitatea necesară. întîlnim un grup numeros de șovăielnici care se hotărăsc să-și depună actele Ia secretariatul unei facultăți în ultimul ceas. Se afirmă, săvîrșindu-se o eroare ; „la cutare sau cutare facultate poți reuși mai ușor“. Foarte mulți se prezintă la unele din facultățile noastre, pentru că nu există o probă de matematică.Așadar, nu se poate decreta că ne putem alege cei mai buni studenți pentru că avem de pildă. zece candidați pe un loc. O concurență masivă nu este întotdeauna o concurență calitativă.— Probabil, dat fiind că dețineți aceste concluzii, colectivul dv. profesoral și-a fixat exigențe particulare, ținînd <le specificul divers al specializării și al profesiilor din universitate, criterii care să împiedice intrarea în facultate a nechemaților.— Nu pentru a împiedica, este mai corect să spunem, pentru a asigura viitorului an I un colectiv studențesc valoros. Selecția pornește de la fixarea comisiilor care atestă admiterea. De aceea,

au fost incluse în comisii cadre didactice cu mare competență, care au o îndelungată experiență didactică, spirit de discernămînt în aprecierea calităților candida- ților la studenție. Insist asupra lucrului acesta, deoarece calitatea concursului depinde mult de capacitatea de selecție a comisiilor. Ele vor trebui să intuiască în lucrarea unui candidat, în răspunsul lui dintr-o jumătate de oră, pe cel care este cu adevărat chemat să fie student. Apoi, subiectele lucrărilor vor fi în așa fel elaborate, îneît să ne ofere posibilitatea să descoperim nu un bagaj de cunoștințe, ci puterea de sinteză, o minte bine orinduită, logică, personalitate în apreciere și în gîndire, spirit de discernămînt. oral, evident, candidatul răspunde la întrebările dintr-un bilet. Dar comisiile vor face nu o examinare în limitele întrebării și răspunsuri, ci vor avea și discuții cu candidații. De bună seamă, discuțiile se vor încadra în hotarele cunoștințelor pe care trebuie să le aibă un absolvent de liceu, dar comisiile vor dori să aprecieze nu o cantitate de cunoștințe, ci un sistem de cunoștințe. Adică, dacă tînărul a venit ia istorie, comisia va aprecia nu capacitatea lui de a ține minte date, ani, nume, ci dacă are o viziune asupra istoriei, știe să aprecieze evenimentele istoriei aplicînd concepția științifică, marxist-Ieninistă. Dacă a venit să candideze la filologie, evident că va trebui să cunoască opere, biografii de scriitori, la nivel liceal, dar va fi hotărîtor dacă va avea capacitatea să aprecieze fenomenul literar, valoarea artistică și socială a lucrărilor despre care discută. La fel, la filozofie. Facultatea de profil pregătește activiști pentru frontul ideologic. Or, ne interesează ca tînărul să cunoască aspecte filozofice la nivelul programei de liceu, dar, în primul rînd, vom dori să apreciem din modul în care știe să dea interpretare problemelor filozofice, ideologice și politice despre care i se cere să discute, dacă el are perspectiva să devină cu adevărat un propagandist creator. Aș spune că pentru facultățile umaniste și sociale, concursul de admitere are o notă particulară. II vom prefera pe tînărul care dovedește o minte ascuțită, se orientează în probleme cu un grad mai mare

Lava

de dificultate, emite idei personale, fundamentale, unuia care depozitează un enorm material înmagazinat într-o memorie foarte solicitată.Avem certitudine că toate a- ceste criterii de selecție amintite de tovarășul rector clarifică, nu sînt menite să inhibe într-un fel oarecare pe candidați.— Candidații să vină în fața comisiei cu certitudinea că ceea ce ea le pretinde nu depășește puterile lor, nivelul de cunoștințe pe care trebuie să-l aibă ca absolvenți de liceu. Să aibă siguranța și claritatea cunoștințelor însușite, și să le expună cu sistem, organizîndu-și ideile într-o formă convingătoare, dovedin- du-și maturitatea de gîndire. Și să însoțească totul cu încrederea în obiectivitatea comisiilor, care nu au alt interes decît de a aprecia dacă tinerii s-au orientat bine spre specialitate, girînd pentru intrarea în studenție, a celor mai buni, așa cum este echitabil la un concurs, și nu să alimenteze false iluzii mediocrităților.

La 5 martie 1933 urmau să aibe loc alegeri pentru Reichstag. Hitler fusese numit cancelar încă de Ia sfîr- șitul lui ianuarie, dar el a- junsese la înalta funcție prin ușa din spate. Cercurile democratice din țară, în primul rînd Partidul comunist și Partidul social-democrat reprezentau o forță puternică. Alegerile din 5 martie aveau menirea să crească ponderea partidului nazist. „Acestea sint ultimele alegeri...“ — promitea Hitler adepților săi.Dar lucrurile nu erau deloc clare : o nouă confruntare electorală putea fi fatală pentru hitleriști. De aceea s-a recurs Ia obișnuita cale — cea a terorii și falsului. Gb- ring pune la cale nenumărate provocări pentru a curăța partidului nazist drumul spre Reichstag.Amintindu-și în celula închisorii Spandau acele vremuri, Gbring îi declara psihiatrului american Gilbert :— Ca șef al poliției Prusiei am arestat mii de comuniști. Pentru aceasta am

îmi este greu să cred că organele de miliție și procuratură nu au luat în serios plîngerea dvs. împotriva unui soț care se vedește iresponsabil și riculos. Cred că după blicarea scrisorii dvs., ganele respective își

aduce aminte despre o recentă lege, vor veni la fața locului și vă vor elibera de cel care vă face viața insuportabilă. Dacă situația nu se schimbă cu nimic, vă rog să mă a- nunțați.
SPICUIRI DIN CLASICII 
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GĂNESCUXI. Despre om — 102. Majo

ritatea oamenilor își întrebuin
țează prima jumătate a vieții 
lor ca s-o facă pe cealaltă ne
fericită

creat inițial lagărele de concentrare. Numai așa ii puteam ține pe comuniști sub controlul meu.Intr-adevăr, postul cheie de ministru al poliției Prusiei a fost folosit din plin de Göring. Iar obiectivul, el îl definea astfel :— Din moment ce ajunsesem la putere eram hotărîți să menținem puterea în orice caz și cu orice preț, și nu vroiam să lăsăm aceasta Ia liberul joc al hazardului.Reținem expresia „in orice caz și cu orice preț“. Ea este cuprinsă in depoziția pe care Göring a făcut-o la procesul de la Nürnberg la 13 martie 1946.încercăm să o descifrăm prisma faptelor.seara de 27 februarie Reichstagul este incen- O flacără violentă cu- cupola și luminează

pentru a putea fi reconstituită piesă cu piesă această josnică uneltire.In depoziția sa foarte lungă, Gbring a trecut în revistă întreaga sa existență politică, incepind de la contacte cu Hitler. alte omisiuni figura problema incendierii stagului. Avocatul său Stah- mer, care a condus interoga-

împotriva forțelor democratice ?J«atice Jackson : Reiat înd ascensiunea partidului (nazist) la putere, ați omis u- nelc fapt» cum ar fi incendiul Reichstagului la 27 februarie 1933. Nu-i așa eă in urma acestui eveniment a avut loc o epurare importantă în cursul căreia mare număr de persoane fost arestate și executate
PUTEA SĂ I FAC

CONCURENTĂ LUI NERON
Să prin
In1933,dîat. prinde cu reflexe nefirești împrejurimile ■"este spartă de limuzinele oficiale sosite în mare viteză. Printre primii descinde G6-

Mulțimea de curioși

triva noului guvern. Este începutul revoluției comuniste. Nu trebuie pierdut un minut. Trebuie să fim necruțători. Toți șefii comuniști trebuie să fie nimiciți oriunde s-ar afla...Și semnalul a fost dat. A urmat apoi cunoscutul proces de la Leipzig Ia care Gbring tuna și fulgera împotriva „uneltirilor comuniste“.Au trebuit să treacă 13 ani

toriul, a omis, de asemenea, să-i pună vreo întrebare asupra acestui subiect.Iată cîteva momente din interogatoriul pe care i l-a luat Jui Gbring la 18 acuzatorul american Jackson, extrase din grama procesului.PRIMA PROBLEMA : a fost sau nu incendierea Reichstagului un pretext pentru campania de teroare
martie Justice steno-

Gbring : Vă referiți Ia arestări de funcționari comuniști. Am spus-o in mai multe rin- duri șî o repet încă o dată : acești oameni au fost arestați pentru cu totul alte motive și independent de măsurile luate în urma incendierii Reichstagului. Incendiul n-a făcut decit să precipite arestarea lor și proiectele pe care noi le-am pregătit cu multă grijă.

