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Vizita de lucru a tovarășului
A

NICOLAE CEAUSESCU
•_______________________________________________________________ J»________________________

in municipiul și județul Galați
La fel ca în atîtea și atîtea 

alte întilniri cu muncitori din 
uzine și de pe șantiere, cu ță
rani cooperatori, cu intelec
tuali, tovarășul Ceausescu a 
luat cunoștință nemijlocit, de 
problemele pe care le ridică 
procesul de producție în unele 
unități industriale, îndeplini
rea în bune condiții a sarcini
lor stabilite pentru acest al 
doilea trimestru al anului. în 
cadrul vizitei pe ogoarele gă- 
lățene, în discuțiile cu țăranii 
cooperatori, cu specialiștii din 
întreprinderile agricole de stat, 
în centrul atenției a stat mer
sul campaniei agricole, situa
ția semănăturilor, stadiul în
grijirii lor acum. în plină pri
măvară, modul în care lucră
torii de pe ogoare au primit 
recentele măsuri ale partidului 
și statului privind creșterea 
nivelului lor de trai, dezvol- 
tarea producției animale și ve
getale.

Vizita în municipiul și ju
dețul Galați s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cTe vibrant en
tuziasm, încredere nețărmurită 
în viitorul luminos pe care-1 
deschid țării programul măreț 
elaborat de Congresul al X-lea
al Partidului Comunist Ro
mân, obiectivele mobilizatoare 
ale planului cincinal. N-a fost 
loc unde'să nu se fi făcut sim
țit ecoul puternic al manifes
tărilor care au marcat glorio

La Combinatul siderurgic
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ÎN ACȚIUNILE DE AUTODOTARE
Cu puțin timp în urmă, aflat 

într-un liceu din Baia Mare, am 
remarcat permanenta mișcare a 
elevilor de la o oră la alta, din 
sălile de clasă spre laboratoare, 
cabinete de catedră sau ateliere 
școlare. Primul fapt demn de 
subliniat în această structurare a 
disciplinelor pe latura concretă, 
practică a diferitelor domenii 
este legarea din ce în ce mai 
strînsă a predării și verificării 
cunoștințelor de experiență, de
monstrație, exemplificare audio
vizuală. Or. aceasta este una 
din legile de aur ale unui învă- 
țămînt modem, care renunță 
treptat la verbalismul pur des- 
criptivist al lecției tradiționale. 
Am căutat să descifrăm secretul 
unei dotări corespunzătoare a 
laboratoarelor complexe, multi
funcționale aflate în liceele o- 
rașului, utilizate astăzi din plin 
în procesul de învățămînt.

Laboratorul universal de la 
Liceul „Gh. Șincai“, cu o func
ționalitate multiplă, cuprinde un

Ieri, miercuri 12 mai, tovarășul Nicolae Ceausescu a întreprins o vizită de lucru în mu
nicipiul și județul Galați.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Emil Bodnaraș, llie Verdeț, Gheor- 
ghe Stoica și losif Banc.

Au fost vizitate marele Combinat siderurgic, Șantierul naval, unități agricole de stat și co
operatiste.

Pretutindeni tovarășul Nicolae Ceâtlșescu a fost întimpinat cu 
dragoste fierbinte, expresie a prețuirii pe care toți oamenii muncii , 
o acordă activității neobosite a celui mai iubit fiu al poporului 

român

SUB SEMNUL UNITĂȚII 
DE NEZDRUNCINAT

DINTRE PARTID Șl POPOR
sul semicentenar al partidului.

Iată, așadar, cit de firească, 
de încărcată de multiple sem
nificații a fost primirea făcută 
conducătorului partidului ' și 
statului. La locurile de muncă 
sau de-a lungul arterelor de

LECȚIA 
IDEALĂ

pupitru de comandă, aparate de 
proiecție, film, diafilm și diapo
zitive, o tablă rulantă, pick-up, 
magnetofon, TV, instalații de co
rectare fonică, sistem de acțio
nare din exterior a mijloacelor 
audio-vizuale, sistem de oglinzi, 
mese cu instalații de apă, gaz și 
electricitate și sistem de stereo
fonic mecanică. Majoritatea in
stalațiilor au fost realizate în 
școală, proiectul aparținînd unui 
colectiv de cadre didactice a- 
nimat de entuziasmul profesori
lor Marin Boboc, directorul șco

comunicație, săteni și orășeni, 
zeci și zeci de mii de oameni, 
de toate vîrstele și profesiile 
au ținut sa iasă în întîmpi- 
narea oaspeților, aclamînd cu 
căldură, dăruind cu generozi

lii, Paul Chirner și Eugen No
vac. în laboratorul de chimie 
construit, de asemenea, după un 
proiect original, pereții fonoco- 
rectanți sînt decorați cu formu
le structurali de chimie organi
că de maximă sugestivitate. în 
laboratorul de microscopie și 
disecții o inovație permite vizio
narea la microscop a lamelor de 
demonstrație simultan de către 
întreaga clasă, pe un ecran. Ide- 
«a modernizării intensive a pro
cesului de învățămînt este pre
zentă la tot pasul. „Secretul4* 
susținerii ei materiale ni-1 îm
părtășește tovarășul Marin Bo
boc.

„Mai îritîi, studii și documen
tări serioase în domeniul mij
loacelor audio-vizuale de către 
întreg colectivul didactic. Apoi, 
concentrarea tuturor forțelor ca-

calin stanculescu

(Continuare în pag. a IV-a) 

tate flori, adresînd cuvinte de 
salut.

Totul, dar absolut totul, pur
ta pecetea entuziasmului popu
lar, atît de cald și de uman, 
atît de vibrant patriotic.

• Plus 600 la suprafață, 
minus 100 în subteran — 
un paradox inexorabil • 
Șapte sute mii lei chel- 
tuiți într-un singur an 
pentru recrutarea mine
rilor • Cine sînt plimbă
reții ? • Trei specialiști 
din Ministerul Minelor. 
Petrolului și Geologiei 
descifrează sensurile unor 
statistici.

— Mina centru ?
— 32.
— Mina nord.
—• 45.
— Mina Fagul ?
— 20...
Și continuînd astfel sondajul 

notăm în final că din abatajele 
Combinatului minier din orașul 
Bălan lipsesc în prezent 124 
muncitori. Nu este vorba de ab
sențe obișnuite ci de un minus 
efectiv față de numărul mediu 
scriptic planificat la categoria 
„muncitori în producție**, de un 
gol care, cu toate străduințele 
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Noi inscripții 
de oțel

Este ora 9,30. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
sosesc cu un elicopter special 
în zona de vest a Galațiului, 
acolo unde se află cea mai 
tînără, dar și cea mai moder
nă cetate siderurgică a țării. 
De la înălțimea aparatului de 
zbor, această nouă platformă 
industrială ce se întinde pe 
circa 600 hectare, se desfășoară 
în- fața privirilor ca un uriaș 
șantier. Aici au intrat în func
țiune pînă acum 21 obiective 
mari siderurgice, dar combi
natul se află în continuă dez
voltare.

în așteptarea secretarului 
general al partidului, la locul 
de aterizare a elicopterului a 
venit un mare număr de oa
meni ai muncii. Ei poartă lo
zinci de cinstire a partidului, 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, scandează : „P.C.R.- 
P.C.R.“, „P.C.R.-Ceaușescu4*, 
„Ceaușescu și poporul4*.

Primul secretar al Comite
tului județean Galați al P.C.R., 
tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu, salută pe oaspeți îm- . 
preună cu alți reprezentanți ai 
organelor județene de partid 
și de stat. Grupuri de pionieri 
și de fete oferă buchete de 
flori ; oaspeții sînt întîmpinați 
cu tradiționala pîine și sare.

O gardă formată din mili
tari ai Forțelor armate, mem
bri ai gărzilor patriotice și 
tineri din detașamentele de 
pregătire pentru apărarea pa
triei prezintă onorul coman
dantului suprem.

(E DEEERMINA
INSTABILITATEA 

FORȚEI DE
MENEA ?

serviciului personal, nu poate fi 
acoperit. La prima vedere totul 
pare un paradox. Pe de o parte 
efectivul total al combinatului 
depășește cu 600 de oameni ci
fra planificată ; pe de altă parte, 
la poarta sa bat zilnic, oferin- 
du-și angajarea, zeci de munci

pe Columna 
a țarii

Se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece apoi în re
vistă garda de onoare.

-Conducătorii de partid și 
de stat, la Combinatul side
rurgic, sînt salutați de minis
trul industriei metalurgice, 
Nicolae Agachi, de membri ai 
conducerii combinatului, de 
un mare număr de siderur- 
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tori. Numai că nici unul din cei 
600 nu pot coborî deocamdată 
în adîncuri — au nevoie de ro
dajul legal la suprafață — dar 
apoi, pe măsură ce ci îndepli
nesc condițiile de trecere în 
producția subterană, alte și 
alte locuri de muncă se descom

giști și constructori, care fac 
o călduroasă primire.

în sala Consiliului tehnic, 
directorul general al combi
natului, . Ion Potoceanu, dă 
ample explicații privind sta
diul actual * de dezvoltare și 
perspectiva combinatului. Se 
arată că printre cele mai im
portante obiective siderurgice 
intrate în exploatare aici în 
perioada 1066—1970 — prima 
etapă de construcție a aces
tei puternice unități — se nu
mără două furnale a cite 
1.700 mc. fiecare, ele fiind 
cele mai mari din țară, 
grupul oțelăriei avînd trei

(Continuare în pag. a Il-a) 

pletează. La poarta combinatu-^ 
lui se încrucișează astfel în 
permanență, drumul celor care, 
vin cu aii celor care . pleacă.ri 
Fluctuația a luat aici un: carac
ter îngrijorător, se menține la- 
aceleași cote ridicate — cu ten- 
dință de creștere — de ani de.., 
zile. Iată, pentru convingere.

Anul angajați plecați y
1968 2644 2374
1969 3422 2851 .
1970 3821 3216
1971

(patru luni) 1185 818

Așadar, în numai trei ani și 
patru luni salariații biroului 
personal au angajat 11 092 mun
citori și au desfăcut contractul 
de muncă la 9 259. Mișcarea se 
consumă în jurul cifrei de circa 
5 000 muncitori de cîți are com
binatul nevoie. Pentru recruta
rea unui miner se cheltuiesc în
tre 150—200 lei. Deci numai în

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a V-a)

— Vă rugăm să ne spu
neți cui aparține inițiati
va organizării acestei re
uniuni ?

— Reuniunea se încadrează în 
acțiunile întreprinse de O.N:U., 
care-și îndreaptă tot mai mult 
atenția asupra problemelor ce 
frămîntă tineretul din întreaga 
lume. Prestigiul uriaș de . care 
se bucură România în această 
problemă a determinat „Oficiul 
Națiunilor Unite — secția afa
cerilor sociale44 — cu sediul la 
Geneva, să solicite sprijin gu
vernului nostru la organizarea 
reuniunii.

— Cine sînt participan
ții Ia reuniune ?

— Specialiști în problemele ti
neretului atît din țările membre 
ale „Programului de dezvoltare 
socială al O.N.U.", pentru Euro
pa cit și din state nemembre, 
de exemplu din R. D. Germană, 
trimiși ai organizațiilor interna
ționale direct interesate, ai

între 16-26 moi,
la București, o nouă 
reuniune științifică 

internațională

Ciclul european 
de studiu pe tema 
„Rolul tineretului 
in procesul de 

dezvoltare |
socială44 i

interviu cu conf, dr. 
OVIDIU BĂDINA, 

directorul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului

F.M.T.D., U.I.S., U.N.E.S.C.O.,
Crucii Roșii. Dat fiind caracte
rul întîlnirii scontăm pe un nu
măr mare de participant.

— Și din t»ra noastră *?
—. Delegația română cuprinde 

specialiști în problemele tinere
tului care lucrează nemijlocit în 
organizațiile lor — U.T.C.,
U.A.S..R. —, sau în instituții 
centrale, cum ar fi Centrul de 
.cercetări pentru problemele tine
retului, reprezentanți ai publi
cațiilor pentru tineret.

— Vă rugăm să ne pre
zentați pe scurt progra
mul reuniunii.

— .în ziua de 17 mai va. avea 
lo‘c deschiderea oficială prin 

. prezentarea raportului introduc
tiv ..de către directorul ciclului 
(conf.'dr. Ovidiu Bădina — n.r.).- 
în''.ședințe plenare vor fi susți
nute cinci referate de către ex- 

fperți ai O.N.U. pe următoarele 
probleme : „Educația44 — Wla- 
dislâv Adamskv (Polonia), 
•„Munca44 — referat al unui spe- 
\cfglist sovietic, Acțiunea so
cială44 — Alec Dixon (Anglia), 
„’timpul liber44 — Nicolae Sa
muel (Franța), „Mediul încon

jurător44 — Jean Fjellander 
' (Suedia). Referatele respective 
vor fi, apoi dezbătute în grupuri 
de lucru. In ultimele două zile 
ședințele plenare vor discuta 
„Proiectul de raport asupra dis
cuțiilor și concluziilor", prezen
tat de domnul Enggelstone, în 
calitate de raportor general al 
O.N.U.

Participanții la reuniune ■ vor 
avea posibilitatea să cunoască 
multe din realizările țării noas
tre în toate domeniile vieți eco
nomice și sociale, vor vizita o- 
biective social-economice, insti
tuții de cultură și artă, zone.’ 
turistice. Vor avea loc discuții 
și cu specialiști din alte dome
nii și întilniri cu tinerii din di
ferite zone ale țării.

GHICA SASU
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din vag. 1) 

convertizoare cu insuflare de 
oxigen, cu o capacitate totală 
de 2,5 milioane tone de oțel 
pe an, un laminor slebing cu 
o capacitate de 2,5 milioane 
tone pe an, un laminor 
de tablă groasă cu o ca
pacitate de un milion tone 
laminate pe an, un la
minor de benzi la rece cu o 
capacitate de 450 000 tone pe 
an, o fabrică de oxigen cu o 
capacitate de 38 000 mc. pe 
oră etc.