Pentru iubitorii de artă, programele Radioului, rămîn singurul izvor de muzică pentru săptămîna viitoare. Printre cele pe care le vom putea asculta amintim ;— Cîteva dintre piesele interpretate de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii suedeze, sub conducerea lui Sergiu Ce- libidaclie în recentul ei turneu la București ; Suita „Ma mere l’oye“ de Ravej, moartea Isoldei" „Tablouri dintr-o ale lui Mussorgski dimineața).— In ciclul Sonatelor pentru pian ale lui Beet'ioven, transmise cu prilejul Bicentenarului, ascultați vineri seara in interpretarea lui Arthur Schnabel, Sonata op. 2 nr. 2,— în sfîrșit, sfmbătă seara putem audia un concert simfonic în care au fost programate Poemul „Pon Juan“ de Ricliard Strauss, Concertul pentru violoncel și orchestră de Edward Elgar și Simfonia a 4-a de Al- bert Roussel.
Justice Jackson : Cu alte cuvinte, în momentul incendierii Reichstagului erau deja pregătite listele de comuniști ce urmau să fie arestați ?Göring : Listele comuniștilor ce urmau să fie arestați erau in majoritatea lor gata de mai multă vreme.Justice Jackson : Iar arestările au avut loc imediat după incendierea Reichstagului ?Göring și-a dat seama că a căzut în plasa întinsă cu abilitate de acuzare și singura modalitate de a da înapoi era firește vina pe... foarte des berg.Göring ; mele de a suri cu citeva zile pentru ca totul să se desfășoare după programul stabilit, fuhrerul mi-a exprimat în aceeași noapte dorința sa de a proceda imediat la aceste arestări. Ceea ce a avut inconvenientul de a precipita evenimentele.Justice Jackson : L-ați tilnit pe fiihrer la locul cendiului ?Göring : Exact.Justice Jackson : Și ați „ tării pe Ioc să-i arestați pe toți comuniștii care figurau pe listele pe care le-ați pregătit ?

aceea de a arunca Hitler, Procedeu utilizat Ia Niirn-Contrar intenției amina aceste mă-

în- in-
ho-
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B Sosirea in București a tovarășului
■ Enrico Berlinguer ^PENTRU TIMPUL D V. LIBERe»

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Președintelui Statelor Unite ale Americii, RTCHARD M. NIXON, următoarea telegramă ;Cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, îmi este plăcut să vă adresez, Excelență, din partea mea, a Consiliului de Stat și a poporului român, cordiale felicitări împreună cu cele mai bune urări de prosperitate poporului american.Sper sincer că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul atnbelor popoare, al păcii și colaborării internaționale.
Primire la C.C. al P.C.R.

_ Vineri, după-amiază, au so- " sit la București tovarășii En- • rico Berlinguer, vice-secretar■ general al Partidului Cotnu- B nist Italian, și Rodolfo Me- _ chini, de la Secția Externă aC.C. al P.C.I., care, la invita-■ ția Comitetului Central al ® Partidului Comunist Român, " vor face o vizită în țara noastră.■

La sosire, pe aeroportul internațional „București-Oto- peni“. oaspeții italieni au fost întîmpinați de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al p.C. al P.C.R., Ghizela VăsS, membru al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Sifiemu

Vineri, 3 iulie, tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., l-a primit pe Piet Dankert, membru al Biroului Partidului Muncii din Olanda, secretar cu probleme internaționale ale partidului, membru al Parlamentului o- landez, care face o vizită în țara noastră.Discuția, care a avut loc cu acest prilej, s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.
★In timpul șederii în țara noastră, oaspetele olandez a vizitat obiective economice si social-culturale din București și Brașov, litoralul Mării Negre, și a avut întrevederi și discuții la Comisia pentru probleme externe a Marii Adunări Naționale, la Ministerul Afacerilor Externe, Ia Ministerul Comerțului Exterior, la

Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste și la I.R.R.C.S.
Lucrările sesiunii Academiei Republicii Socialiste România, cu tema „Probleme de perspectivă ale cercetării științifice“, au continuat vineri în cadrul a patru secții de specialitate.
In dorința unei mai bune cunoașteri reciproce și a dezvoltării colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Costa Rica, guvernele celor două țări au convenit să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.

Noutăți fotbalisticeB • Nelu Motroc este noul an- trenor principal al divizionarei" B, Sportul studențesc.B • Partidele din cadrul etapeiB a 25-a a diviziei naționale A de fotbal vor fi conduse la centru■ de următorii „cavaleri ai fluieri rului“ : Octavian Comșa va arbi- _ tra meciul F.C. Argeș — Politeh-— nica ; Constantin Bărbulescu i

Steagul roșu — Crișul ; Sever Mureșan : Rapid — A.S. Armata ; Chevorc Ghemingean : Univ. Craiova — Jiul ; Petre Sotir : Dinamo Bacău — Farul ; Iosif Ritter : U. Cluj — Steaua ; Ni- colae Petrieeann : Petrolul — C.F.R. Cluj ; Alexandru Alexe : U.T.A, — Dinamo București.
D. V.

; MERIDIAN

Cronica U.T.CIeri s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, tovarășul Iosif Walter, secretar al C.C. al U.T.C., împreună cu /nparășul Ion State, șef de secție la Comitetul județean Brașov al U.T.C., care a efectuat o vizită în U.R.S.S. la invitația Uniunii Tineretului Comunist Leninist.La sosire, pe aeroportul internațional București-Oto- peni. au fost de față tovarășul Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.

Prin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Octavian Băr- bulescu a fost numit în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Columbia, cu reședința la Caracas.

B— • Astăzi de la ora 19 pe ringul montat in incinta pati-
B noarplui artificial din parcul— „23 August" va avea loc meciul ™ internațional de box dintre 
B echipele României și S.U.A. Din g program se desprind următoa-iele partide : Alexe—Lyle. Mo-■ nea—.Jackson, Waldez—Gyorffi, B Lunny—Gîju și Santiago —Ciucă.■ • Penultima etapă a turului 
B ciclist al Turciei s-a desfășurat— pe ruta Gelibolu — Tekirdag " (150 km) și a revenit concuren- 
B tului turc Caliskan, cronome- B trat în 4h53’17”. In același timp

cu învingătorul a sosit argentinianul Alvarez. iar la interval la 2’07” un pluton în care se aflau și cicliștii români. Tricoul. galben continuă să fie purtat de bulgarul Nikolov.• Turul ciclist al Iugoslaviei a continuat vineri cu desfășurarea etapei a 8-a pe ruta Zagreb — Ljubliana (140 km). Ciclistul român C. Grigr a repurtat o frumoasă victorie d' etapă între- cindu-1 la sprintul final pe olandezul Leferink. Grigoro a fost cronometrat in 3h05’05”.La Institutul de petrol, gaze și geologie din București a avut loc, vineri dimineața, o festivitate în cadrul căreia s-a înminat diploma de inginer. obținută în România, unui număr de 30 de absolvenți. Tinerii ingineri sînt cetățeni din Angola, Birmania Bolivia, Columbia, Etiopia, Indonezia, Mali, R.P. Mongolă, Nigeria, R.P. Polonă, Sudan, Tunisia, R.P. Ungară și R.D. Vietnam.
ULTIMA ZI 
PRONOSPORT

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 SCHIȚĂ : 
rulează la Capitol (ora 21), AM 
ÎNTÎLNIT ȚIGANI 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).

VRĂJITORUL : rulează la Doi
na (orele 11.30; 13,45; 16).

ASTA SEARĂ MĂ 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 Ia Republi
ca (orele 0.15; 11,15; 13,30; 16,30; 
19; 21,15), Modem (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; 18,15; 20,30), Aurora (ore
le 9: 11,15; 13.30; 16: 18,15).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Lumina (orele 9—16,15 în continua
re : 18,30; 20.45).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Excelsior ta
rele 9; 11,15: 13.20; 16: 18.15: 20.30), 
Gloria tarele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Grivița (orele 
10.30; 16; 18,15; 20,30). Floreasca ta
rele 10; 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
15,30: 18).

AVEN rURII.E LUI HUAF : ru
lează la înfrățirea (orele 15,15; 
17,45; 20).

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

ACȚIUNEA „VULTURUL“ : ru
lează la Dacia tarele 8,45—20,30 
în continuare).

DANSÎND SIRTAKI : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 18,15).

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

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET î rulează Ia Lira (orele 
15,30; 18).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Drumul Sării (orele 
16; 18; 20).

AȘTEAPTĂ PÎNA SE ÎNTUNE
CĂ : 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 GRAMINIA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

URMĂRIREA : rulează la Pa
cea (orele 15,45; 18; 20).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

FERESTRELE TIMPULUI î ru
lează la Volga tarele 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 MABUSE : rulează la Mio
rița tarele 11,15; 17,30; 20).

VINĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18), 
Flamura (orele 11; 16; 18,15; 20,30).

CAZUL SERGENTULUI GRIȘA : 
rulează la Popular (ora 10), EX
PLOZIE ÎN MUNȚI (orele 15,30; 
18; 20,15).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Munca (orele 16; 
18; 20).

STĂPlN PE SITUAȚIE : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

AL 8-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 î ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18).

MÎNĂSTIREA 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 î 
rulează la Doina (ora 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Festival (ora 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Tomis (ora
20.30) , Expoziția (ora 20,30).

ROBII : rulează la Capitol (ora
20.30) .

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

DANSÎND 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 ȘI CÎNTECUL 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 
Progresul-Parc (ora 20,15).

VINĂTORUL DE CĂPRIOARE t 
rulează la Moșilor (ora 20,30).
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Teatrul Național , I. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia): FANNY — 
premieră -- ora 26; Teatrul de O- 
peretă : SUZANA — ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie (la Teatrul de 
vară „23 August“); MANDRAGORA 
—ora 20,30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu): 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20; (Sala Stu
dio): PUR1CELE IN URECHE — 
ora 20,30; Teatrul Mic: DOI PE 
UN BALANSOAR — ora 20; (la 
Teatrul de vară „Herăstrău“): 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA 
SA — ora 20; Teatrul „C. I. Not- 
tara“ (B-dul Magheru), (la Tea
trul de vară „Nicolae Bălcescu“)* 
LA CIORBA DE POTROACE — 
ora 20; Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy): NICUȚĂ... LA TĂNASE 
— ora 19,30.

DUMINICA, 5 IULIE 1970

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia): COANA 
CHIRIȚA — ora 20; Teatrul de O- 
peretă ; SUZANA — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie (la Teatrul de 
vară „N. Bălcescu“): DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY — ora 20,30; 
Teatrul Mic : PREȚUL __ ora 20;
(la Teatrul de vară „Herăstrău“): 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA 
SA — ora 20; Teatrul ,,C. I. Notta- 
ra“ (B-dul Magheru) (la Teatrul 
de vară „23 August): LA CIORBA 
DE POTROACE — ora 20; Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei): O 
POVESTE CU ClNTEC — ora 11; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
NICUȚĂ... LA TĂNASE — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase“ (la Pa
tinoarul „23 August): AȘA A 
FOST LA MEXIC — premieră — 
ora 20.

SlMBĂTĂ, 4 IULIE 1970

PROGRAMUL I

• 17,00 Deschiderea emisiunii
• 18,15 Bună seara, fete ț Bună
seara, băieți ! • 19,00 Box __ gala
internațională dintre reprezentati
vele României și S.U.A. • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 Tele- 
enciclopedia • 21,00 Box — con
tinuarea transmisiunii de la Pati
noarul „23 August“ • 21,45 Film 
serial : „Rocambole“ (IX) • 22,15 
Mari comici români pe micul e- 
cran : Marcel Anghelescu • 23,05 
Muzică populară interpretată de 
Marioara Tănase • 23,20 Imagini 
din S.U.A. — film documentar 
„Monumentele Washingtonului“
• 23,35 Telejurnalul de noapte

PROGRAMUL II

• Poesis — Antologie lirică de 
Eugen Jebeleanu • 20,15 La fînti
na dorului — emisiune de folclor
• 20,45 Mozaic cinematografic : 
„Disputa casnică“ — comedie a 
studiourilor iugoslave. Cîntă Ire- 
na Santor, cunoscută interpretă 
de muzică ușoară din Polonia
• 21,15 Seara melomanului • 23,30 
Film serial „La fiecare km“ (111)»

DUMINICĂ, 5 IULIE 197®

PROGRAMUL I

• 9,00 Deschiderea emisiunii
• 9,15 Vara copiilor • 10,00 Viața 
satului • 12,00 De strajă patriei
• 12,30 Tele-vacanța • 14,45 Mic 
concert simfonic • 16,00 Micro- 
avanpremiera emisiunilor de 
după-amiază ; Fotbal : Steagul 
roșu — Crișul Oradea. Transmisiu
ne de la Brașov • 17,45 Studioul 
„N“. • 19,30 Telejurnalul de sea- 
ră • 20,15 La horă-n sat • 20,40 
Reportaj TV. Examen de stat...
• 21,00 Palmaresul Festivalului
Internațional al filmelor de ani
mație „Mamaia 1970“ • 22,00 O 
oră deasupra planetei — producție 
a studiourilor sovietice • 22,50
Telesport • 23,00 Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II

• 20,00 Seară de teatru. Torente 
de Al. Stein • 21,50 Arte Frumoa
se. Cronica, expozițiilor bucureș- 
tene • 22,10 Roman-foileton : Casa 
Buddenbrook“. Reluarea episodu
lui IV • 22,55 Selecțiuni din 
Festivalul de jazz de Ia Newport.

JUViNTISTJI
Zicea un microbist, duminică. prietenului cu care se îndrepta spre intrarea de la „23 August“ : „Stai, domnule, să ardem întîi o bere ; ce te grăbești așa că doar acuma, după ce am văzut Brazilia — Italia la televizor, n-o să mă duc la tineretul ; Stelei !“. Vrînd-ne- vrind, acel microbist de culoarea cafelei cu lapte exprima starea de spirit a spectatorilor noștri în 'această săptămînă care a încer- 

cS^-sfr—-reimpună atenției campionatul intern. A încercat »dar nu prea a reușit. De ctrfcli arh fost și în Mexic m-am obișnuit însă cu tot felul de curiozități și para- doxițrj.j Vreau să spun, cu alte «yțjvinte. că după ce am văzut' tă Rivelino, în stare de leșin, abia a fost salvat de = poliție din mina spectatorilor care-1 sufocau cu drșgqstea lor dezlănțuită, dar,,și după ce am văzut — totf, ,Pe Azteca — destule locuri libere la o semifinală mondială cum a fost cea dintre Italia și R.F.G. nimic nu mă mai miră în materie de spectatori. Să lăsăm însă ecourile Mundialului, să lăsăm de-o parte și disputa pro și contra Angelo Nicu- lescu (in care, ca mai întotdeauna, adevărul se află pe undeva pe la mijloc — antrenorul naționalei avînd merite incontestabile pentru că am ajuns la Guadalajara, dar și răspunderi serioase pentru că nu ne-am calificat pentru Leon) și să reînnodăm firul discuțiilor noastre despre campionatul juventist.