Este pus în evidență faptul 
că marele combinat gălățean 
a livrat, de la intrarea în ex
ploatare și pînă acum, peste 
13 milioane tone metal. Pen
tru specialiștii de aici, indi
cația dată de partid privind 
îmbunătățirea calității produ
selor reprezintă o preocupare 
de prim ordin. Directorul ge
neral al combinatului infor
mează că în întreprindere 
s-au asimilat aproximativ 80 
de mărci de oțeluri superioa
re, cu rezistență sporită la 
uzurile mecanice și în gene
ral profilate pe cerințele con
structorilor de nave, interni și 
externi, principalii parteneri 
de comerț ai combinatului.

La întrebarea privind sta
diul pregătirii investițiilor 
pentru actualul cincinal, si
tuația contractării mijloacelor 
necesare, se arată că au fost 
luate din timp toate mă
surile pentru a se respec
ta întocmai termenele fixate. 
In etapa a doua de dezvol
tare, combinatul va fi com
pletat, printre altele, cu încă 
două furnale de mare capa- 
oitate, primele baterii de cocs, 
o nouă oțelărie. Se vot mări, 
de asemenea, capacitățile la 
obiectivele aflate în produc
ție. Noile obiective vor asigu
ra în final combinatului o 
producție de aproape 6 mili
oane tone de oțel lingou, la
minat în table și benzi, în ru
louri, într-o gamă dimensio
nală capabilă să satisfacă ce
rințele tot mai exigente ale 
industriei noastre construc
toare de nave și ale multor 
firme cu renume de pe pia
ța externă.

Oaspeții sînt invitați să cu
noască la fața locului cîteva 
din marile obiective ale com
binatului. Se începe cu lami
norul de benzi la rece, cel 
mai important și modern din
tre obiectivele cu care a fost 
înzestrată siderurgia româ
nească, laminor intrat în 
funcțiune la sfîrșitul anului 
trecut. El este menit să asi
gure un sortiment de lamina
te extrem de solicitat de eco
nomia noastră națională.

Urmîndu-se firul procesului 
tehnologic, se parcurge hala 
laminorului, imensă construc
ție cu o lungime de 1,2 km. 
La diferite locuri de muncă 
se stă de vorbă cu muncito
rii, cu specialiștii ; secretarul 
general al partidului se inte
resează de randamentul agre
gatelor și face recomandări 
pe linia unei mai judicioa
se organizări a producției, 
a valorificării integrale a 
capacității agregatelor, a ri
dicării calificării cadrelor, 
pentru a se asigura dispo
nibilități și mai mari pen
tru necesitățile interne și 
pentru export. Muncitorii noș
tri sint deosebit de bucuroși de 
vizita pe care o faceți în com
binatul nostru, tovarășe secre
tar general, spune maistrul 
Gheorghe Stoian. Prezența 
dumneavoastră printre noi 
constituie un puternic imbold 
în activitatea pe care o de
punem. Vă asigurăm că lami- 
noriștil, ca de altfel întreg 
colectivul combinatului, nu-și 
vor precupeți eforturile pentru 
a îndeplini sarcinile de pro
ducție ce le revin.

în timpul vizitei în lamino
rul de benzi la rece, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat sînt salutați și discută cu 
un grup de specialiști din 
R.F. a Germaniei, care acordă

asistență tehnică la montarea 
și darea în exploatare a unor 
utilaje din componența lami
norului, livrate de firme vest- 
germane.

Prin producția pe care este 
chemat să o realizeze, lami
norul de benzi la rece gălă- 
țean va permite nu numai sa
tisfacerea nevoilor interne ale 
țării cu laminate, dar va crea 
și însemnate disponibilități de 
export.

O altă imensă hală : se află 
aici cea mai tînără unitate a 
Combinatului — laminorul de 
benzi late la cald, intrat de 
abia de o săptămînă în probe 
tehnologice în cinstea mărețu
lui jubileu al partidului.

Noul laminor, al patrulea 
construit la Combinatul gălă- 
țean, după laminorul de tablă 
groasă, laminorul Slebing și 
cel de benzi le rece, are o ca
pacitate instalată de un milion 
tone pe an de bandă lată la
minată la cald, într-o gamă 
dimensională variată, cu mul
tiple utilizări în construcțiile 
navale, construcția de mașini 
și pentru țevi sudate. Este 
proiectat ca pînă în 1975 acest 
obiectiv să atingă o capacitate 
de 2 milioane tone, cu posibi
lități de dezvoltare pînă la 
3,5 milioane tone.

Directorul general al între
prinderii de construcții și mon
taje siderurgice care a înăl
țat marele combinat gălățean, 
Cornel Cazan, informează pe 
oaspeți asupra volumului de 
lucrări efectuate pentru con
strucția acestui laminor. Cifre
le și datele citate sînt de-a 
dreptul impresionante. Spre 
exemplificare se arată că s-a 
executat un volum de terasa- 
ment de 1 200 000 mc, s-au tur
nat 400 000 mc de beton ar
mat, s-au montat 22 000 tone 
construcții metalice și 28 000 
utilaje tehnologice.
...Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

ceilalți conducători de partid 
și de stat, asistă la elaborarea, 
în cadrul probelor tehnologice, 
a unei brame, cum numesc la- 
minoriștii blocul incandescent 
de metal care urmează a fi 
transformat în benzi de tablă 
prin laminare.

Se parcurg secțiile principa
le ale laminorului de-a lungul 
fluxului tehnologic. Discuțiile 
cu muncitorii, cu specialiștii, 
conduc la găsirea unor soluții 
menite să contribuie la mâi 
buna organizare a muncii, 
creșterea eficienței și valorifi
carea la nivel superior a rezer
velor interne.

în marea hală a laminoru
lui de benzi la cald, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este salutat 
de ing. G. G. Fomin, conducă
torul grupului de specialiști 
sovietici care asigură asisten
ța tehnică pentru punerea în 
funcțiune a acestui laminor.

— Vom depune toate efor
turile, spune specialistul sovie
tic, pentru ca laminorul să 
intre în funcție la termen și 
în cele mai bune condiții.

— Considerăm că rezultate
le bune pe care le veți obține 
vor contribui la dezvoltarea pe 
mai departe a cooperării noa
stre, la întărirea prieteniei 
dintre România și Uniunea 
Sovietică, a spus secretarul 
general al partidului.

La sfîrșitul vizitei în com
binat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat care l-au 
însoțit, semnează în cartea de 
onoare a unității, adresînd 
felicitări constructorilor pre
cum și urarea ca siderurgiștii 
să realizeze produse de cea 
mai bună calitate.

Acest impresionant complex 
de producție, care este com
binatul siderurgic Galați re
flectă mai mult decît oricare 
alt edificiu industrial marele 
efort pe care statul nostru îl 
face pentru crearea unei baze 
tehnico-materiale de produc
ție puternice și moderne, che
zășie a dezvoltării întregii e- 
conomii naționale, garanție a 
independenței noastre econo
mice și politice.

clusiv un abator modern de 
mare capacitate. Amenajat în 
flux industrial, Complexul are 
2 ferme speciale pentru repro
ducție, o stație de incubare, 
precum și 6 ferme pentru pui 
de carne, fiecare cu o capaci
tate de 450 000 pui pe serie.

Sînt vizitate apoi cîteva din 
halele fermei. Aici sînt aduși 
puii de o zi și în decurs de 
numai 48 de zile aceștia ajung 
la greutatea de 1,8 kg, stadiu 
la care sînt livrați pentru con
sum. Se arată că pentru con
strucția halelor au fost folo
site soluții noi, iar instala
țiile sînt produse în țară.

Preocuparea avicultorilor 
gălățeni pentru îndeplinirea 
rapidă a programului de creș
tere a producției de carne de 
pasăre este apreciată elogios. 
Secretarul general al partidu
lui le recomandă să folosească 
cu multă economie terenul, să 
nu scoată din circuitul agricol 
alte suprafețe. în acest scop 
propune specialiștilor să se 
gîndească la soluții de etajare 
a halelor, în vederea măririi 
capacităților de producție pe 
aceeași suprafață de teren.

In continuare, se vizitează 
una din fermele de reproduc
ție — așa-numitele „ferme de 
părinți". în cele 13 hale ale 
fermei sînt crescute păsări de 
mare productivitate, provenite

de la un centru special de se
lecție. Aici se asigură produc
ția necesară de ouă din care 
se obțin pui hibrizi, cu însu
șiri biologice superioare.

Se vizitează, de asemenea, 
Stația de incubație a comple
xului, cu o capacitate de 
900 000 de ouă. Ritmic, de aici 
se furnizează săptămînal sec
torului de producție cîte 
225 000 de pui.

în timpul vizitei, secretarul 
general al partidului discută 
cu specialiști despre o serie 
de aspecte ale extinderii avi- 
culturii de tip industrial. Con
form prevederilor, în 1975 în
treprinderile agricole de stat 
vor produce anual 100 000 
tone de carne și 1,6 miliarde 
ouă. Este subliniată necesita
tea reducerii continue a pre
țurilor de producție, pentru ca 
într-un timp cît mai scurt, 
carnea de pasăre să devină cea 
mai ieftină carne. Totodată, 
specialiștilor li se recomandă 
să studieze din vreme diferite 
forme de livrare, inclusiv por- 
ționarea cărnii de pasăre, pe 
specialități, cît și pregătirea 
unor preparate variate.

Luîndu-și rămas bun de la 
avicultori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îi felicită pentru 
realizările de pînă acum, le 
urează noi succese în muncă.

Un fructuos dialog cu cooperatorii
De-a lungul drumului, satele 

au aspect sărbătoresc — ca
sele, porțile sînt împodobite cu 
scoarțe țesute de mîna gospo
dinelor, cu drapele. Mii și 
mii de oameni au venit să-1 
salute pe conducătorul par
tidului și statului. Pentru 
fiecare a fost un prilej de 
a-și exprima recunoștința 
pentru recentele hotărîri prin 
care partidul și statul au 
venit în sprijinul țărănimii, 
contribuind neîncetat la creș
terea nivelului său de viață. 
Deseori, coloana de mașini 
este oprită de mulțime. Se 
oferă buchete de flori, se a- 
clamă puternic, se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.“, 
„Ceaușescu și poporul".

Secretarul general al parti
dului răspunde cu căldură a- 
cestor vibrante manifestații, 
dă mina cu mulți dintre ță
rani.

în comuna Tulucești se face 
o scurtă oprire la serele Aso
ciației intercooperatiste, la 
care participă 6 unități apro
piate. Prin eforturi reunite a 
fost construită aici o centra
lă termică proprie, și un grup 
de sere moderne, care asigu
ră, în două cicluri, răsaduri 
de roșii, ardei, vinete, pen
tru solariile fiecărei coopera
tive din asociație. Este o ilus
trare vie a marilor avantaje 
pe care le prezintă noua for
mă de cooperare, inițiată de 
partid și care a luat o largă 
extindere în toată țara.

Aici este prezentat un re
zervor de apă pentru uzul u- 
nităților 
executat 
care și reparare a utilajelor 
agricole. ~ 
clasice 
construite din beton — noul tip 
prezintă mari avantaje eco
nomice — se reduce substan
țial consumul de metal și de 
beton, termenul de execuție 
este de numai o lună, față de 
6 luni cît era necesar pentru 
vechiul tip, asamblarea, trans
portul și montajul se fac cu 
multă ușurință. De asemenea, 
întreaga instalație, care nu 
cîntărește decît 7 tone și are

agricole, proiectat și 
de Uzinele de fabri-

Față de rezervoarele
- castelele de apă,

o capacitate de 60 mc., poate 
fi mutată și racordată la ori
ce sursă de apă, în funcție de 
necesități. Realizatorii aces
tei instalații sînt felicitați de 
secretarul general 
mandă totodată 
cont de avantajele 
prezintă instalația, 
tindă producerea, 
folosirea ei 
agricole.

Luîndu-și 
cooperatorii 
urîndu-le sănătate, belșug și 
fericire, tovarășul 
Ceaușescu, ceilalți 
tori de partid și de 
îndreaptă spre satul 
unde au fost întâmpinați 
Gheorghe Petrescu, președin
tele Uniunii naționale a coo
perativelor agricole de pro
ducție, Nicolae Ocheșelu, pre
ședintele cooperativei din sa
tul Șivița, de specialiști și 
membri ai Consiliului de con
ducere. în semn de prețuire 
și dragoste, respectînd ' stră
moșeasca ospitalitate româ
nească, cel mai bătrîn locuitor 
al satului, moș Nicolae Mun- 
teanu, oferă pîine și sare con
ducătorului partidului și sta
tului.

Vizitind noile solarii ale 
cooperativei, care prin condi
țiile moderne de amenajare 
și productivitate constituie o 
mîndrie a șivițenilor, oaspe
ții apreciază hărnicia și pri
ceperea membrilor coopera
tori. Președintele cooperati
vei, Nicolae Ocheșelu, infor
mează că deși se află la pri
ma recoltă după extinderea și 
modernizarea sectorului legu
micol, cooperatorii vor obți
ne de pe cele 5 ha. o produc
ție mare de roșii timpurii — 
primele cantități puțind fi li
vrate încă la începutul lunii 
iunie. Numai de aici urmează 
să se obțină beneficii în va
loare de 200—250 000 lei, sume 
ce se vor adăuga la cele 12 
milioane lei 
venitul bănesc 
într-un an.

Se vizitează
zootehnic.

In grajdurile unde și-a fă- 
out loc tehnica modernă de 
îngrijire a animalelor, cresc 
650 vaci de lapte și 750 viței. 
Aici, oaspeții apreciază preo
cuparea cadrelor pentru se
lecția animalelor și recoman
dă, totodată, cooperatorilor să 
se ocupe de perfecționarea 
continuă 
lecție, de 
eficiente ..... ,
re și hrană în vederea spori
rii productivității. Mulgătorul 
Ștefan Popoiu, de la ferma 
de taurine, exprimă anga
jamentul tuturor cooperato
rilor din sectorul în care 
lucrează de a îndeplini și 
de acum înainte obligațiile ce 
le revin. El a mulțumit căl
duros pentru condițiile de 
muncă și de trai nou create 
țărănimii cooperatiste prin re
centele hotărîri ale partidului.

Trecînd printr-un adevărat 
culoar viu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește în dreptul 
unui grup de cooperatori mai 
vîrstnici.