Este un motiv de reală bucurie faptul că tocmai în aceste zile, cînd interesul pentru campionatul nostru cîștigă cu oarecare dificultate interesul iubitorilor de fotbal, presa — și cu deosebire cotidianul „Sportul“ — se apropie tot mai mult de tineret. Luni. Iogn Chirilă a dedicat mîn.jilor'cele 40 de rinduri ce i se rezervă î.n prima pagină pentru a comenta, etapa, tot luni Călin Antonesdti s-a ocupat pe larg de tinerii care" au evoluat în partida Steaua—Rapid, iar marți Constantin Alexe a publicat un articol pe trei coloane numai despre juventiști (articol căruia îi iertăm că ne-a împrumutat titlul și că a anunțat un rezultat de 4—0 drept 0—0, tocmai pentru că, în general, aduce o contribuție pozitivă la popularizarea competiției de care ne ocupăm).Apariția în primele formații a unor tineri care în marea lor majoritate au trecut cu bine prin arena leilor (Bujor, Niță și Apostol — la Rapid ; Popa — la Farul ; Cojoca’-u — la Steagul Roșu; Ispir, inclus și în echipa etapei — la Tg. Mureș) este un act de laudă și curaj al antrenorilor respectivi, a- cești copii integrîndu-se cu succes în plutonul deja conturat de juventiști promovați de acest campionat (Ștefănescu, Ciugarin, Pe- treanu et comp.). Chiar dacă Popa fusese scos cu o oră înainte din poarta echipei de tineret (antrenorul Co- măniță, supărat că primise

două goluri, îl schimbase la pauză), chiar dacă, pe de altă parte, crainicul de la „23 August" l-a confundat pe Bujor cu Apostol — nu e nici o supărare. Important, este că, introduși în prima formație, acești băieți ta- lentați s-au comportat excelent.Cît privește întrecerea pentru titlul juventist, prea multe nu se mai pot spune — ea fiind practic încheiată. Dinamoviștii băcăuani, beneficiari ai celui mai prolific atac, au cîștigat derbiul cu Crișul (4—0), apoi au învins și în deplasare, (3—2 la Tg. Mureș). Și astfel — a- vînd 84 de puncte, cu 16,5 mai mult decît orădenii — cadeții lui Dembrovschi, cel de la Bacău, nu mai pot pierde titlul. Nu știu însă cum se vor simți cînd vor fi anunțați drept campioni la tineret-rezerve. Și noi și alții am făcut din timp propuneri concrete de înlocuire a acestei titulaturi jenante cu una atractivă. Dacă federația — care la un moment dat a făcut unele promisiuni în acest sens — nu a efectuat încă schimbarea necesară și așteptată, înțelegem că au existat probleme mai importante și mai grele de rezolvat. Aș zice însă că timpul nu este trecut. Chiar și în aceste ultime etape mai putem onora campionatul de tineret-rezerve cu un trofeu care să sune frumos. Ce ar fi ?

Pentatlimul 
atletic școlar

Una din competițiile de mărci 
ale agendei sportive competițio- 
nale de masă — Pentatlonul atle
tic școlar — programează astăzi și 
mîine, în „Satul olimpic“ organi
zat la Cîmpulung Mușcel, finalele 
pe țară. La startul întrecerilor, 
atît la băieți cît și la fete, partici
pă primele 8 echipe dintre cîști
gă toarele etapei județene care au 
obținut cel mai mare număr de 
puncte în această etapă. După o 
scurtă perioadă de pregătire în 
comun, finallștii se avîntă în cursa 
pentru ocuparea mult rîvnitelor 
trepte ale podiumului. Cîteva for
mații (Liceul Gh. Lazăr, Liceul nr.
4 Constanța, Liceul nr. 2 Ploiești 
__ la fete, și Liceul nr. 1 Giurgiu, 
Liceul Gh. BaHțiu, Liceul Unirea 
Brașov — la băieți) se anunță, 
după faza județeană, deosebit de 
redutabile și... cu pretenții la 
locurile fruntașe. în urma con
cursurilor finale oficiale din „Sa
tul olimpic“ va prinde contur și 
formația atletică ce ne va repre
zenta la sfîrșitul acestei luni în 
Polonia, la concursul atletic inter
național rezervat elevilor „Pen
tatlonul prieteniei“.

R. VIOREL

Pronosticul nostru 

pentru concursul 
PRONOSPORT nr. 27

G. MITROI

U.T. Arad-Dlnamo București 1
F.C. Argeș-Polltehnica Iași 1
Steagul roșu-Crișul 1
Rapid-A.S.A. Tg. Mureș 1
„U" Craiova-Jlul 1
Dinamo Bacău-Farul 1
„U"Cluj-Steaua 1
Petrolul-C.F.R. Cluj 1
U.T. Arad-Din. București (C.T.) 2 
F.C. Argeș-Polith. Iași (C.T.) 1
Steagul roșu-Crișul (C.T.) 1
„U" Cluj-Steaua <C.T.) 1
Petrolul-C.F.R. Ch»j (C.T.) 1

Producție a studioului Mosfilm Producție a studiourilor bulgare

Cu: OLEG STRIJENOV, LIUDMILA 
MAKSAKOVA, SVETLANA SVETLICL 
NAIA, LEONID KURAVLIOVm Cu f K. KOȚEV, A. GHEORGHIEV, 

A. KOVACEVA, GRIGOR VAC1KOV, 
ILIA DOB REV.

Regia : V. KRASNOPOÎ.SK'I, WKOVi

Göring : Repet, arestarea lor fusese hotărită de mai multe zile ; ei au fost însă arestați pur și simplu in acea noapte. în ce mă privește aș fi preferat să aștept cîteva zile conform planului prevăzut. Aceasta ar fi evitat evadarea unor personaje importante.A DOUA PROBLEMA : rolul direct al lui Göring în afacerea incendierii Reichstagului. Pe măsură ce anii treceau și se credea la adăpost, Göring începuse să se laude direct cu faptul că el a dat foc Reichstagului. La Nürnberg toate dovezile au fost strinse la un loc — Göring fiind practic pus la zid.Justice Jackson : Șîntețî la curent cu faptul că ați fost acuzat de a fi provocat incendierea Reichstagului ?Göring : Cunosc această a- cuzație, dar ca nu mă afectează deloc...Dar Göring își pierde stă- pînirea de sine și continuă de o manieră neașteptată chiar pentru propriul său a- vocat.Göring : ...De altfel dinpunct de vedere artistic nu regret că sala de ședințe a Reichstagului a ars ; speram să construiesc o clădire cu mai bun gust...Dialogul a continuat în a- gelași spirit.

concurență lui Neron...Göring . Aș putea să-i facJustice Jackson : Nu v-ați lăudat niciodată că ați incendiat Reichstagul ?Göring : Nu, am făcut o dată o glumă ; am spus în urma acestui eveniment că aș putea să-i fac concurență lui Neron.Justice Jackson : Deci n-ați declarat niciodată că ați incendiat clădirea Reichstagului ?Göring : Nu. Știu că Rauschning •) a scris în car-*) Om de stat austriac.

tea sa, la care s-au făcut dese referiri aici, că am a- bordat acest subiect în prezența sa. Nu l-am intilnit pe d-1 Rauschning decît de două ori și de fiecare dată pentru scurt timp. Dacă intr-adevăr aș fi incendiat Reichstagul, n-aș fi împărtășit probabil chestiunea decit confidenți- lor mei cei mai intimi, și în nici un caz unui om pe care nu-1 cunoșteam.Goring căuta să distragă

atenția. Deoarece nu era vorba numai de Rauschning, ci de o declarație mult mai precisă, consemnată in scris de unul dintre cei mai me- ticuloși „cronicari“ ai vremurilor celui de-al III-Iea Reich.Redăm continuarea interogatoriului :Justice Jackson : Vă amintiți de masa care a avut loc cu ocazia aniversării Fiihre- rului, in 1942, la cartierul său general din Prusia orientală ?Göring : Nu.Justice Jackson : Cum nu vă amintiți 7Și Göring, care dăduse dovadă in timpul procesului de o excelentă memorie, repro- ducind date și lapte încă din perioada inițială a carierei sale naziste, acuza brusc o amnezie. Avea motive serioase să o facă. Dovada ne-o oferă depoziția generalului Franz Halder la proces :— Cu ocazia unui dejun prilejuit de aniversarea Führerului în 1942, persoanele care-1 înconjurau au început să discute despre clădirea Reichstagului și valoarea sa artistică. Am auzit cu propriile mele urechi pe Göring afirmînd in mijlocul conversației : „Singura persoană care cunoaște intr-adevăr Reichstagul sini eu, deoarece eu i-am dat foc“.
A TREIA PROBLEMA :

cum au fost șterse de către naziști urmele care puteau să ducă la învinovățirea Iui Goring ?Filmul exact al incendierii Reichstagului (toate documentele referitoare la a- ceasta nu figurează in arhivele hitleriste, fiind probabil distruse din ordinul lui Göring) pare să fie destul de simplu. 11 redăm după versiunea fostului funcționar al poliției secrete hitleriste Hans Gisevius (extragem din stenograma procesului).A fost ales un anumit produs chimic — fosfor lichid — «are ia foc la cîteva ore sau cîteva minute după ce este împrăștiat. Pentru a pătrunde in interiorul Reichstagului trebuia folosit un coridor care lega palatul președintelui Reichstagului (reședința lui Goring — S.V.) de Reichstag. Un grup de 10 membri S.A. de Încredere au fost selecționați. încă cu cîteva zile inainte produsele necesare au fost depozitate in reședința lui Goring lingă tunelul care o lega de Reichstag. In seara incendierii Reichstagului, Goring urma să țină un discurs electoral. A- cesta a fost aminat și Göring se afla la o oră convenită în clădirea Ministerului Poliției. Hitler și Göbbels așteptau știri acasă la a- cesta din urmă. Prima me
nire a lui Göring era de a

indruma cercetările poliției pe o pistă falsă.Și, totuși, cum a putut răzbate inafară acest secret extrem de bine păstrat ? Unul din cei zece S.A. care au împrăștiat fosforul lichid in clădirea Reichstagului, un a- nume Rall, era un criminal notoriu. La 6 luni de la evenimentele amintite el a fost exclus din S.A. Neobținînd recompensa eare i-a fost promisă el a relatat faptele pe care le cunoștea în fața Tribunalului Reichului care in acel moment se afla în ședință la Leipzig. Un judecător de instrucție a înregistrat declarația sa, dar Gestapoul a aflat, a reușit să intercepteze raportul și să-1 distrugă. Rall a fost asasinat din dispoziția lui Goring. Nici ceilalți n-au rămas in viață. Majoritatea au fost a- asasinați la 30 iulie 1934 sub pretextul de a fi participat la așa-zisul „putch al lui Rhbm“. Cel mai important dintre ei, Karl Ernst, care a căutat să fugă, a fost prins și împușcat. Unul singur dintre ei a reușit să supraviețuiască un timp mai îndelungat, un oarecare Heini Gewaehr. El a căzut pe front in timpul războiului.
SERGIU VERONA(va urma)

Producție a studiourilor din R.P. Ungaria 
Cu : NORA KALDI, ZOLTAN LATINO- 

VITS, IVAN DARVAS, 1REN PSOTA.



□ VENEZUELA:

Nu numai
Ședința 

Comitetului
pentru 

dezarmare 
de la GenevaGENEVA — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : Vineri Comitetul pentru dezarmare a continuat cea de-a 475-a ședință a sa, întreruptă joi ca urmare a aspectelor de ordin procedural apărute în legătură cu invitarea la dezbateri a lui Leonid Kutakov, secretarul general adjunct al O.N.U. pentru problemele politice și problemele Consiliului de Securitate. După consultări între șefii delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A., în calitatea lor de copreședinți ai Comitetului, Leonid Kutakov a fost invitat la ședință. Șefii delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. au rostit scurte alocuțiuni, salutînd prezența acestuia în sală și exprimîndu-și regretul pentru faptul că datorită acestei chestiuni de procedură Comitetul a fost nevoit să-și întrerupă ședința.în cadrul ședinței a luat cuvîntul reprezentantul Argentinei, Carlos Ortiz de Rozas, care a expus poziția țării sale față de proiectul de tratat privind demilitarizarea teritoriilor submarine. El a făcut unele propuneri de de . ___ deS.U.A. și U.R.S.S. la 23 aprilie.îmbunătățire a proiectului tratat depus în Comitet

ATMOSFERĂ DE DEZINTERES 
Șl DIVERGENȚE 

LA CONFERINȚA ANUALĂ
A S.E.A.T.O.• CEA DE-A 15-A CONFERINȚA ANUALĂ a S.E.A.T.O. (Organizația Tratatului Asiei de Sud-Est) s-a încheiat joi seara la Manila, în aceeași atmosferă de dezinteres și divergențe ce caracterizează întreaga activitate a acestui bloc, aflat în ultimii ani într-o criză acută. Consecventă politicii sale de distanțare față de S.E.A.T.O., Franța nu a fost reprezentată nici la această sesiune, iar Pakistanul nu și-a trimis decît o delegație restrînsă.

Iugoslavia sprijină inițiativele

BELGRAD. — Reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Afacerile Externe al R.S.F. Iugoslavia a informat ziariștii, în cadrul unei conferințe de presă, că guvernului iugoslav i-au fost înmînate oficial documentele consfătuirii de la Budapesta a miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Aceste documente diate — a ferent de sau mai unele din a spus reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Afacerile Externe — impresia noastră este că aceste documente se disting în general prin realism și flexibilitate și că ele conțin unele idei și sugestii care merită atenție și pot să contribuie la desfășurarea în viitor a unor

sînt în prezent stu- declarat el.gradul mai mio detezele „Indi- mare acord cu acestora —

procese pozitive în Europa, șl din acest punct de vedere și la pregătirile pentru Conferința europeană“.Răspunzînd la o întrebare în legătură cu inițiativele României privind colaborarea dintre țările balcanice, reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Afacerile Externe a arătat că Iugoslavia a acordat întotdeauna însemnătate dezvoltării relațiilor și colaborării cu statele din această regiune, pornind de la faptul că acestea, indiferent de deosebirile existente, au interesul statornic de a dezvolta legăturile dintre ele. „Iugoslavia a sprijinit și va sprijini toate inițiativele pentru promovarea în continuare a colaborării dintre țările balcanice. în a- cest sens privim și inițiativele române“, a declarat reprezentantul Secretariatului de Stat.
Despre problema reducerii

forțelor armate străine pe

teritoriile statelor europene

MOSCOVA 3 — Corespondentul Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : Sub titlul „Calea spre pace și securitate“, ziarul sovietio „Izvestia“ a publicat la 3 iulie un comentar în care se ocupă, printre altele, de recenta propunere conținută în memorandumul de la Budapesta al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, privind reducerea forțelor armate străine ’de pe teritoriile statelor europene.Statele Tratatului de la Varșovia — scrie ziarul — consideră că este posibilă examinarea problemei privind forțele armate străine pe teritoriile statelor europene, problema reducerii lor. Este vorba de o chestiune suficient de concretă și limita
întîlnirea cu urnele înseamnă, în multe țări, un moment de tensiune pentru că disputa pentru voturi amplifică antagonismele. le dezvăluie dimensiunile exacte. Alegerile din Cipru au darul să sugereze reîntoarcerea treptată la calmul pe care insula din răsăritul Mediteranei l-a pierdut în anii din urmă. Totuși, ar fi greșit să se creadă că scrutinul cipriot constituie o competiție idilică, fara ciocniri de interese si fără violențe de limbaj. Dar faptul că în „insula Afroditei" locuitorii se pregătesc să se prezinte în fața urnelor. că alegerile amînate în repetate rînduri se pot desfășura. constituie un simptom semnificativ al apariției premiselor unei normalizări. Ideea de normalizare trebuie, firește, plasată în contextul local., Linia verde" care desparte așezările celor două comunități din insulă (greacă și turcă) continuă să existe, dar această frontieră artificială a devenit liniștită. A dispărut în mare măsură psihoza de front, atmosfera apăsătoare a unei țări care trăiește cu degetul pe trăgaciul puștii. Valul de atentate, cu misterele care le învăluie, pare să aparțină trecutului. S-au rărit întîmplările de western care au adus. în ultimul an. Ciprul intr-o situație critică. Enigmele continuă să ra- nrină într-o măsură nedczlegate deși poliția a reușit să opereze arestări (chiar printre... slujbașii ei). Spectaculoasele furturi de arme și asasinatele nu mai ocupă titlurile din prima pagină a ziarelor de la Nicosia. Iluziile sînt, însă, inadmisibile. Eșecul teroriștilor, arăta președintele Makarios, „nu înseamnă sfîrșitul operațiunii". Autoritățile cipriote înțeleg că atentatele n-au reprezentat o inițiativă pe cont propriu a unor forte locale. Președintele atrăgea atenția — pentru prima oară, în public — că „forțe străine Ciprului au fost implicate atît în atentatul din luna martie, cît și în numeroasele