— Ce părere aveți des
pre noile măsuri luate de 
partid în folosul țărănimii ? 
Dumitru Ghercea, Sandu Cris- 
tache, Gheorghe Voicu, Dră- 
gan Gherase și alții și-au ex
primat mulțumirea, arătind 
că măsurile adoptate recent 
au fost bine primite și țăra
nii cooperatori vor răspunde 
prin fapte grijii pe care par
tidul și statul le-o poartă.

In ovațiile și uralele celo» 
prezenți tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se adresează coo
peratorilor adunați în număr 
mare :

a metodelor de se- 
adoptarea celor mai 
rețete de întreține-

care reco- 
ca, ținînd 
pe care le 
să se ex- 

precum și 
și în alte unități

rămas bun de la 
din Tulucești

Nicolae 
conducă- 
stat se 

Șivița, 
de

cît reprezintă 
al cooperativei

apoi sectorul

Dragi tovarăși,

Aș dori să adresez coopera
torilor din comuna Tulucești 
și, cu acest prilej, tuturor coo
peratorilor din județul 
un salut călduros din 
Comitetului Central al 
dului nostru, 
nice, urale).

Am vizitat 
cooperativei 
Am ascultat cele spuse de to
varășul președinte despre re
zultatele pe care le-ați obți
nut în anul trecut, care sint 
rezultate bune, și despre pers
pectivele pentru anul acesta și 
pentru anii următori.

Aș dori să remarc cu satis
facție că cooperativa dv. are

(Aplauze

Galați 
partea 
Parti- 
puter-

cîteva ferme ale 
dumneavoastră.

ferme bine organizate, cu re
zultate bune, ceea ce demons
trează că dv., cooperatorii, ați 
înțeles că numai pe calea unei 
munci intensive, pentru obți
nerea de recolte cît mai bune 
se poate asigura creșterea ve
niturilor, creșterea bunăstării.

Vă felicit din toată inima 
pentru rezultatele pe care 
le-ați obținut pină acum 1 
(Urale).

Am constatat, de asemenea, 
că măsurile luate de C.C. pri
vind organizarea complexelor 
intercooperatiste și a consilii
lor intercooperatiste au început 
să prindă viață in Galați, ceea 
ce arată, de asemenea, că pe 
această cale se va putea asi
gura o bună conlucrare intre 
cooperative și creșterea mai 
rapidă a producției, a venitu
rilor coperatorilor, a bunăstării 
cooperativei.

Vă doresc, tovarăși, ca în 
activitatea dv. de realizare a 
programului stabilit de Con
gresul al X-lea privind dez
voltarea agriculturii, să obți
neți rezultate cit mat bune și 
in felul acesta, alături de în
treaga țărănime, de toți oame
nii muncii, să vă aduceți și 
dv. contribuția la bunăstarea 
și fericirea întregului nostru 
popor. Vă doresc multă sănă
tate și fericire. (Aplauze puter
nice, urale).

Președintele Cooperativei a» 
gricole din Șivița, a mulțu
mit în numele tuturor locuito
rilor comunei pentru vizita 
făcută, pentru caldele cuvinte 
adresate, pentru indicațiile 
date și cu această ocazie. El 
s-a angajat să depună toate e- 
forturile pentru traducerea în 
viață a tuturor hotărîrilor par
tidului, pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de pro
ducție ce revin cooperativei 
din Șivița.

Din nou, la Galați.
De la intrarea în oraș șl pb- 

nă la Șantierul de construcții 
navale, obiectiv final al vizi
tei de ieri în municipiul și 
județul Galați, străbătîndu-se 
arterele principale ale frumo
sului oraș dunărean, populația, 
cu mic cu mare, practic în
treaga suflare gălățeană, a ți
nut să-l salute pe secretarul 
general. Este o impresionantă 
manifestare populară care 
în cuvinte este greu de redat 
în toată amploarea și măre
ția ei.

suri tehnico-organizatorice în 
scopul valorificării mai judi
cioase a rezervelor interne, a 
căror punere în valoare poate 
contribui la creșterea într-un 
ritm mai rapid a producției.

La cala navală a șantieru
lui, construită pentru vase 
de pînă la 25 000 tdw, 
prezentate al cincilea și al șa
selea mineralier de 12 500 tone 
aflate în curs de construcție. 
Conducătorii de partid și de 
stat sînt informați că numai 
anul acesta de pe calele șan
tierului naval din Galați vor 
porni în larg 8 nave : 5 de 
4 500 tdw și 3 mineraliere de 
12 500 tdw. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă specia
liștilor să depună eforturi 
susținute pentru realizarea 
unor nave moderne, corespun
zătoare tehnicii mondiale con
temporane, să găsească soluții 
ingenioase și economice care 
să conducă la realizarea de 
nave de cea mai bună cali
tate. Conducătorii Șantierului 
subliniază că o caracteristică 
esențială a producției de nave 
în actualul cincinal o consti
tuie introducerea în fabricație

sînt

a unor produse realizate în 
țara noastră pentru prima 
dată.

— Tocmai de aceea, subli
niază secretarul general, tre
buie să chibzuiți bine și din 
timp, să vă verificați proiec
tele pentru fabricarea unor 
nave superioare, pentru scurta
rea termenului de asimilare, 
astfel ca economia națională 
cit și exportul să beneficieze 
de cît mai multe 
rametri superiori.

în centrul 
de opinii dintre 
gazde s-a situat problema ex
tinderii acțiunii de autodotare 
a șantierului, și s-a făcut re
comandarea de a se depune 
eforturi susținute în această 
direcție. De asemenea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat îndeaproape de con
dițiile de muncă și de viață 
ale muncitorilor, de cuantu
mul veniturilor realizate de 
aceștia.

Pentru eforturile depuse și 
succesele obținute, întregului 
colectiv îi sînt adresate feli
citări.

nave cu pa-

schimburilor 
oaspeți și

Sub semnul unității 
de nezdruncinat dintre

partid și popor

Constructorii de nave
se angajează: tot mai multe nave

de construcție românească
vor străbate mările și oceanele

La Șantierul naval, oaspeții 
sînt salutați de Iosif Opriș, ad
junct al ministrului construc
țiilor de mașini, de colectivul 
de conducere al centralei in
dustriale de specialitate ce-și 
are sediul la Galați și de con
ducătorii șantierului naval.

Prin intermediul unor ma
chete, grafice sugestive, di
rectorul general al Centralei 
industriale de construcții na
vale, ing. Panait Melisaratos, 
înfățișează conducătorilor de 
partid și de stat principalele 
înfăptuiri pe linia dezvoltării 
șantierului în ultimii ani, a 
creșterii și diversificării pro
ducției de nave. Se subli
niază că acest șantier, pentru 

a cărui dezvoltare și moder-

nizare s-au investit în cinci
nalul trecut 186 milioane lei, a 
realizat pînă acum 76 de car
gouri maritime, printre care, 
pentru prima oară, și minera
lierele de 12 500 tdw. Pentru 
actualul cincinal șantierului 
navai gălățean i s-au alocat 
alte investiții în valoare de 
410 milioane, menite să con
tribuie în continuare la dez
voltarea și modernizarea sa.

Rezultatele obținute sînt a- 
preciate ca bune, dar, avîn- 
du-se în vedere investițiile 
alocate, ele ar fi putut fi mai 
bune. Factorii de răspundere 
ai șantierului arată că în pre
zent, în urma indicațiilor date 
de conducerea de partid și de 
stat, ae revăd o serie de mă-

Pe imensul platou de pe 
frumoasa faleză a Dunării 
s-au adunat zeci de mii de 
gălățeni : siderurgiști, con
structori navali, constructori 
de mașini, muncitori, tehni
cieni și ingineri din întreprin
derile industriei ușoare, țărani 
cooperatori din împrejurimi, 
elevi, studenți, intelectuali.

Domnește o atmosferă de 
puternică însuflețire.

Izbucnește o adevărată fur
tună de aplauze și puternice 
ovații atunci cînd la tribună 
apare secretarul general al 
partidului, însoțit de ceilalți 
conducători de partid și de 
stat.

Deschizind mitingul, tovară
șul Constantin 
prim-secretar al 
lui de partid 
țului Galați, a 
rog să-mi permiteți ca în 
numele celor peste 60 000 de 
comuniști, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Galați să 
vă transmit, iubite tovarășe 
Ceaușescu, salutul nostru fier
binte și înalta expresie a satis
facției de a vă avea in mijlo
cul nostru pe dumneavoastră 
cel mai iubit fiu al poporului.

Vă mulțumim din inimă că 
prima vizită pe care o faceți 
în țară după glorioasa sărbă
toare a partidului are loc in 
județul nostru, județ ce expri
mă prin realizările sale în a- 
cest colț de țară roadele mi
nunate ale politicii înțelepte, 
profund științifice, marxist- 
leniniste a Partidului Comu
nist Român. Ați putut vedea 
astăzi o parte din ceea ce au 
înfăptuit gălățenii de la ultima 
dumneavoastră vizită, prin a- 
plicarea consecventă a prețioa
selor îndrumări, înfăptuire ce 
reflectă permanent sprijinul 
pe care ni l-ați acordat. Pei
sajul economic și social-cultu
ral al județului se prezintă 
fundamental restructurat. în
deplinirea cu succes a preve
derilor cincinalului trecut a 
însemnat o importantă crește

Dăscălescg, 
Comitetu- 
al 
spus :

jude- 
Vă

Complexul avicol 
cu o producție de 11 milioane

de pui pe an
De la marele combinat si

derurgic, elicopterul special 
survolează Galațiul, îndreptîn- 
du-se spre platoul din preaj
ma fostului lac Brateș; trans
format azi într-un bogat grî- 
nar. Aici, în apropierea pădurii 
Gîrboavele, prevederile Pro
gramului național elaborat de 
partid privind dezvoltarea zoo
tehniei, care pune un accent 
deosebit pe extinderea avicub 
turii de tip industrial, s-au 
concretizat elocvent în reali
zarea complexului avicol in
tegrat de carne de pasăre.

Indicațiile prețioase date de 
secretarul general al partidu
lui cu prilejul vizitei de lucru 
făcute în urmă cu un an la 
Combinatul de la Crevedia au 
conturat posibilitatea devan
sării sarcinilor prevăzute pen
tru avicultura, sector în care 
se pot obține într-un timp 
scurt importante cantități de 
produse alimentare — carne 

ouă.

Complexul avicol integrat- 
Galați este o exemplificare a 
punerii în practică a acestor 
indicații. început la 1 februa
rie anul trecut, încă în cursul 
aceluiași an, la 19 octombrie, 
el a intrat parțial în exploa
tare, iar de curînd au fost li
vrate pieței și primele tone de 
carne de pasăre.

Directorul Complexului avi
col, ing. Niță Stănescu, nu
meroși avicultori, îl întîmpină 
cu multă căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe. ceilalți 
conducători de partid și. de 
stat și îi invită să viziteze cî
teva din fermele complexului.

Prima dintre ele este Ferma 
de producție de pui de carne 
nr. 4. Aici, secretarului general 
al partidului și celorlalți con
ducători de partid și de stat 
le sînt date informații despre 
principalii parametri ai com
plexului. El este proiectat pen
tru o-capacitate totală de peste 
11 milioane pui anual, și cu
prinde în total 10 ferme, in-

re a forțelor de producție. în 
acești ani au fost puse în func
țiune obiectivele de bază ale 
Combinatului siderurgic, au 
fost dezvoltate și înzestrate cu 
tehnică de prim rang între
prinderile. Au fost create noi 
și moderne unități industriale. 
Ritmul viu, înnoitor al socia
lismului se reflectă în agri
cultura județului. La fel ca în
tregul nostru popor, și oamenii 
muncii din județul Galați, au 
ținut să cinstească semicente
narul partidului cu rezultate 
care vor contribui ca locuitorii 
județului nostru să aibă o via
tă mai bună, un trai mai îm
belșugat — țelul suprem al în
tregii politici a partidului^

Tot ceea ce ați văzut aici 
la Galați reprezintă materiali
zarea uriașelor energii crea
toare a oamenilor muncii con
duși de comuniști, demon
strează maturitatea și compe
tența lor, unitatea lor de ne
clintit în jurul partidului. Ma
rele colocviu dintre partid și 
țară, care datorită dumnea
voastră, a devenit o metodă 
curentă de lucru a partidului, 
demonstrează continua lărgire 
a democratismului socialist, o 
participare tot mai activă a 
maselor la viața socială, faptul 
că socialismul este cauza în
tregului nostru popor, chezășia 
înfăptuirii consecvente a vas
tului program al partidului.

Prețuirea cu care întregul 
popor înconjoară munca dum
neavoastră neobosită, pentru 
prosperitatea și fericirea pa
triei, este sintetizată și în 
înaltul titlu de Erou al Repu
blicii Socialiste România, ce 
v-a fost acordat. Este și pentru 
noi un minunat prilej de a vă 
felicita din inimă și de a vă 
asigura că exemplul dumnea
voastră ne va însufleți în în
treaga noastră activitate. Pen
tru fiecare dintre noi consti
tuie o mîndrie că avem în 
fruntea țării un asemenea par
tid, un asemenea conducător 
în stare să jaloneze cu clarvi
ziune științifică și cu fierbinte 
patriotism nu numai viitorul 
apropiat, dar și viața fericită 
a copiilor și nepoților noștri, 
viitor pe care l-ați prefigurat 
magistral în strălucita dum
neavoastră expunere la aduna
rea solemnă consacrată semi
centenarului partidului.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că așa cum am pro
cedat întotdeauna vom aplica 
neabătut in viață indicațiile 
deosebit de prețioase pe care 
ni le-ați dat și cu această oca
zie la fiecare loc de muncă, 
fiecărui colectiv, fiecărei orga
nizații de partid, și că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
a înfăptui în mod exemplar 
marile sarcini care ne revin 
din actualul cincinal aprobat 
de Plenara Comitetului Cen
tral.

Vom găsi permanent în ini
mile noastre potențialul ine- 
puizabil de energie și abnega
ție pe care să-1 dedicăm din 
toată ființa și cu tot avîntul 
— partidului, dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, reazemul 
conștiinței noastre, conducător 
iubit și stimat al partidului și 
poporului.