Ciprul în
fața urnelor

operațiuni antiguvernamentale ale grupărilor ilegale". Makarios adăuga : „Obiectivul acestor forțe îl constituie crearea unei situații haotice care să permită rezolvarea problemei cinriote în interesul altora" (ziarul cipriot TA NEA dovedea un plus de preciziune vorbind despre „serviciile secrete ale linei puteri occidentale“.). ... ,Terorismul a avut drept punct de pornire interesele acelora ce vor să transforme Ciprul —' licliidîndu-i independența — într-o bază N.A.T.O. La suprafață au aparut, poate, imagini contradictorii. Dincolo de aparențe rămine faptul incontestabil : s-a urmărit înlăturarea actualului guvern deoarece orientarea lui nu corespunde proiectelor pe care le-au elaborat strategii N.A.T.O. după ce bazele lor tradiționale din nordul Africii au trebuit să fie părăsite. Momentul de criză, marcat prin atentatul împotriva președintelui Makarios, pare a fi depășit. Rămine. totuși, o doză de scepticism. Zilele de liniște de la Nicosia semnifica doar o tăcere înșelătoare? îndoielile sînt firești, într-o insula care a cunoscut prea multe clipe dramatice. _Alegerile de la 5 iulie se vor desfășura atit m zonele cu populație greacă, cit și în cele locuite de turci. Dar aceste consultări sc vor desfășura separat Ciprioții greci iși vor desemna 35 deputați, iar cei turci 15. Semne de întrebare se ridică in privința viitorului parlamentar. Vom asista la o adîncire a sciziunii prin apariția a două instituții parlamentare ? Drumul spre unificarea organismelor reprezentative este extrem de dificil deoarece convorbirile înterco- munitare n-au rezolvat dosarele esențiale. Rauf Denktaș, liderul comunității turce, sublinia : „Cu toate ca in cursul ultimelor convorbiri nu a intervenit încă un acord asupra problemelor de bază contactele continuă". EI afirma ca, in fond, chiar și simpla organizare a acestor intilniri „constituie un semn bun". .118 candidați ciprioți greci, reprezentind cinci partide (printre care partidul A.K.E.L.) și 23 independent încearcă sa dobindească cele 35 mandate. Pentru cele 15 locuri rezervate reprezentanților turci s-au angajat în competiția voturilor 115 candidați. Caracteristica actualului scrutin este dispersarea forțelor politice ale comunității grecești. Președintele Makarios nu a reușit să determine realizarea unei coaliții electorale a principalelor grupări politice. Scrutinul de duminică a fost precedat și de o amplă remaniere guvernamentală. Doar trei miniștri și-au păstrat portofoliile.Alegerile înseamnă un simptom al normalizării dar nu numai atit. Oficialitățile de la Nicosia au dorit, probabil, sa întreprindă și un test al opțiunilor populare, esențial pentru ru-nda următoare a rezistenței contra presiunilor strane. Rămine de constatat, duminică. în ce măsură urnele vor contribui la clarificarea situației.
EUGENIU OBREA

tă pentru a miza pe o discuție la obiect și, în același timp, de o chestiune esențială și vastă din punctul de vedere al intereselor destinderii și păcii în Europa. Punerea problemei pe un astfel de plan — adică al reducerii tocmai a forțelor armate străine pe teritoriile statelor europene — nu lezează interesele globale ale puterilor respective, ceea ce este deosebit de important în condițiile existenței focarelor de conflicte militare în Asia de sud- est și in Orientul Apropiat.Pregătirea conferinței general- europene — scrie în continuare Izvestia — concepută, bineînțeles, în afara categoriilor politicii de bloc, a atins un stadiu care lasă în urmă cea mai mare parte a distanței spre convocarea ei. „La conferință pot lua parte toate statele europene, inclusiv R.D.G. și R.F.G., pe baze egale între ele și cu drepturi egale față de celelalte state europene. La ea pot lua parte, de asemenea, Și S.U.A. și Canada. Este primită în mod favorabil inițiativa Finlandei privind desfășurarea conferinței la Helsinki. Există, totodată, înțelegerea faptului că această convocare nu trebuie pusă în dependență de vreo condiție preliminară“ conchide cotidianul sovietic.

Acțiune 

teroristă
la Santo
Domingo

Un cunoscut om de afaceri dominican a fost grav rănit, iar fiul său ucis în cursul unui atac terorist care, potrivit agenției U.P.I., ar fi țintit asasinarea fostului președinte Juan Bosch. Noua acțiune teroristă a forțelor de dreapta se adaugă asasinării, în această săp- tămînă, a altor șase personalități politice.
PATRU TERORIȘTI BRAZI

LIENI VOR FI DEFERIȚI 
CURȚII MARȚIALE• LA RIO DE JANEIRO s-a anunțat că cei patru teroriști care au încercat miercuri să deturneze un avion brazilian vor fi deferiți unei Curți Marțiale fiind pasibili de pedeapsa cu închisoarea de la 12 Ia 30 de ani. Totodată, s-a aflat că răpitorii intenționau să ceară autorităților, în schimbul eliberării ostaticilor de la bordul avionului, punerea în libertate a 40 de deținuți politici.

ZIARUL „IZVESTIAi" DESPRE PREGĂTIREA CONFERINȚEI 
GENERAL-EUROPENE

I

• LA MUZEUL DE ARTA MODERNĂ din Paris a avut loo un concert de muzică de cameră al ansamblului O.R.T.F. „Ars Nova“, consacrat unor compozitori contemporani din România. Programul concertului, dirijat de Marius Constant, a cuprins lucrări aparținînd lui A- natol Vieru, Tiberiu Olah, Ștefan Niculescu, Mihail Mitrea Celăreanu și Costin Miereanu.
'PUTERNIC CUTREMUR 

IN TURCIAUN PUTERNIC CUTREMUR de pămint care s-a produs joi în provincia turcă Sivas a provocat moartea unei persoane și prăbușirea a peste 150 de clădiri. Guvernatorul provinciei Sivas a declarat că numărul victimelor nu a fost mai mare, deoarece, ca urmare a unei serii de alte mișcări seismice înregistrate la începutul săptăminii, majoritatea populației din zona sinistrată iși părăsise locuințele și trăia în corturi de teama unei catastrofe.• LI SIEN-NIEN, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit vineri la Pekin o delegație comercială poloneză,
EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN 

ASIA DE SUD-ESTîn Cambodgia, forțele de rezistență populară continuă acțiunile ofensive asupra pozițiilor deținute de trupele regi' mului Eon Noi sprijinite de cele saigoneze.După atacuri intense împotriva unităților militare saigoneze, forțele patriotice au preluat controlul definitiv și asupra regiunii Ratanakiri, informează agenția V.N.A. în ultimele 24 de ore, forțele de rezistență populară au supus unui intens bombardament cu mortiere localitatea Neak Lung — important punct de sprijin al trupelor saigoneze pe teritoriul Cambodgiei.în evoluția evenimentelor din Cambodgia, agențiile de presă semnalează un element nou — intervenția aviației thailandeze care, din ordinul autorităților de la Bangkok, a atacat la 2 iulie o serie de obiective ale forțelor de rezistență populară. Presa din Bangkok informează că bombardiere de tip „T-28“ au decolat de la baza militară Ubon și au atacat poziții și concentrări de forțe patriotice la Bang Pai, în regiunea de nord a Cambodgiei.

darea pozițiilor guvernului". Observatorii politici constată că prima consecință a schimbărilor din echipa de la Pnom Penh o constituie trecerea autorității în mîi- nile unui grup de generali, iar așa-zisa Adunare Națională a Cambodgiei devine un organism simbolic. Generalii LonNol-Sirik Matak vor putea, de fapt, adopta orice măsuri, fără a mai consulta în prealabil „Parlamentul".

Irlanda de nord

Măsuri speciale pentru protecția
membrilor ParlamentuluiSituația din Irlanda de nord continuă să ră- mină încordată. destinate grupurilor extremiste din Irlanda de nord. Șase persoane au fost arestate.

A DOUA REMANIERE 
A GUVERNULUI 

DE LA PNOM PENH dePe de altă parte, agențiile presă anunță că generalul Lon Noi a procedat joi la cea de-a doua remaniere a guvernului. în- tr-o declarație reluată de agențiile de presă, Lon Noi a recunoscut că actuala administrație trece printr-o serie de greutăți și remanierea are ca scop „consoli-
Pariicipanții la convenția națională anuală a Asociației pentru propășirea populației de culoare din S.U.A. au a- doptat o rezoluție în care cer guvernului retragerea tuturor trupelor americane din Asia de sud-est și Europa. Ei propun, de asemenea, ca fondurile necesitate de întreținerea acestor trupe să fie folosite pentru rezolvarea problemelor interne.Rezoluția cere, totodată, aplicarea strictă a sancțiunilor economice împotriva Rho- desiel și Republicii Sud-Africane și cheamă la sprijinirea luptei popoarelor din Angola și Mozambic împotriva dominației coloniale portugheze.

„aurul negru"

O puternică explozie a avariat în zorii zilei de vineri clădirea Oficiului armatei britanice pentru informații și recrutări. O persoană a fost rănită de explozie, care a fost auzită pe o rază de 10 km. Un reprezentant al armatei a declarat că persoane necunoscute au plasat în imediata apropiere a clădirii două bombe.între timp, guvernul nord-ir- landez a luat măsuri speciale pentru a asigura protecția membrilor Parlamentului, după ce joi au fost trase trei focuri de armă asupra deputatului catolic Austin Currie. Atentatorii se aflau în- tr-un automobil, care a dispărut de la față locului, iar gloanțele nu și-au atins ținta.Pe de altă parte, oficialități ale Scotland Yard-ului au făcut cunoscut la Londra că, în urma unei percheziții efectuate în trei apartamente din capitala Marii Britanii, a fost descoperită o importantă cantitate da arme, muniții și alt echipament militar,

Convorbirile
Georges Pompidou 

Willy BrandtVineri dimineața au avut la Bonn primele convorbiri tre președintele Pompidou cancelarul Willy Brandt care a asistat și primul ministru francez, Jacques Chaban- Delmas. Actuala vizită a lui Georges Pompidou în capitala vest-germană, a doua după ’! anul cadrul franco- înalt, semnat anul _______ de dinainte stabilită — după

loc în-ȘiIa

MARACAIBO. Lacul pe care, cu sute de ani în urmă, conchistadorii spanioli văzuseră casele ridicate pe piloni, locuite de triburile de pescari indieni. Inspirați de albastrul lacului, de căsuțele construite deasupra valurilor liniștite, navigatorii au denumit regiunea „Venezuela" : Mica Veneție. Lacul despre care, in timpurile moderne, s-a spus că ascunde pe fundul său un ocean de petrol, a devenit cunoscut în lume prin anii 1922, cînd pe malul răsăritean, la Cabimas, s-au extras primele cantități de țiței. Această bogăție imensă a transformat Venezuela într-un adevărat

punerii în tor bogății valoare și a al- naturale.GUYANA. Zona a fluviului Ori- fost pină prospectată.

cea din luna septembrie trecut, se înscrie în consultărilor bianuale 1 vest-germane la nivel prevăzute de tratatul între cele două țări în 1963. Fără a avea o ordine zi cum a subliniat purtătorul oficial de cuvînt r’ .■ federal, Conrad Ahlers cursul Georges Pompidou și Brandt și-au propus să zeze stadiul relațiilor cele două state.
al guvernului .“..1 — în actualelor convorbiri, - • ■ ■ Willyanali- dintre

„VARA LA SPLIT 1970"condusă de Marian Dmochowski, adjunct al ministrului comerțului exterior, și o delegație condusă de Ștefan Perkowicz, adjunct al ministrului navigației al ___ 1 o agențiaR.P. Polone, cu care a avut convorbire, informează China Nouă.• ÎN ANUL care a organizații industriale și ciale din R. P. Ungară au întemeiat 10 întreprinderi mixte cu firme din diferite țări ale Europei occidentale, Asiei, Africii și Americii Latine, relatează agenția M.T.I. Astfel, numărul întreprinderilor mixte cu participare ungară, care își desfășoară activitatea în afara frontierelor R. P. Ungare, se ridică în prezent la 32. Este vorba de întreprinderi comerciale și industriale, precum și alte asemenea unități, specializate în transporturi, urbanism, turism.
18 000 DE DOCHERI INDIENI 

ÎN GREVĂ• GREVA declarată de cei 18 000 de docheri din portul indian Calcutta a paralizat toate lucrările de încărcare și descărcare din această principală poartă maritimă a Indiei, potrivit agenției Press Trust of India, greviștii revendică îmbunătățirea condițiilor de muncă și revizuirea actualului de retribuire a muncii.

trecut, oomer-

sistem
MESAJ DE PE „RA-II"• „MORALUL ECHIPAJULUI este foarte bun. Dacă totul se va desfășura normal vom atinge continentul american spre sfîrșitul lunii august“. Acesta este mesajul transmis miercuri seara de Thor HeyerdahI, navigatorul norvegian care la bordul ambarcațiunii din papirus „Ra-II“ încearcă să traverseze Oceanul Atlantic. „Ra-II" se află în prezent în Marea Caraibilor după ce a parcurs două treimi din traseul prevăzut de dr. Heyer- dahl. Condițiile de navigație sînt aproape normale, avînd in vedere că „Nava" a fost nevoită să reziste unei furtuni oceanice.• ÎN ULTIMELE LUNI, la Djakarta au fost semnalate 430 cazuri de holeră, dintre care 24 mortale. Epidemia s-a extins mai ales la periferia capitalei.

• IN ORAȘUL IUGOSLAV SPLIT, de pe litoralul adriatic. s-a deschis tradiționalul festival de artă „Vara la Split 1970“. La această manifestare, care va dura pînă la sfirșitul lunii august, vor fi prezentate 51 spectacole de teatru, operă și concerte. Totodată, vor fi organizate expoziții de artă plastică, precum și Festivalul internațional de muzică ușoară „Split 1970“.• AUTORITĂȚILE a 100 de districte din sudul Statelor Unite refuză în continuare să aplice legislația Curții Supreme privind integrarea rasială în școli. Negocierile desfășurate pină în prezent cu oficialitățile locale nu au dat rezultat. In a- ceastă situație este de așteptat ca administrația, care pînă acum a evitat să adopte o poziție mai energică în această problemă, să recomande chemarea în fața instanței a partizanilor segregației rasiale. Noul an școlar în S.U.A. urmează să se deschidă peste două luni.Dezvoltarea turismului în România, sporirea capacităților de cazare, precum și alte aspecte din acest domeniu au constituit obiectivul conferinței de presă organizată de Ambasada Română din Roma, în colaborare cu biroul local al O.N.T. Au participat redactori ai presei centrale, ai radioului, și televiziunii italiene, reprezentanți ai agențiilor de voiaj, precum și corespondenți ai presei străine. Ambasadorul român, Iacob Ionașcu, a subliniat posibilitățile noi, sporite pe care le oferă în prezent România turiștilor italieni. Directorul biroului O.N.T. din Roma, N. Rosoga, a vorbit celor pre- zenți despre principalele o- biective ale turismului în România și facilitățile create pentru turiști.Au fost prezentate apoi filme cu caracter turistic.

CIUDAD de vărsare noco a fost pînă recent slab prospectată. Colinele care mărginesc malul drept al Orinocului de jos, reprezintă, însă, o imensă sursă de... minereuri de fier, al căror conținut în metal pur se ridică pînă la 65 la sută. Un afluent al fluviului Orinoco, Caroni, ascundea în căderile sale impetuoase, un potențial energetic de 10 milioane de kilowați. O cascadă comparabilă cu Niagara sau cu cea a fluviului Iguassu de la frontiera dintre Brazilia și Paraguay.