Noi siderurgiștii și construc
torii alături de toți oamenii 
muncii din județul Galați, 
trăim cu profundă emoție pri
lejul reîțitilnirii cu dum
neavoastră tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a spus tovarășul 
Alexandru Stoica, prim-oțelar 
la Combinatul: siderurgic.

Vizita pe care ați făcut-o 
astăzi în mijlocul colectivului 
nostru de muncă, indicațiile 
și îndrumările pe care ni 
le-ați dat cu acest prilej, re
prezintă pentru noi un izvor 
nesecat de învățăminte și ne 
angajăm să luptăm pentru 
transpunerea lor în viață.

(Continuare în pag. a Hl-a)
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu
Cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

la mitingul din orașul Galați
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep priit a vă 

adresa dumneavoastră, tutu
ror 1 viitorilor municipiului 
și județului Galați un salut 
caluuros din partea Comite
tului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și a gu
vernului Republicii noastre 
socialiste. (Aplauze puter
nice).

Vizita noastră în Galați 
are loc la cîteva luni de la 
încheierea cincinalului 1966— 
1970, care, după cum știți, a 
fost realizat cu mult succes. 
De aceea doresc, cu acest pri
lej, să adresez muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor — 
vîrstnici și tineri, bărbați și 
femei — cele mai calde feli
citări pentru felul în care au 
îndeplinit cincinalul trecut, 
pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea României socialis
te. (Aplauze puternice, urale). 
Adresînd aceste felicitări tu
turor oamenilor muncii, am 
inclus, firește,' în rîndurile a- 
cestora și pe comuniști, care, 
la fel ca toți muncitorii, ță
ranii, intelectualii, au mun
cit în strînsă legătură cu co
lectivele respective, aducîn- 
du-și contribuția la toate ma
rile realizări ale partidului 
nostru. Felicitările noastre 
■sînt adresate, deci și co
muniștilor. activului de partid 
și Comitetului județean Ga
lați; (Aplauze puternice).

Cunoașteți prevederile nou
lui cincinal pe care l-am în
ceput o dată cu anul 1971 — 
și de aceea nu mă voi mai 
referi la ele. Țin numai să 
menționez că municipiului și 
județului Galați le revin sar
cini deosebit de mari în a- 
cest cincinal. în primul rînd, 
aici la Galați va continua 
dezvoltarea celui mai puter
nic centru siderurgic al tării, 
care de pe acum produce, 
după cum ați auzit, de peste 
7 ori mai mult oțel decît în
treaga Românie înainte de 
război și care la sfîrșitul a- 
cestui cincinal, în 1975, va 
trebui să producă de circa 
14—15 ori mai mult. Dar nu
mai cantitatea nu explică to
tul; la acest uriaș complex 
siderurgic din Galați se con
struiesc o serie de laminoa
re moderne, între care unele 
se situează pe primele locuri 
în Europa din punct de vede
re al capacității și al nivelu
lui tehnic. De aceea am și 
început vizita de astăzi cu 
combinatul siderurgic. M-a 
bucurat faptul că, de la- ulti
ma mea vizită în combinat, 
s-au obținut aici succese deo
sebit de mari; au fost puse 
în funcțiune noi obiective im
portante și este în curs de a 
fi dat în producție, în urmă
toarele săptămîni, un nou la
minor dotat cu tehnica cea 
mai modernă.

Actualul cincinal pune în 
fața siderurgiștilor gălățeni 
sarcini deosebit de mari. Nu
mai pentru dezvoltarea aces
tui combinat se vor investi, 
în această perioadă, peste 10 
miliarde de lei, ceea ce nu 
este deloc o sumă mică. Rea
lizările pe care colectivul 
combinatului le-a obținut în 
cincinalul trecut cît și cele 
dobîndite în primele patru 
luni ale acestui an ne îndrep
tățesc să credem că atît con
structorii cît și siderurgiștii 
de aici își vor îndeplini cu 
cinste aceste mari sarcini ce 
le revin. De aceea doresc să-i 
felicit pentru tot ce au reali
zat pînă acum și să le doresc 
mult succes în activitatea lor. 
(Aplauze puternice).

Am vizitat, de asemenea, 
șantierul naval — al doilea 
obiectiv important din muni
cipiul Galați — care a obți
nut în cincinalul trecut reali
zări deosebit de mari și căru
ia îi revin * în actualul cin
cinal, sarcini și mai însem
nate. Această întreprindere 
care, după cum ați auzit 
aici, cînd și-a început ac
tivitatea i-au trebuit doi 
ani pentru a realiza o 
mică ambarcațiune — va tre
bui să se dezvolte mult în 
cincinalul 1971—1975, să rea
lizeze un program de investi
ții de peste 400 de milioane, 
față de 90 de milioane cît s-a 
realizat în 1961—1965. Șantie
rul va trebui să sporească 
mult producția de nave — și 
în această privință, trebuie să 
spunem că sîntem acum ceva 
mai pretențioși decît am fost 
cu cîteva zeci de ani în urmă 
cînd șantierul își începea ac
tivitatea^ Noi vrem ca. nu în 
doi ani, ci în cîteva luni să 

se realizeze aici o navă nouă ! 
Avem pretenția ca pînă in 
1975, aici la Galați să fie pusă 
pe șantier, în construcție, 
nava de 25 000 de tone. (Vii 
aplauze). Cred că directorul 
centralei industriale și munci
torii șantierului care se gă
sesc aici, precum și primul se
cretar al comitetului județean 
de partid vor fi de acord cu 
mine și vor lua măsuri pentru 
a realiza aceasta în actualul 
cincinal. (Aplauze puternice). 
Există un colectiv bun la șan
tierele navale și avem toată 
încrederea că sarcinile mari 
pe care le are de îndeplinit 
în cadrul cincinalului vor fi 
realizate cu succes. De aceea 
doresc să adresez cele mai 
calde felicitări întregului co
lectiv de la șantierele navale 
pentru realizările de pînă 
acum și să-i urez să obțină 
noi succese în actualul cinci
nal. (Aplauze puternice).

Știu că în Galați sînt și alte 
colective harnice, care au ob
ținut rezultate bune atît în 
cincinalul trecut cît și în pri
mele patru luni ale acestui an, 
și cărora, de asemenea, le re
vin sarcini mari în perioada 
următoare. Doresc, de aceea, 
să felicit în modul cel mai 
călduros pe toți muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din 
toate întreprinderile și unită
țile municipiului Galați și să 
le urez noi și noi succese în 
activitatea lor viitoare. (A- 
plauze prelungite).

Am vizitat astăzi și un com
binat din domeniul agricul
turii — și anume un combinat 
țle creștere a păsărilor pentru 
carne. Este un combinat — am 
putea spune — uriaș, destinat 
să producă anual 20 de mii de 
tone de carne. Dacă am socoti 
această producție în raport cu 
populația din Galați, înseamnă 
că ar reveni circa 40 de pui 
de cîte 1 kg și jumătate pen
tru fiecare locuitor al orașului. 
Este deci un combinat deose
bit de important. (Vii aplauze). 
Desigur, el se află la începutul 
activității sale — știu însă că 
în Galați s-au și vîndut, în 
luna mai, păsări din producția 
acestui combinat ; sperăm că 
în anul viitor el va produce 
cu întreaga sa capacitate, fă- 
cînd astfel să se simtă, și pe a- 
ceastă cale, în viața oamenilor 
muncii, roadele eforturilor pe 
care partidul și statul, socie
tatea noastră socialistă le fac 
pentru dezvoltarea agricultu
rii, pentru buna aprovizionare 
a populației și creșterea bună
stării întregului popor.

Am vizitat, de asemenea, co
operativa agricolă de produc
ție din Șivița. Am constatat 
că și aici sint realizări fru
moase, că măsurile luate de 
partid privind organizarea co
operării inter cooperatiste, ca 
și cele privitoare la dezvolta
rea cooperării între cooperati
vele agricole și întreprinderile 
agricole de stat au început să 
dea rezultate bune. Se simt 
tot mai evident în producția 
agricolă roadele măsurilor lu
ate în ultima perioadă privind 
mai buna organizare a muncii 
și creșterea cointeresării ma
teriale. Avem, deci tot temeiul 
să considerăm că agricultura 
noastră, la fel ca și industria, 
își va realiza în bune condi
ții sarcinile ce îi revin în 
acest cincinal. De aceea doresc 
să felicit pe cooperatorii din 
Șivița, pe lucrătorii combina
tului avicol și pe toți coopera
torii și lucrătorii agricoli din 
județul Galați pentru rezulta
tele lor de pînă acum și să le 
urez noi succese în întreaga 
lor activitate. (Aplauze pre
lungite).

Cunoașteți preocupările și 
eforturile partidului și guver
nului pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, a științei și 
culturii, pentru ridicarea nive
lului de calificare a oameni
lor muncii și crearea de noi 
detașamente de intelectuali 
care să asigure, împreună cu 
întregul popor, progresul con
tinuu al patriei socialiste. 
Toate aceste eforturi, munca 
desfășurată în strînsă unitate 
—- de muncitori, țărani, inte
lectuali — sub conducerea, 
partidului, dau garanția că 
programul elaborat de partid 
va fi realizat, că România se 
va ridica pe noi trepte de ci
vilizație, că într-o perioadă is
torică scurtă vom ajunge din 
urmă țările dezvoltate. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Cunoașteți, de asemenea, 
preocupările partidului și sta
tului nostru pentru creșterea 

continuă a nivelului de trai al, 
oamenilor muncii. Nu doresc 
să mă refer în mod concret la 
prevederile actualului cincinal 
în această privință — întrucît 
despre ele am vorbit recent, 
cu' prilejul aniversării semi
centenarului partidului ; nu 
doresc să mă refer nici la 
măsurile luate în ultima vre
me pentru ridicarea nivelului 
de trai al țărănimii și nici la 
perspectivele de viitor. Ceea 
ce aș dori să subliniez aici este 
că tot ceea ce facem pentru 
dezvoltarea economică a pa
triei este menit să contribuie 
la crearea condițiilor pentru 
ca viața celor ce muncesc din 
România să devină mai îmbel
șugată, mai frumoasă, ca fie
care cetățean al țării noastre 
să se bucure de un nivel de 
trai, material și spiritual, tot 
mai ridicat. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Desigur, mai avem încă lip
suri, mai sînt încă multe de 
făcut pentru a lichida o serie 
de neajunsuri din activitatea 
noastră. Știu că fiecare din
tre noi ar dori să realizăm 
cît mai repede programul pe 
care ni l-am propus. Aceasta 
depinde de noi, tovarăși, de 
munca și de eforturile unite 
ale tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalita
te, pentru dezvoltarea indus
triei, agriculturii, științei, 
culturii, învățămîntului, pen
tru progresul economic și so
cial al întregii țări. Fără a- 
ceasta nu există nici o posibi
litate și nici o perspectivă de 
a asigura bună starea po
porului .’. De aceea . partidul 
nostru vă cheamă să vă în
zeciți eforturile pentru a în
deplini și chiar a depăși pre
vederile cincinalului ’ Cu cît 
vom asigura dezvoltarea mai 
rapidă a industriei și agricul
turii, cu atît vopi crea noi.., 
condiții pentru ..creșterea ve- • 
niturilor, pentru ridicarea bu
năstării tuturor cetățenilor 
patriei noastrb. socialiste ! (A- . 
plauze puternice, prelungite).

Nu doresc să mă refer aici 
la problemele internaționale, 
deoarece am vorbit pe larg 
despre ele cu prilejul ani
versării de la 8 Mai. Cunoaș
teți cu to.ții că, preocupîn- 
du-ne de construcția socialis
tă în România, noi ne îngri
jim în același timp de întă
rirea cooperării cu toate ță
rile socialiste, ne aducem con
tribuția la întărirea unității 
lor. Dezvoltăm, de asemenea, 
relațiile noastre cu toate ță
rile lumii convinși că numai 
în condițiile unei largi coo
perări internaționale, atît cu 
țările socialiste cît și cu alte 
state, numai în condiții de 
pace, vom putea realiza pro
gramul de edificare a socia
lismului și comunismului, de 
înălțare a României pe noi 
culmi de civilizație și progres. 
De aceea vom acționa și în 
viitor cu toată energia pen
tru a dezvolta această colabo
rare, pentru a asigura pacea 
în lume. (Aplauze îndelun
gate).

Doresc, în încheiere, să 
mulțumesc tuturor oamenilor 
muncii din municipiul și ju
dețul Galați care ne-au întîm- 
pinat astăzi cu sentimente de 
dragoste. în aceste manifes
tări noi vedem o expresie a 
încrederii în politica marxist- 
leninistă a partidului, a hotă- 
rîrii dumneavoastră — ca de 
altfel a întregului popor — 
de a înfăptui neabătut aceas
tă politică, devenită politica 
întregii noastre națiuni. (A- 
plauze puternice).

Doresc, de asemenea, să 
mulțumesc pentru cuvintele 
calde rostite aici la adresa 
mea, pentru felicitările ce 
mi-au fost transmise. în toa
te acestea eu văd o expresie 
a încrederii în partidul nos
tru, al cărui membru sînt. Ca 
fiu devotat al partidului și al 
poporului, vă asigur, tovarăși, 
că în întreaga mea activitate 
voi servi neabătut cauza 
partidului, care este cauza în
tregului nostru popor,, voi 
sluji interesele națiunii noas
tre socialiste, lupta poporului 
nostru pentru o viață liberă, 
independentă și . fericită, pen
tru progres și bunăstare, pen
tru cpmunism. (Aplauze pre
lungite, urale; se scandează : 
„Ceaușescu**, „Ceaușescu**).

Dați-mi -Voie, să vă urez 
încă o dată noifși mari suc- 
oese în activitatea dumnea
voastră, multă7 sănătate și fe- 

/ricire. (Aplauze prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu**, 
„Ceaușescu**, „P. C. R. — 
P.C R. î “).

(Urmare din pag. a II-a)

Noi muncitorii siderurgiști 
am primit cu deosebită bucu
rie și satisfacție conferirea 
titlului de Erou al Republicii 
Socialiste România și a Ordi
nului „Victoria Socialismu
lui", dumneavoastră, condu
cător iubit al partidului și 
statului nostru. Aceste înalte 
distincții, a arătat vorbitorul, 
exprimă sentimentele de con- 
siderațiune și stimă, aprecie
rile pe care însuși poporul le 
dă activității conducătorului 
partidului și statului nostru. 
Dînd glas gîndurilor și senti
mentelor unanime ale side
rurgiștilor gălățeni, vă urăm 
din toată inima, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ani mulți, 
fericiți, activitate rodnică, 
pusă în slujba partidului și a 
patriei.

Vă raportăm că printr-o 
mai bună organizare a mun
cii am reușit ca în ziua de 
8 mai să începem probele 
tehnologice la laminorul de 
benzi la cald, cel mai impor
tant obiectiv al planului de 
investiții pe anul 1971. Tot- 

. odată, ne-am îndeplinit și de
pășit angajamentele luate, 
reușind să dăm o producție 
suplimentară de peste 24 000 
tone fontă, peste 11 000 tone 
oțel și aproape 6 000 tone la
minate. Elanul care a însu
flețit colectivul nostru de la 
ultima dumneavoastră vizită 
pe platforma Combinatului 
siderurgic se exprimă și prin 
obținerea a peste 26 000 șarje 
oțel și atingerea unei pro
ducții anuale de oțel de 7 
ori mai mare decît cea reali
zată în 1938 pe întreaga țară.

Noi, muncitorii, susținem 
politica partidului în ce pri
vește acumulările și investi
țiile conștienți că astfel se 
asigură sursa principală a 
progresului economic și so
cial, temelia trainică a creș
terii bunăstării poporului, a 
sporirii rîndurilor clasei 
noastre muncitoare. Cifrele o- 
rientative privind dezvoltarea 
țării în următoarele două de
cenii, prezentate în recenta 
dumneavoastră expunere, ilus
trează convingător justețea a- 
cestei politici, ne înfățișează 
progresele pe care le va rea
liza România în toate dome
niile vieții economice și so
ciale, inclusiv în îmbunătă
țirea nivelului de trai al po
porului.

în încheiere, în numele si
derurgiștilor, tovarășul Ale
xandru Stoica a luat angaja
mentul de a realiza și depăși 
sarcinile ce le revin și a ex
primat deplina lor încredere 
în politica partidului nostru 
comunist.

Exprimînd caldele senti
mente de dragoste și stimă 
față de partid și secretarul 
său general, care animă tine
retul și studențimea gălățea- 
nă, studenta Silvia Alecu, de 
la Institutul politehnic, a 
spus : Noi, tineretul studios, 
simțim din plin grija și dra
gostea cu care partidul, dv. 
personal, ne înconjurați, 
creîndu-ne cele mai bune con
diții pentru formarea și dez
voltarea noastră ca specialiști 
cu o temeinică pregătire pro
fesională și o.înaltă conștiință 
civică. Mărturie vie a acestei 
preocupări a partidului este 
însăși crearea în anii .socia
lismului a centrului universi
tar Galați, care numără în 
prezent aproape 3 000 de stu- 
denți. Folosesc această emo
ționantă întîlnire pentru a vă 
exprima din adîncul sufletu
lui mulțumirile, recunoștința 
mea; și a colegilor mei, față 
de atenția pe care o acordați 
tineretului și studenților. în
delungata și rodnica activita
te desfășurată în conducerea 
Uniunii Tineretului. Comunist 
în acei ani ai începutului de 
viață nouă pe meleagurile 
României, ca și strînsă legă
tură ce ați păstrat-o perma
nent cu generația tînără, ne 
fac să vă simțim în rîndurile 

noastre, constituie încă un 
imbold, să vă urmăm cu de
plină încredere exemplul și 
îndemnul de revoluționar co
munist.

Faptele și eroismul comu
niștilor, dîrzenia și încrederea 
nestrămutată în justețea cau
zei socialismului, devotamentul 
lor nemărginit față de popor 
sînt pentru noi, schimbul de 
mîine, un puternic îndemn în 
îndeplinirea înaltelor răspun
deri ce ne vor reveni în con
tinuarea și dezvoltarea glo
rioaselor tradiții de luptă și 
hărnicii ale întregului nostru 
popor. Noi, tînăra generație, 
membrii Uniunii Tineretului 
Comunist, ne socotim de 
fapt comuniști, așa cum 
pe drept cuvînt ați afir
mat nu demult, tovarășe 
secretar general. Sîntem devo
tați trup și suflet cauzei par
tidului, înrolați activ în ar
mata celor care dau viață po
liticii sale. Congresul al X-lea 
al P.C.R. a prefigurat viitorul 
luminos al țării, pe care noi, 
tineretul, sîntem chemați, 
alături de întregul popor, să-1 
înfăptuim și de roadele căruia 
ne vom bucura din plin. Pe 
noi ne-au înaripat liniile de 
perspectivă ale dezvoltării Ro
mâniei pe următoarele două 
decenii, schițate și cu ocazia 
sărbătoririi semicentenarului 
partidului.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
tineretul din județul nostru, 
animat de dragostea fierbinte 
față de partid, față de patria 
noastră socialistă, nu-și va 
precupeți efortul, punîndu-și 
energiile clocotitoare și întrea
ga sa putere de muncă în 
slujba idealului socialismului 
și comunismului, a înfloririi și 
progresului României socia
liste.

Vizita pe care o întreprin
deți în orașul nostru la numai 
cîteva zile după sărbătorirea 
gloriosului semicentenar al 
partidului — a spus tovarășul 
Vasile Georgescu, vechi mi
litant al mișcării muncito
rești — constituie pentru cetă
țenii Galațiului, oraș cu vechi 
tradiții revoluționare, care era 
supranumit odinioară „portul 
roșu", un prilej de mare bucu
rie și mîndrie. întîlnirea de 
astăzi cu oamenii muncii gălă
țeni se înscrie în stilul de 
muncă al conducerii partidu
lui, al dv. personal, tovarășe 

Ceaușescu, acela de a vă sfătui 
cu poporul, de a cunoaște di
rect, pe viu, realitățile, modul 
cum se îndeplinesc hotărîrile 
partidului și statului, de a 
cunoaște atît realizările, cît 
și lipsurile și greutățile, pen
tru ca, împreună cu noi*toți, 
să stabilim măsurile ce se 
impun spre a grăbi progresul 
patriei noastre. Acesta este 
unul dintre motivele pentru 
care noi, membrii de partid 
din ilegalitate, alături de toți 
oamenii muncii, prețuim acti
vitatea neobosită ce o desfă- 
șurați în fruntea partidului și 
a țării.

Ca unul dintre cei care 
m-am înrolat de mai bine de 
50 de ani în mișcarea munci
torească și am cunoscut o 
dată cu satisfacțiile luptei re
voluționare și persecuțiile și 
teroarea lagărelor burghezo- 
moșierești, pentru simplul mo
tiv că militam alături de cei
lalți comuniști, pentru o 
orînduire dreaptă, fără ex
ploatare și asuprire, pot să 
spun că trăiesc astăzi ferici
rea de a vedea visurile și 
idealurile noastre, realizate și 
mai ales sînt deplin încreză
tor în viitorul luminos al 
țării, al poporului nostru. Ga
ranția acestui viitor de aur 
este că avem un partid puter
nic, a cărui politică este ur
mată cu devotament de în
tregul popor, faptul că avem 
o conducere strîns unită în 
jurul eminentului revoluțio
nar și om de stat care este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

V-am cunoscut activitatea 
revoluționară încă din anii 
ilegalității, dîrzenia cu care 
ați înfruntat în acei ani închi
sorile. alături de comuniști 
mai în vîrstă. Contribuția 
deosebită pe care ați adus-o 
în conducerea partidului și 
statului, în anii construcției 
socialiste, suflul nou pe care 
l-ați imprimat în toate dome
niile vieții noastre sociale 
după Congresul al IX-lea al 
partidului, ne întăresc crezul 
în viitorul comunist al pa
triei. Vă doresc, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
multă sănătate pentru binele 
și fericirea poporului.

în cuvîntul său, tovarășul 
Nicolae Ocheșelu, președinte
le cooperativei agricole de 
producție Șivița, a spus :

Trăim minunata bucurie de 
a vă avea ca oaspete de sea

mă pe dumneavoastră, tova
rășe secretar general, cel mai 
iubit fiu al poporului român 
către care se îndreaptă toată 
stima și recunoștința noastră, 
pentru exemplul de dăruire 
comunistă, de slujire cu în
treaga ființă a nobilelor idea
luri ale socialismului. Vizita 
de lucru pe care ați făcut-o 
în cooperativa agricolă din 
Șivița constituie dovada gri
jii pe care o acordați agri
culturii. Așa am înțeles și așa 
am văzut azi, cînd condu
cerea partidului, dumneavoas
tră personal vă sfătuiți cu oa
menii muncii, cînd ne dați 
bune și înțelepte sfaturi, cînd 
ne ajutați să1 ne gospodărim 
mai bine, mai cu folos. Pen
tru, toate acestea, noi coope
ratorii d'in Șivița vă mulțu
mim din toată inima și vă a- 
sigurăm că le vom urma în
tocmai.

însuflețiți de măreața per
spectivă ce o are țara noas
tră, pătrunși de importanța 
sarcinilor pe care ni le-a.tra
sat partidul, vă asigurăm că 
nu vom precupeți timpul și 
forțele noastre pentru a ne 
face pe deplin datoria de a 
contribui la creșterea produc
ției agricole vegetale și ani
male, pentru bunăstarea oa
menilor muncii. Cooperativa 
noastră își propune să asigu
re o și mai mare parte din 
consumul de legume, lapte, 
carne, ouă, ale populației, din 
municipiul Galați. Diversifi- 
cînd producția, dezvoltînd 
sectoare importante vom cău
ta să dăm consumatorilor cît 
mai multe produse. Ca urma
re și veniturile membrilor 
cooperatori sporesc conside
rabil. în 1970 valoarea tota
lă a normei convenționale a 
ajuns la 40 lei, din care 33 
Iei în bani. Sîntem ferm’ ho- 
tărîți ca în anul acesta să 
obținem venituri și mai mari, 
astfel încît să ne facem via
ța și mai bună, mai îmbelșu
gată. Recenta hotărîre a Co
mitetului ' Executiv ;al Comi
tetului Central al Partidului 
acordă înlesniri importante 
țăranilor cooperatori pentru 
îngrijirea sănătății, ajutoare 
pentru femei și copii. Exprim 
pentru aceasta vii mulțumiri 
și voința noastră nestrămu
tată de a răspunde prin fapte 
grijii permanente pe care 
ne-o purtați, a spus vorbito
rul in încheiere.

Tovarășul Constantin Po
pescu, directorul Spitalului nr. 
1 Galați, a spus în ouvîntul 
său : Pentru intelectualitatea 
de pe meleagurile dunărene 
este o deosebită cinste și onoa
re de a vă saluta și de a da 
expresie dragostei fierbinți ce 
v-q poartă dv. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care printr-o mun
că prodigioasă, neobosită, pă
trunsă de un înalt patriotism, 
ați contribuit în cel mai înalt 
grad la înfăptuirea năzuințelor 
și idealurilor de veacuri ale 
poporului român de libertate 
și independență^ ridicînd 
România la înaltul prestigiu 
internațional de care se bucu
ră astăzi.

înfățișarea actuală a țării 
noastre, a județului Galați, re
prezintă materializarea politi
cii profund umaniste a parti
dului, a grijii sale față de om. 
Ca medic, cînd dau grai aces
tor simțăminte, privesc cu 
mîndrie România socialistă de 
astăzi, care, într-o. etapă isto
rică scurtă, s-a ridicat la-, ni
velul țărilor avansate, inclu
siv pe tărîmul medico-sanitar. 
în rîndul cadrelor medico-sa- 
nitare sînt deosebit de apre
ciate eforturile pe care parti
dul. dv. personal, tovarășe se
cretar general, le consâcrați 
ridicării activităților de asis
tență medicală a populației. în 
județul nostru, această grijă se 
concretizează în dezvoltarea 
celor 23 dispensare, 5 policli
nici. 61 de case. de ’ naștere, 
crearea de centre stomatolo
gice în mediul rural, prin mo
dernizarea celor 15’«spitale e- 
xistente, precum și prin, con
strucția celui mai’ măreț edi
ficiu al sănătății din munici
piul și județul Galați.-spitalul 
cu peste 1 300 de paturi, ce va 
fi dat în folosință la sfîrșitul 
acestui an.

Noi, intelectualii, aprobăm și 
susținem fără rezerve pojitica 
Partidului Comuriipt Român, 
linia de întărire a unității în
tregului nostru popor, pe care 
ați promovat-o cu fermitatea 
și consecvența marxist-leni- 
nistă ce vă caracterizează.

în aplauzele mulțimii, ia 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea este, ascultată cu 
deosebit .interes, și; subliniată 
în repetate rînduri de -puter-, 
nice aplauze. .

Mitingul ia sfîrșit. Din noii 
izbucnesc aplauze și urale. Ce-» 
tâțenii municipiului Galați, 
care l-au întimpi-nat pretutin
deni în tot cursul zilei de ieri 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu dragoste și căldură, își ma
nifestă încă o dată . hotarîrea 
fermă de a înfăptui, politica 
internă și externă a partidului 
nostru, de a contribui, strîns 
uniți în jurul partidului, la 
dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste, Ia ridica
rea ei pe noi culmi ale civiliza
ției și progresului.

Este o după-amiază însorită. 
După miting, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu străbate prin mulți
me, faleza Dunării. Numeroa
se nave aflate pe fluviu au ar
borat marele pavoaz. Sirenele 
lansează sunete prelungi, de 
salut. Este salutul navigatori
lor, salutul constructorilor de 
nave, al siderurgiștilor, salutul 
simbolic al întregii populații a 
municipiului dunărean Galați.

In cursul serii, . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și ■■ de 
stat care l-au însoțit în'vizita 
în municipiul și județul Galați, 
au sosit pe calea aerului- la 
București.