Caracas : un ora; al contrastelorimperiu al „aurului negru“. Intr-o scurtă perioadă, țara — limitată de bazinul fluviului Orinoco — a devenit primul exportator mondial și al doilea producător de țiței. „Boom"-ul petrolului — produs care continuă să aducă Vcnezuelei cea mai mare parte a devizelor foarte necesare economiei — a contribuit la apariția a noi orașe. Orașul Maracaibo, de exemplu, situat pe malul lacului cu același nume, număra în anul 1920 doar 7 000 de locuitori ; în prezent numărul acestora a depășit 300 000. Cu toate miliardele de dolari încasate de pe urma petrolului, a unei dezvoltări a zonelor petrolifere, existența unei singure baze de materii prime nu a putut determina turale zuelei. singur țițeiul, ori in cințele au determinat ca paralel cu investigheze

schimbări struc- în economia Vene- Dependența de un produs la export — de cele mai multe stare brută, și conse- acestei stări de fapt autoritățile, petrolul, să posibilitatea

La sfirșitul deceniului trecut au inceput să prindă viață primele proiecte de valorificare a acestei zone. Așezări, care altădată erau( omise de pe hărți — Santo: Tome, San Felix, Puerto ’ Ordaz — s-au contopit, ÎȚ locul lor s-a construit moJ dernul Ciudad Guyana. In urmă cu doi ani, hidrocentrala ridicată la Guri, pe vijeliosul Caroni, producea primii kilowați. Minele de fier de la El Pao și Cerro Bolivar și-au mărit producția depășind așteptările. Intr-un singur an producția de minereuri de fier a crescut de la 5 milioane la 12 milioane de tone. întreprinderea „Siderurgico del Orinoco", din Matanzas, topește în cuptoarele sale „pămîn- tul roșu metalifer", adus din apropiere, folosind energia smulsă căderilor hidraulice. — Ciudad Guyana a devenit centrul coordonator al acestui nou El Dorado venezue- lean.
I. TIMOFTE

LONDRA:

și externă în Camera Comunelor
în Camera Comunelor au avut loc joi dezbateri pe marginea discursului tronului, rostit în aceeași zi de regina Elisa- beta a II-a, în care au fost prezentate principalele opțiuni de politică internă și externă ale noului guvern Conservator englez.Luînd cuvîntul cu acest prilej, primul ministru al Marii Britanii, Edward Heath, a declarat că „principalul obiectiv al politicii externe britanice va consta în determinarea propriilor ei interese și de a acționa în consecință“.

RITMURILE ECONOMIEI ALGERIENE
AFRIQUE NOUVELLE scria despre „industrializarea spectaculoasă“ a Algeriei. Cifre traduc în limbajul lor existența coșurilor de uzină și a sondelor ce au împînzit terenuri peste care domnea, altădată, pustietatea. Sa- hara-imperiu al nisipurilor, care a alimentat o literatură a aventurilor înfricoșătoare, dobîndeșle o nouă înfățișare. Deșertul neprietenos va furniza, din adîncurile sale, numai în acest an, 50 000 000 tone de petrol și aproximativ 2500 de milioane metri cubi de gaze naturale. Sa- hara încetează, astfel, de a mai fi o întindere fără viață, străbătută de nomazi alungați de nefericirile existenței.La Alger se înțelege necesitatea unei dezvoltări economice de sine stătătoare, bazată pe afirmarea intereselor naționale. „Independența nu are nici sens, nici conținut autentic dacă nu este însoțită de independența economică" — spunea președintele Boumediene. Algeria este preocupată de construirea unei economii moderne și iși mobilizează în această direcție resursele ei. Bogățiile naturale și, in special, imensele rezerve de hidrocarburi îngăduie punerea in aplicare a unui program de ample dimensiuni. In 1969 s-au efectuat 30 de prospecțiuni

petroliere (în 1966 — doar 9). Aceste prospecțiuni au dus la importante descoperiri de petrol și gaz metan la Oued Noaumer, Hassi Keskessa (zăcămînt de „aur negru“ evaluat la 50 000 000 tone), Tin- foun (rezerve : 150 000 000 tone petrol) ctc. La prospecțiunile de la Hassi Keskessa și Guellala, specialiștii români au a- dus o contribuție unanim prețuită Ia Alger. Proporțiile resurselor pe care societatea algeriană de hidrocarburi „Sonatrach" — în vertiginoasă creștere — le-a descoperit- în ultimii patru ani sînt impresionante : 499 000 000tone petrol cu un potențial productiv anual de 7 300 000 tone. Petrolul procură visteriei țării 75 la sută din devizele care intră in Algeria. Proiectele pentru viitorul apropiat iau în considerare construcția unei noi conducte de petrol, ca și a u- nei rafinării Ia Arzew.Hidrocarburile sînt nu numai o „hrană a industriei", ci și o sursă de venituri pentru finanțarea altor ramuri ale economiei naționale. Petrolul a fost și rămine „capul de afiș" dar, concomitent, crește interesul și pentru dezvoltarea unor sectoare rămase în urmă. Este vorba mai ales de siderurgie. Complexul de Ia El Hadjar exprimă dorința Algeriei de a pro-

gresa într-un domeniu esențial pentru o economie modernă. De acest complex — care va produce anual 1 400 000 tone oțel — se leagă intenția de a dezvolta o industrie constructoare de mașini. De altfel, Ia Constantine se construiește un combinat pentru producția motoarelor Diesel și a mai multor tipuri printre care (4000 pe an), rea in (ară a feroase și înscrie în același al industrializării. Fabrici de ciment, mașini și camioane, textile, produse alimentare, șantiere navale sînt în construcție sau în stadiul trecerii de la proiect la realizarea lor.Economia algeriană cunoaște o stabilitate evidențiată de excedentul balanței comerciale. în 1969, valoarea totală a exporturilor a reprezentat 4 800 milioane de dinari (cu 100 milioane de dinari în plus fată de a- nul precedent). în 1973, se prevede o creștere a exportului pină la 5 520 milioane dinari.Succesele economice ale Algeriei bucură sincer pe toți prietenii poporului algerian. Fosta colonie despre care romanii, antichitate, spuneau era „grînarul Romei“ devenit in zilele noastre, prin ritmurile ei rapide

de mașini, tractoare Valorifica- metalelor neferoase se cadru

in că a

Imagine surprinsă la combinatul metalurgic aflat 
în construcție în apropierea orașului Annaba

în ce privește tratativele cu Piața comună, premierul britanic a reafirmat că guvernul său va căuta să obțină condiții de admitere care să fie „juste pentru toți“.Referindu-se la poziția Marii Britanii față de guvernul Republicii^ Sud-Africane, vorbitorul a lăsat să se înțeleagă că guvernul de la Londra va relua vînzările de arme către a- ceastă țară, declarînd că Anglia are în Africa de Sud „interese vitale, de care este necesar să se țină seama“. El s-a pronunțat totodată în favoarea unei reluări a dialogului cu guvernul Rhodesiei care, după cum.se știe, a declarat în mod unilateral independen- t" _a regim mino-ța instaurînd un ritar.în ce privește Nord, Hcath a populația acestui trebui să hotărască singură dacă dorește să se unească cu Republica Irlanda sau să rămî- nă mai departe legată de Marea Britanie. El a adăugat că trupele britanice „vor staționa în Ulster cit timp va fi necesar“

Irlanda de afirmat că teritoriu va

de dezvoltare, cum sc exprima un publicist algerian, „un partener viabil în materie de schimburi economice și un detașament prețios al forțelor antiimperialiste“. România întreține multilateral legături cu această țară, legături care cunosc o ascensiune salutată cu satisfacție de ambele părți, fiind reciproc avanta-

joasă. Poporul nostru, care a sprijinit ferm lupta e- roică pentru libertate a poporului algerian și urmărește cu profund interes prefacerile din Algeria independentă, iși exprimă încrederea în evoluția pozitivă și pe viitor a relațiilor româno-alge- riene.

în urma unei reuniuni ținute joi, Comitetul special al 9-N-U. Pentru cercetarea politicii de apartheid a guvernului sud-african a adresat Consiliului de Securitate o comunicare prin care cere acestuia să ia măsurile necesare pentru a asigura un embargo total asupra livrărilor de arme și de echipament militar către Republica Sud- Africană. In document se menționează că, în ciuda embargoului hotărit de Consiliul de Securitate la 18 iunie 1964, mal multe state au furnizat acestei țări avioane, submarine și alte materiale de război.
M. R.
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