N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI 
MIRCEA IONESCU
MIRCEA S. IONESCU

Fotografii realizate de 
ANGHEL PASAT 
RADU CRISTES.CU 
ION DUMITRU
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Printre premierele cinemato
grafice românești prezentate pe 
ecrane în acest început de mai, 
figurează și un mare număr de 
filme documentare, în care ci
neaștii — omagiind Semicente
narul — și-au propus să capteze 
pe peliculă fluxul vieții sociale 
și spirituale contemporane. Este 
îmbucurătoare prezența masivă, 
compactă, a documentariștilor în 
conștiința opiniei publice ; prin 
forța lucrurilor, filmul documen
tar are capacitatea să înfățișeze 
pe ecran chipul adevărat al ță
rii, al oamenilor ei, și fiecare 
întîlnire cinematografică cu tim
pul nostru ne transmite suflul 
viu al contemporaneității, ritmu
rile prezentului socialist. Și pen
tru filmul documentar, nu numai 
noi — spectatorii — această pre
zență masivă în conștiința pu
blicului (după perioade cam 
lungi de absență) este de bun 
augur : în fond, cine altcineva, 
dacă nu „eroii" filmelor despre 
prezent pot valida, în perfectă 
cunoștință de cauză, adevărul și 
capacitatea de convingere a fil
melor realizate de cineaștii do
cumentariști ? Cu atît mai mult 
cu cit autorii filmelor au izbu
tit să scape, în ultimii ani, de 
,.teroarea" giganților de fier, de 
oțel, de beton și de aluminiu 
care împînzesc peisajul indus
trial contemporan, pentru a im
pune în prim-planul peliculelor 
oamenii care au construit și care 
dirijează minunatele unelte. 
Aflați uneori în umbra (și ea 
gigantică) a coloșilor industriali
— pe care i-au zămislit și îi slu
jesc cu fantezie, pricepere și su
doare — contemporanii noștri se 
văd, astăzi, mai bine pe ecran, 
mai de aproape. Poate că acesta 
este principalul ,,cîștig“ al fil
melor documentare realizate în 
ultimul timp de către Studioul 
„Al. Sahia“.

Regizorul Al. Boiangiu și-a 
propus să înfățișeze pe ecran, în 
continuarea „Prietenilor de va
tră veche" (scurt-metraj consa
crat Reșiței) alte cetăți indus
triale de maximă importanță în 
constelația oțelului românesc, 
completind ..Triunghiul de foc“ 
cu documentare despre Hune
doara și Galați. In „Hunedoara
— oameni și oțel“ (film prezen
tat în cadrul „zilelor filmului ro
mânesc"), regizorul pornește de 
la oameni și se întoarce la oa
meni, și prin ei reface mai bine, 
mai simplu, mai convingător de-

Recenta manifestare de am
ploare „Zilele filmului româ
nesc" la care adâugâm ca 
reprezentative pentru _ momen
tul în care se află cinemato
grafia noastrâ și celelalte pa
tru filme a câror premieră, a 
avut loc în acest an : „Mihai 
Viteazul", „Haiducii lui Șapte- 
cai", „Zestrea Domnitei Ralu", 
„Printre colinele verzi", relevă 
depășirea, în ansamblu, a. unui 
stadiu în care am Raționat 
prea mult : acela al intențiilor 
meritorii.

Tn așteptarea declarată a 
marelui film românesc, a capo
doperei, există acum — ca 
bun cîsfigat— un climat pro
pice afirmării unei problema
tici diverse și deschise tuturor 
posibilităților de . realizare. 
Frescă istorică . si spectacol 
popular („Mihai Viteazul" și 
serialul Haiducilor), dezbatere 
etică („Printre colinele verzii". 
„Frații" și „Facerea lumii") 
incursiuni în cotidian („Aștep
tarea"), și, mai ales, ardenta 
destinului biografic („Serata"), 
toate aceste teme convertite și 
în modalități stilistice diferite, 
oferă imaginea la zi a filmu
lui românesc.

Rămîne în continuare în a- 
tenție, indiferent de temă dar 
intim, organic legat de reali
zarea operei cinematografice, 
scenariul. Dacă nu mai avem 
prejudecata literară a scena
riului trebuie să ne lipsească 
în aceeași măsură și prejude
cata discursului imagistic, ori- 
cît de „fascinant" ar fi aces
ta. „Zilele filmului românesc" 
ne-au dat în acest sens prile
jul de a vedea că ritmul de 
activitate al producției de film 
nu este numai o problemă de 
timp, una de tehnică, ci una 
de adecvare a unor subiecte. 
..Filmul este totdeauna repre
zentație și limbaj, însă prima 
și universala sa înțelegere este 
în reprezentație". Și, în afara 
subiectului nu există, nu poate 
exista reprezentație, cel mult o 
tehnică, un limbaj de o nepu
tință orgolioasă.

Succesul obținut de „Serata" 
era asigurat de la început de 
scenariu. O povestire în care 
adevărul istoric era reliefat de 
adevărul psiholoaic al perso
najelor. Verosimilitatea lor si 
a raporturilor dintre ele a fă
cut să reiasă cinematografic 
și complexitatea unor resorturi 
etice în care tema, destinul 
biografic al eroilor comuniști 
să ooată fi comunicată. Există 
o fluiditate a subiectului ce 
face ca si confruntarea perso
najelor să transmită, de la re
plică la qest, o surprinzătoare 
învestitură emoțională. Repli
ca, qestul, toată acțiunea con
stituie argumente ale artei fil
mului de care Malvina Urșianu 
s-a folosit dezinvolt pentru că 
^cenariul — care și el îi apar
ține — -le-a avut.

Tn „Așteptarea" renunțarea 
la subiect a scenaristului Horia 
Pătrașcu n-a putut da filmului 
decît posibilitatea riscantă a 
căutării în gol. S-a reușit o at
mosferă de viață, de real, dar 
un real în care trăiesc perso
naje fără o identitate artistică 
precizată. Ne-a copleșit inter
pretul principal, regretatul Ște
fan Ciubotărașu, dar în afara 
rolului, pentru. că acest rol nu 
a avut semnificația pe care o 
cerea tema : omul ajuns la a- 
pusul existenței sale, care știe 
că merae mai departe prin ur
mași. Nu de „anonimatul" per
sonajului, un mecanic de loco
motivă oensionar. ține reproșul 
nostru ci de anonimatul poves
tirii, al subiectului care tră
dează tema.

Deși n-a rulat în cadrul a- 
cestor „Zile", filmul „Printre 
colinele verzi", a cărui pre
mieră a avut loc cu puțin timp 

cit ar fi făcut-o cu ajutorul fur
nalelor istoria devenirii oțelului 
hunedorean. Filmul întreg este o 
discuție cu doi importanți acti
viști de partid, împreună cu care 
regizorul parcurge trecutul, pre
zentul și viitorul combinatului. 
Discuția, sigur, ar putea fi ari
dă, ca orice discuție, dar nu este, 
pentru că oamenii vorbesc din
lăuntru, în timp ce imaginile 
scurt-metrajului devin „argu
mente". Nu sînt evitate grijile 
oamenilor, nici greul oamenilor 
— și poate tocmai de aceea, fil
mul lui Al. Boiangiu este o crea
ție pozitivă, pentru că nu negli
jează funcția socială a cinemato
grafului. In accepția sa clasică, 
documentarul n-a fost, niciodată,

FILMUL
doar o „oglindă" ; în mîna atîtor 
și atîtor documentariști, apara
tul de filmat a devenit „daltă".

Despre oameni, în primul rînd 
despre oameni, și-a propus să 
vorbească, în „Trepte", și Octav 
Ioniță. Montînd. prin juxtapuj 
nere, imagini filmate în urmă 
cu zece sau chiar cu douăzeci 
de ani (unele desprinse dintr-un 
excelent film mai vechi al lui 
Slavomir Popovici) și imagini 
ale prezentului, regizorul reface 
traiectoria unor destine umane 
din două .mari comune ale țării : 
Stoicănetfti și Sîntana. Investi
gația cineastului în lumea satu
lui contemporan ar fi putut fi si 
mai convingătoare dacă s-ar fi 
operat o selecție judicioasă a 
imaginilor (dacă s-ar fi evitat, 
deci, caracterul stufos al pelicu
lei) și dacă filmul ar fi avut un 
ax director mai ferm. Nici re
gizorul Mirel Ilieșu n-a izbutit 
să valorifice plenar, în „întîlnire 
cu vechii mei prieteni" o ge
neroasă idee de film. Reluind 
personajele unor mai vechi peli-

înainte, o încercat și el osten
tația limbajului cinematografic, 
concomitent cu o dedramati- 
zare. Ceea ce se dorea, ca în 
romanul care a stat la baza 
filmului, „Animale bolnave" — 
o polemică asupra raporturilor 
dintre realitate și aparență —
a

SCENARIUL SI->

ANONIMATUL
POVEST I II I
guu, de un curaj ceremonial, 
despre un .univers restrictiv.

în „Frații" — după scenariul 
lui Nicolae Tic și Constanfin 
Bordeianu — acțiunea se ter
mină încă de la început, de la 
întîlnirea celor două persona
je principale : președintele co
operativei agricole și fratele 
său vinovat de furt din avutul 
obștesc. Știm deci că președin
tele, cînd este vorba de cinste, 
nu are — după cum o și afir
mă — rude. Aici începe și tot 
aici se termină „conflictul". 
Restul scenariului, ca și al fil
mului, rămînînd doar pete de 
culoare, imagini „surprinse"

Nu știm cite volume sint tri
mise zilnic pe piață de către 
cele 21 de edituri existente. Am 
vrut să urmărim, însă, la Arad 
cum sînt primite aceste cărți.

Intrăm în librăria „Ion Sla
vici", cea mai mare din oraș. 
O simplă rotire a privirii ne dă 
o impresie neplăcută. Sînt mor
mane de cărți al căror interes a 
trecut de mult, iar pe mesele 
destinate prezentării noutăților 
— cărți aruncate de-a valma.

— N-avem unde să le depozi
tăm, se scuză Gheorghe Coman, 
șeful de unitate.

Ridicăm privirea și constatăm 
că lojile .sînt. de asemenea, tixi- 
te. După aspectul exterior al co- 
perților, ne dăm seama că ma
joritatea sînt apărute în urmă 
cu 10 ani (sau mai mult). Nu-ți 
poți da bine seama dacă te afli 
intr-adevăr într-o librărie sau 
într-o bibliotecă.

— Cite cărți există în momen
tul de față în spațiul librăriei ?

— Nu se poate ști, mai sint 
și la subsol. In fiecare an 
o parte dintre ele sînt valorifi
cate prin D.C.A.

— Care sînt modalitățile de 
realizare a comenzilor de carte, 
cum este consultată masa citi
torilor privind interesul pentru 
o carte sau alta, pentru un do
meniu sau altul ?

Răspunsurile primite explică 
într-o foarte mare măsură cla
sările la care trebuie să recurgă 
în ultimă instanță librăria pen
tru a-și descongestiona cît de 
cit spațiul comercial.

— Editurile ne trimit planuri
le lor editoriale. Pe baza titlu
rilor cuprinse în carte, prin 
intermediul centrului de li
brării din Arad întocmim co
menzile.

Cu partea a doua a întrebă
rii pătrundem în labirintul unui 
empirism de cea mai proastă 
calitate. Cit de operante sînt 
„consultările specialiștilor" de 
care ni s-a amintit, a „clienți- 
lor permanenti" la opinia căro
ra se apelează o să vedem în
dată. La volumul „Complemen
te de matematică pentru cercu
rile de elevi din licee", de exem
plu a fost necesar să se revi
nă cu o comandă de încă 300 
fiindcă „n-am știut cît de mult 
o să intereseze". Din aceleași 

cule ale sale (realizate între anii 
1953—1963) cineastul a încercat să 
urmărească destinul contempo
ran al eroilor săi de ieri. Avea 
prilejul unor constatări semnifi
cative ; ideea filmului — cum 
spuneam, foarte generoasă, toc
mai pentru că avea în vedere 
universul uman al peliculelor 
realizate în trecut — nu este 
dusă, însă, pînă la capăt. Specta
torii înregistrează cu bucurie 
„reluarea" unor personaje mai 
vechi, dar vorbele acestora sint 
sărace, stereotipe, regizorul n-a 
creat cadrul cel mai propice pen
tru destăinuirea unor gînduri 
intime, adevărate, reale. Nu a- 
junge, deci, să ne apropiem de 
oameni ; foarte important este și

PREZENTA 
UMANĂ ÎN

DOCUMENTAR
cum ne apropiem. De cînd lu
mea și pămîntul, se știe, apa
ratul de filmat intimidează, in
hibă ; or, această barieră artifi
cială trebuie, în mod imperios, 
trecută.

Ne-a plăcut să vedem, tocmai 
pentru modalitatea în care a 
știut să depășească „impasul o- 
biectiv" al aparatului de filmat, 
tocmai pentru firescul, sponta
neitatea și degajarea investiga
ției cinematografice, scurt-me- 
trajul unei regizoare debutante : 
„Acești oameni" de Felicia Cor- 
năianu. Filmul n-a fost oferit 
spectatorilor în cadrul „Zilelor 
filmului românesc", dar este 
acum prezent pe ecrane (nu pu
tem decît să ne bucurăm. în 
paranteză fie spus, că „Zilele 
filmului românesc" continuă, Și

ZILELEZILELE

ajuns în film un story ambi-

din lumea satului contemporan.
O discuție aparte cred că 

merită „Facerea lumii". El este 
o ecranizare aproape fidelă a 
unui roman care oferea cîteva 
excelente subiecte de filme. 
Aici însă narațiunea a fost sa
crificată de necesitățile timpu
lui cinematografic (timp în sen
sul duratei spectacolului). Exis
ta un subiect al lui Filipache, 
muncitorul care ajunge direc
torul unei tipografii naționali
zate. („Facerea lumii" începe 
de la acest eveniment). Celă
lalt subiect, legătura fiicei sale 
cu Manicatide, are o prea 
mare întindere în acțiunea fil

motive a trebuit să se revină 
cu noi comenzi pentru volumele 
„Sociologia americană a grupu
rilor mici", „Istoria criticii de 
artă" de Venturi, „Cuantele, o 
revoluție în fizică", cele trei 
volume din „Fizica" lui Feyman 
etc. Și deși există o tristă ex
periență privind acest gen de 
cărți, în concepția librarului de 
aici ea pare a fi cea mai sigu
ră. Din ..Matematica organiză
rii" de Mircea Malița și C. Zi- 
dăroiu s-au comandat doar 
20 de exemplare, din ..Introdu- 

* cere în teoria probabilității" 50.
Nimic despre o autentică pros

LA ARAD „PIAȚA CĂRȚII"
nu poate fi prospectată?

pectare a pieței, despre o e- 
ventuală colaborare în acest 
sens cu organizațiile U.T.C, din 
școli sau întreprinderi. Intr-un 
cuvînt, „după ureche".

— Dar cartea de literatură ?
— După cît este de cunoscut 

autorul și opera sa. Din Bel- 
Ami s-au comandat 1 000 de e- 
xemplare, am primit 450. Din 
4 martie și pînă în 10 martie 
s-au vîndut 150. Cota interesu
lui — în descreștere. Știți, ni 
se spune, în elaborarea comen
zilor ne folosim și de intere
sul stîrnit de cărți înrudite, a- 
părute mai demult. La apari
ție întocmim fișe documentare 
pentru fiecare carte pe care apoi 
le consultăm ori de cite ori este 
nevoie.

Conform acestei practici în
seamnă că autorii tineri sînt 
dezavantajați. Așa se face că 
foarte multe din cărțile sem

dincolo de cadrul lor oficial, li
mitat în timp). Regizoarea s-a 
priceput să se apropie de oa
meni, și astfel se face că filmul 
ei, inspirat din cotidianul muncii 
pe șantierele hidrocentralei de la 
Lotru are mult adevăr de viață, 
convinge. în plus, imaginile știu 
să cuprindă realitatea din un
ghiuri foarte relevante. Autoarea 
(se simte) are mare încredere în 
capacitatea de emoție a imagi
nii ; acest fapt, în contextul unor 
comentarii încă pleonastice, încă 
impersonale, nu poate decît să 
ne bucure. Și ne bucură nu nu
mai privirile.

Cel mai „spectaculos" debut al 
„Zilelor filmului românesc" a 
fost constituit de documentarul 

de lung-metraj „Apa, ca un bi
vol negru", semnat de o pleiadă 
de tineri. Este o adevărată „ex
plozie" de tinerețe pe genericul 
acestui film, și vom mai auzi 
(de fapt am mai auzit, cu pri
lejul filmelor realizate de ei în 
cadrul Institutului de artă tea
trală și cinematografică), vom 
mai auzi, desigur, aceste nume 
cu alte prilejuri : Andrei Cătălin 
Băleanu, Petre Bokor. Dan Pița, 
Mircea Veroiu, Jousuff Aidabi — 
aici în dublă calitate, de regizori 
și scenariști — alături de Roxa
na Pană și Stere Gulea, „coșce- 
nariști". Filmul tinerilor regizori 
(realizat sub auspiciile Studiou
lui „București") este o creație 
program, un film manifest care 
evidențiază pregnant un crez ar
tistic. Am mai văzut cîteva fil
me documentare despre primă
vara apelor mari, despre lupta 
împotriva apelor dezlănțuite. 
„Apa, ca un bivol negru" depă
șește condiția reportajului : ne 
propune acum, după ce rănile

Cadru din filmul „Serata"

mului, mutînd interesul pe dile
ma „derută sau concupiscență" 
spre a nu fi un alt film. Accen
tul a fost prea mult pus în 
film tocmai pe acele personaje 
ce reprezentau o lume muri
bundă ori pe acelea, ca An- 
ghel, sau chiar Eva, care î se 
alătură Lumea nouă, nașterea 
ei, o semnifica tocmai tipo
grafia. Aceasta în roman, nu 
și în film, pentru că tipogra
fia n-a apărut, cu oamenii ei, 
decît ca decor. O fidelitate 
față de structura romanului — 
s-ar zice — dar omițîndu-se 
ceea ce era important în con
ținut n-a servit filmului decît

nate de ei rămîn necunoscute. 
Deși critica a primit favorabil 
o carte ca romanul „Absenții" 
de Augustin Buzura s-au vîndut 
doar 10 exemplare, iar din „Pă
sările" lui Al Ivasiuc, doar 30. 
Deși valoroase, aceste cărți nu 
se vor vinde automat, prin sim
pla lor prezență. Foarte mulți 
sînt de părere că în vînzarea 
cărților un rol neașteptat de 
mare .îl joacă prezentarea au
torului, măsura în care oamenii 
pot fi informați asupra lui.

— Dar editurile ?
— „S-a îmbunătățit mult co

laborarea noastră cu ele. ne 

spune tovarășul Gheorghe Moga, 
șeful biroului carte-papetărie 
din cadrul Centrului de librari 
Arad. Cu toate aoestea conti
nuăm să avem mari discuții pe 
parcursul onorării comenzilor. 
Doar 40—45 dintre comenzile 
pe care noi le facem sînt fer
me. Restul titlurilor apar cu 
întîrziere sau chiar deloc. In 
această situație ne trezim cu 
cărți necomandate sau dintre 
cele solicitate dar in cantități 
insolvabile pe piața care o a- 
vem. Se discută de multă vre
me la noi problema editării de 
cărți într-un tiraj-test. Cu toate 
acestea, deocamdată, totul este 
un frumos subiect cu prilejul 
diverselor întruniri ale forurilor 
competente. Se acuză și lipsa 
de spațiu pentru depozitarea 
șpalturilor. Probabil că este, in
tr-adevăr, o cauză obiectivă. 

de pe trupul orașelor, satelor și 
ogoarelor s-au vindecat de mult, 
acum după ce lucrurile au rein
trat (ca și apele) de mult în 
matca lor, un eseu despre oa
menii locurilor prin care au nă
vălit atunci apele. Filmul este, 
deopotrivă un poem al durerii 
și un poem al încrederii. Oame
nii vorbesc simplu, din adine, 
imaginile punctează vorbele, dia- 
logînd parcă cu ele, răspunzîn- 
du-le, întărindu-le, „așezindu-le" 
în conștiința spectatorului. Re
ținem și nivelul de profesiona- 
litate al acestui adevărat, pro
fund poem despre oameni.

încă două filme documentare 
au completat „sumarul" Zilelor 
filmului românesc. Pompiliu 
Gîlmeanu a omagiat Semicente
narul printr-un emoționant film, 
„Baladă pentru cei căzuți", în 
care a evocat memoria luptăto
rilor români de pe frontul Spa
niei, în timpul dramaticelor e- 
venimente de la sfîrșitul dece
niului al patrulea, ca și contri
buția românească de rezistență a 
poporului francez împotriva ocu
pației fasciste. O idee pregnan
tă direcționează filmul : impor
tanta contribuție internaționali s- 
tă a comuniștilor români de-a 
lungul acelor evenimente de răs
cruce istorică. Pompiliu Gîlmea
nu a avut la îndemînă destule 
documente de arhivă (imagini, 
fotografii, texte) le-a completat 
cu filmări contemporane ; n-a 
izbutit, întotdeauna, să supli
nească în mod adecvat absența 
altor imagini, după cum i se 
poate reproșa că evocarea ur
mează un fir mult prea roman
țat, deși regizorul ar fi putut 
reconstitui acel timp și din per
spectiva unor mărturii contem
porane înregistrate' „în direct". 
Sint prea puțini oameni, în fil
mul său, și prea multe umbre. 
Am lăsat la urma acestor însem
nări unul dintre cele mai fru
moase scurt-metraje ale „zile
lor" : „După zece ani". Eugenia 
Guțu (pe un scenariu de Virgil 
Calotescu) reface istoria gropii 
Floreasca intr-un montaj antite
tic foarte firesc, deloc forțat, de- 
senînd nuanțat profiluri contem
porane. Poate că am lăsat la 
urmă acest film tocmai pentru 
a putea încheia rîndurile de față 
cu o pledoarie pentru simplitate.

CALIN CALIMAN

parțial, într-o latură a lui 
spectaculară. A existat o dra
maturgie, pusă la dispoziție de 
roman, dar una de o cumpli
tă saturație.

Ce altceva putem spune a- 
tunci decît că nevoia de filme 
numește în primul rînd nevoia 
de scenarii. Nu ne putem mul
țumi chiar dacă — după vor
bele unui glumeț — ne aflăm 
la nivel mondial în goana 
după subiecte. Trebuie să ne 
raportăm cinematografic la 
tradițiile fertile ale solidității 
scenariilor, ale dramaturgiei. 
„Zilele filmului românesc" a 
accentuat din nou preocuparea 
pentru bătălia în care ne a- 
flăm : scenariu și scenariști.

TUDOR STANESCU

Credem, însă, că termenele de 
creditare a unei cărți nou a- 
părute — un an pentru un scrii
tor contemporan, cinci pentru un 
clasic și trei pentru o carte ști
ințifică ori tehnică — devin 
din ce în ce mai inoperante".

— Care este opinia cititorilor ? 
La Liceul nr. 3 din același o- 

raș, stăm de vorbă cu elevii. Ce 
au cumpărat și ce au citit din 
ce au cumpărat ?

Maxim Paul, anul IV — real. 
Are pînă în prezent 150 de cărți 
cumpărate de el însuși. A citit 
toate cărțile de specialitate — 
matematică, fizică, etc. — iar 

restul de 70 la sută, „n-am avut 
timp". De notat că numărul 
cărților din literatura contempo
rană, română și străină, se ri
dică la 10. „Am lăsat timpul să 
aleagă valorile. Citesc nu ceea 
ce-i bun, ci ceea ce este foarte 
bun". Carol Fekete, anul IV — 
din 70 cite a cumpătat numai el, 
le-a citit doar pe cele din lite
ratura clasică. Ion Piesa, anul 
IV : din 50. 20 sînt'de matema
tică și fizică. Pe cele de specia
litate le-a citit în întregime. 
Restul, „nu am timp să mă des- 
tind. Citesc pentru ca să mă 
cunosc. Dintre autorii contem
porani îi citesc mereu pe Ni- 
chita Stănescu și Marin Sores- 
cu. Sînt mai apropiați de spiri
tul contemporan". Toți acești 
elevi sînt abonați la reviste de 
specialitate. Avantajul acestora 
față de manualul de specialitate

CRONICA LITERARA
ION DODU BĂLAN:

OCTA VIAN GOGA
Față de micromonografia din 

1966, prea sumară și lasînd 
multe lucruri neexplicate ori 
suferind de explioații monotone, 
masivul volum apărut acum în 
colecția Universitas a editurii 
Minerva strînge, grație unui e- 
fort de cercetare absolut exem
plar, un material biografic că
ruia, cel puțin pentru prima 
jumătate a vieții poetului ar
delean, nu cred că i s-ar mai 
putea adăuga ceva substanțial. 
Biograful a citit tot, știe tot ce 
are vreo legătură cu eroul său 
și nu ezită să informeze pe larg: 
de la originea semilegendară a 
poetului (aceeași situație cu a 
lui Eminescu) și semnificativele 
foi matricole scoase din arhivele 
școlilor din Sibiu și Brașov pînă 
la, să zicem, peripețiile drumu
lui spre Paris în 1918 unde Go- 
ga, în mijlocul grupului de po
liticieni români, participă la 
mișcarea propagandistică în fa
voarea intereselor României. Fi
rește, nu ne putem sustrage im
presiei de mare devoțiune pe 
oare ne-o trezesc multe pagini, 
tonul în oare I.D. Bălan scrie 
despre Goga fiind în multe lo
curi plin de înflăcărată smerenie 
iar nu puține pagini au aer de 
veritabilă apologetică. Totuși, 
felul cel mai rezonabil de a fi 
apologetul unei mari personali
tăți constă în ridicarea unei sta
tui nu din fraze ci din fapte re
levabile, din documente cita
bile și verificabile, din punerea 
în valoare a martorilor obiecti
vi ori măcar plauzibili. în ca
zul special al unui poet ca Oc
tavian Goga dificultățile care 
asediază dinlăuntru și dinafară 
poziția rezonabilă a criticului îi 
fac victoria cu atît mai demnă 
de stimă. în acest plan, al con
vertirii forței de idolatrizare în 
pasiune a cercetării și culegere 
a datelor, contribuția lui I.D. 
Bălan deține nu numai meritul 
întîietății dar și pe acela al so
lidității. Evocarea vieții satu
lui ardelean și apoi a mediului 
militanților naționali pînă către 
1918 utilizează un vast material 
selectat și citat masiv în spriji
nul ideii că romantismul mesi
anic al poeziei lui Goga nu i- 
lustrează un tipar etern ci este 
chiar forma istoricește necesară 
a unei tragedii a conștiinței na
ționale. Lupta socială a româ
nilor din Ardeal nu este pur și 
simplu și națională; între aces
te două aspecte ale aoeleiasi 
probleme raportul nu este unul 
de simplă juxtapunere ci pro
fund dialectic. „.Nu doar că ele 
nu se pot sepăra însă numai 
simpla evocare a unuia înseam
nă a-1 presupune pe celălalt și 
mai toate faptele, documentele 
și evocările pe care prima par
te a acestei monografii le conți
ne au această semnificație. Lup
ta socială în ecourile căreia a- 
pare și se formează Goga se ex
primă constant într-un limbaj 
național și procesele presei din 
Ardeal pe care le descrie I.D. 
Bălan fac tocmai să vorbească 
problemele sociale în termenii 
evoluați ai conștiinței naționale. 
Goga, poetul „pătimirii noastre" 
este reprezentantul acelor gene
rații de elevi oare continuau, în 
băncile școlii procesul memo- 
randiștilor în cursul căruia loan 
Rațiu rostise memorabilele cu

este evident. In primul rînd, 
sînt foarte dinamice. Apoi ex
primarea este mult mai sinte
tică. De aici, opinia lor despre 
aparițiile din librării. De obicei, 
conținutul unei cărți se află cu 
mult timp în urmă fată de su
biectul la Zi pe care ea însăși 
îl tratează. Ion Pleșa : „în fi
zică decalajul este foarte mare. 
Problemele teoretice din fizică 
nu sînt tratate în lucrări de ma
tematică. Am făcut o vizită la 
întreprinderea „Teba", unde am 
văzut pentru prima dată un ca
lendar electronic. De cite or» 
mă duc în librării să caut o carte 
care mă interesează nu găsesc", 
în scopuri identice ne-am depla
sat la Uzina de strunguri. Căr
țile pe care tinerii le cumpără 
sint fie cele care sint recoman
date de profesorii de la școală, 
fie de prieteni. Nici o urmă care 
să indice vreo preocupare 
menită să-1 ajute pe cititorul 
virtual să descopere el însuși 
vreo valoare sau de sondare a 
interesului public general pen
tru categorii de lectură predilec
te.

Am consemnat aceste consta
tări și pentru motivul sublini
erii unui aspect ce mi se pare 
că merită discutat mai pe larg. 
Este vizibilă orientarea tot mai 
pronunțată a interesului pentru 
literatura de informare. însăși 
pasiunea se modelează potrivit 
acestor cerințe. Lectura, apoi, 
ca destindere, este ocupată în 
destul de mare măsură de li
teratura polițistă dar nu da
torită suspensului pe care este 
clădită ci fiindcă beneficiază de 
un substanțial conținut concret. 
Orientarea interesului — ne gîn- 
dim în primul rînd la tineri — 
spre modalități de cunoaștere 
concretă a lumii și mai puțin 
spre cele speculative, convențio
nale face ca el să crească în di
recția investigației științifice în 
defavoarea, după cît se pare, 
a acelei artistice (în accepțiu
nea „clasică" a termenului), în 
acest domeniu interesul mergînd 
doar spre valori recunoscute, 
intrate deci în structura unei 
culturi. Sînt constatări pe care, 
firește, le supunem discuției.

I. DANCEA 

vinte l „Existența unui popor nu 
se discută, se afirmă ! (...) Ca 
persoane nu avem ce căuta îna
intea acestei curți de jurați, 
fiindcă noi aan lucrat numai ca 
mandatari ai poporului român 
și un popor întreg nu se poate 
trage la bara judecătorească". 
Toate acestea explică de ce po
ezia modernă în Transilvania, 
întârziată față de Muntenia și 
Moldova, nu putea începe de 
fapt decît cu Goga și de ce a- 
cest început nu putea fi altul 
decît în nota viguros militan
tă. Pe de altă parte, forța poe
tului ardelean pune capăt și 
unui moment de epuizare ur

mător dispariției lui Eminescu 
pe coardele căruia cîntaseră nu
meroși epigoni, Așadar, alături 
de evocarea documentată a me
diului de formare este fixată și 
starea generală a literaturii în 
momentul afirmării lui Goga.

De aici înainte (cu excepția 
unui întreg capitol judicios și 
convingător cum este „Funcția 
estetică a elementului religios în 
lirica lui Goga" și cu altele, par
țiale,) în capitolele care descriu 
propriu-zis opera, relieful „dis
cursului" critic se estompează, 
culorile bat spre cenușiu, anali
zele suferă de descriptivism : 
poezia este desfășurată ca un e- 
norm sul de pînză pe care sînt 
pictați țărani, lăutari, preoți, 
dascăli, dăscălițe, bătrîni fără 
vîrstă ș.a.m.d. Indiscutabil, u- 
manitatea acestei poezii este a- 
ceea a satului ardelean. Ce po
ziție ocupă însă creatorul în u- 
niversul operei sale ? în ce sens 
putem spune că poetul se iden
tifică cu marile voci din opera 
lui ? Și, pornind de aici, în ce 
raport ar sta această identificare 
cu mișcarea inversă, de „dezră
dăcinare" de care, cum e și nor
mal, criticul vorbește în mai 
multe rînduri ? Putem, apoi, fixa 
aceste două mișcări interioare 
numai într-un simplu raport cro
nologic, cum pare criticul încli
nat să procedeze ? In ce oonstă 
originalitatea profundă a lui 
Goga nu prea izbutim să aflăm 
totuși dacă o- limităm la „mono
grafia satului" întrucît după 
cum se știe — mai e nevoie să 
amintim ? — Rebreanu a scris și 
el „monografia satului" arde
lean și în zilele noastre se spu

LECȚIA IDEALĂ .
(Urmare din pag. 1)

lificate din școală, acțiune în 
care elevii de la seral și-au dat 
o importantă contribuție la su
duri, cablaje, instalații electroni
ce. Mijloacele tehnice le-am 
cumpărat, în timp ce manopera 
a fost în cea mai mare parte e- 
xecutată voluntar. Am recondi
ționat. instalații, suhansamble ?i 
am folosit orice material apt să 
înlocuiască elemente de construc
ție aflate în comerț,. Scopul fi
nal a fost prelungirea instrumen
telor de predare pentru fiecare 
cadru didactic în sensul accen
tuării intensive a intuiției aplica
te, factor ce solicită elevului mai 
mulți analizatori. In același 
timp, am ținut seama și de ele
mentul estetic cu mare prepon
derență în această perioadă de 
formare a personalității elevu
lui".

După cum afirma și tovară
șul profesor Eugen Novac, ^la
boratorul soluționează cu mijloa
ce tehnice ieftine problema re
dării și stocării informației. Pro
fesorul poate nuanța și modifica 
prin dozare senzorială, după ne
cesitate, caracterul informației. 
Transmiterea de cunoștințe spe
cifice oricărei discipline este per
misă de sistemul informațional 
optic, auditin'), tactil. Laboratorul 
polifuncțional asigură și condiții 
optime de igienă prin instalații 
de aer condiționat și ionizat, pre
cum și prin coloritul și ampla
samentul mobilierului".

Eficacitatea intervenției auto- 
dotării în realizarea laboratoare
lor șoolii este sporită în afara e- 
conomiilor de zeci de mii de lei 
realizate, de realizarea rapidă a 
unui instrumentar ce permite 
creșterea volumului de informa
ții transmise.

Și Liceul nr. 3 din Baia Mare 
constituie, de asemenea, un fru
mos exemplu în ceea ce privește 
autoutilarea. Aici realizarea u- 
nor instalații de învățămînt pro
gramat în școală cu forțe pro
prii, va permite, începînd din 
acest trimestru, o verificare ști

ne că Marin Preda în „Morome- 
ții" compune tot o „monografie 
a satului" din Cîmpia Dunării 
iar Zaharia Stancu ce altceva 
face decît monografia „lirică" a 
umanității rurale din lunga, în
gusta și săraca vale a Călmățu- 
iului ? Iată cîteva „monografii" 
care pun expresia critică în vă
dită dificultate. în ce constă, cu 
alte cuvinte, „diferența specifi
că" ?

în privința contradicțiilor care 
au marcat din plin personalita
tea acestui poet : cred că era 
cazul oa expunerea critică să 
nu rămînă la, totuși, considerații 
generale. Acestea, în ultimă in
stanță, neînsoțite de expuneri și 
analize mai detailate, în spiritul 
prezentării întregului adevăr is
toric — principiu ce guvernea
ză la noi valorificarea moștenirii 
literare — nu sînt suficiente 
pentru ea cititorul să înțeleagă 
adecvat, în chip propriu, erori
le. Din anumite accente putem 
înțelege, de exemplu, că la 
baza unor gesturi ori acțiuni re
gretabile este pusă nemărginita 
ambiție de a conduce țara (p. 
149) și că în virtutea acesteia 
poetul acceptă rolul de simplu 
instrument mînuit de grupările 
reacționare. Docilitate sau naivi
tate ? în orice caz, orbire poli
tică. Insă ceea ce nu ne satis
face în această privință rămîne, 
oricum, sumaritatea demersului 
care ar fi trebuit să explice mai 
profund marea contradicție : din
tre poetul „pătimirii noastre" 
mesianic și cu vocația îndrumă
rii consolidată de o întreagă 
tradiție și „zelosul regalist Go
ga" (p. 151). Istoria ne oferă, 
ce-i drept, faptele și legătura 
dintre ele, istoricul se folosește 
însă de istorie pentru ca faptele 
oamenilor, mari sau mai mici, 
să nu stea deasupra lor ca sa
bia lui Damocles. Curajul nu 
constă numai în numirea fapte
lor controlabile istoric ci și în 
construirea ipotezelor capabile 
să ne ducă la recunoașterea u- 
mului în chiar erorile sale. Pen
tru că a ști fără a încerca să 
înțelegem înseamnă a ne opri 
în fața unei întrebări ce expri
mă în fond neputința; cum a 
fost posibil ? Cea mai comodă 
soluție este, firește, să consta
tăm, să rezervăm obiectivității 
acest sens limitat al recunoaște
rii. Dar adevărul însuși nu este 
un dat ci o construcție pe 
baza unor fapte adevărate. 
Această construcție îndrăznea
ță, personală, întemeiată, nu 
e cazul să mai spun, pe obiecti
vitate și spirit dialectic, lip
sește în monografia lui I.D. Bă
lan deși elemente care ar fi 
faout-o posibilă nu lipsesc. Ire
proșabilă sub raportul docu
mentării și indicării liniilor ge
nerale. corecte, a-le vieții și o- 
perei lui Goga, monografia lui 
I.D. Bălan — chiar dacă rămî
ne la o descriere generală a 
numitei contradicții — este a- 
cum o operă critică serioasă și 
de indiscutabilă utilitate.

C. STANESCU

ințifica a cunoștințelor cu un in
strument modern și apt să po
larizeze la maximum atenția și 
concentrarea elevilor. Laborato
rul de lingvistică, conceput și 
realizat de profesorul Marian 
Bocu, permite realizarea unor 
circuite capabile să ofere cadru
lui didactic și elevilor exploata
rea integrală a timpului de pre
dare și o verificare simultană a 
cunoștințelor în studiul limbilor 
străine. Concentrarea eforturi
lor școlii spre autoutilarea 
unor cabinete și laboratoare 
destinate nu numai științe
lor exacte, ci și disciplinelor 
umaniste — istorie, geografie, fi
lozofie, limbi străine constituie o 
platformă reală pentru generali
zarea adecvată a ideii de învă- 
țămînt modern. „Secretul, după 
cum ne declara și tovarășul pro
fesor D. Silaghv, nu este decît 
un fals secret. Cred că-l știe toa
tă lumea, dar nu toată lumea îl 
aplică. Antrenarea și integrarea 
tuturor cadrelor didactice în 
munca de concepție și organiza
re a laboratoarelor și cabinetelor, 
antrenarea elevilor din toate sec
țiile la realizarea acestora, ale
gerea variantei optime și econo
mice, contribuția cercurilor pe 
materii și a practicii tehnico- 
productive, colaborarea cu dife
rite întreprinderi, sînt elemente 
care sintetizează eforturile șco
lii de a oferi un cadru cores
punzător învățământului mo
dern".

Astăzi, există în toate liceele 
județului Maramureș laboratoa
re și cabinete moderne bine uti
late, și aceasta datorită utilizării 
integrale a resurselor proprii, a 
inițiative; fiecărei unități. Ten
dința de lichidare a sălii de da- 
să în favoarea cabinetului de ca
tedră, a laboratorului de speciali
tate sau polifuncțional asigură. 
printr-o participare concretă $ 
susținută a elevilor și a cadre
lor didactice — de la concept i 
și realizarea acestora, la în«us 
prooesul educativ — o finalis
te deosebită întregii act ari 
complexe de autodotare.
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ERICH HONECKER, prim-seereiar al Cemltetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din Germania, și WALTER 
ULBRICHT, președintele Partidului Socialist Unit din Ger
mania, au trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST roman, următoarea telegramă :

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Permiteți-ne să vă adresăm Dumneavoastră personal și 

prin Dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Co
munist Român mulțumirile noastre sincere pentru bunele 
urări transmise cu ocazia alegerii noastre în funcția de 
prim-secretar al Comitetului Central și de președinte al 
Partidului Socialist Unit din Germania.

Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania s-a condus în luarea acestor hotărîri după principii
le leniniste ale unității și continuității conducerii colective 
a partidului. Fiind conștienți de marea răspundere ce ne 
revine, vom acționa neobosit pentru întărirea continuă a 
relațiilor dintre partidele și țările noastre.

Vă asigurăm, scumpi tovarăși, că Partidul Socialist Unit 
din Germania va urma cu consecvență și în viitor cursul 
marxist-leninist de întărire generală a statului socialist 
german, a prieteniei de nestrămutat cu Uniunea Sovietică 
și cu toate celelalte țări ale comunității statelor socialiste, 
a comunității frățești de luptă a tuturor partidelor marxist- 
leniniste și a tuturor forțelor antiimperialiste.

Președintele Consiliului Național al Frontului Unității So
cialiste. NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui 
Consiliului Național al Frontului Național al Germaniei De
mocrate, prof. dr. H. C. E. CORRENS, următoarea telegramă 1

Stimate domnule președinte,
Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dv. de naștere 

vă adresez, în numele Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste din Republica Socialistă România și al meu 
personal, urări de sănătate, fericire personală și succes în 
activitatea dumneavoastră.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Polone, JOZEF CYRANKIEWICZ, a trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, următoarea telegramă ;

Stimate șl dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc din inimă, dumneavoastră șl Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România pentru amabilul mesaj 
adresat cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de 
naștere.

Folosesc acest prilej, pentru a vă transmite, la rîndul meu, 
cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și de 
activitate fructuoasă pe mai departe, spre binele poporului 
frate român, pentru cauza socialismului și păcii.

SPORT « SPORT CE DETERMINĂ INSTABILITATEA

La Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a avut loc 
miercuri dimineața semnarea 
înțelegerii de colaborare pe 
anii 1971—1972 între Centrul 
național al cinematografiei 
din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă al Republicii 
Socialiste România și Direc
ția generală a cinematografiei 
din Ministerul Culturii al 
R. D. Germane.

Cu ocazia vizitei în țara 
noastră a locțiitorului șefului 
Oficiului pentru presă și in
formații al Guvernului R.F. a 
Germaniei, Rudiger von 

Wechmar, miercuri după-amia- 
ză, ambasadorul R.F. a Ger

FESTIVALUL NATIONAL
DE MUZICĂ „POP“

ȘEAUA A DOUA CONFIRMĂ
Seara de marți a fost deschi

să de formația „Clasic XX“, a- 
vîndu-1 la cîrmă pe „vechiul" 
Dietmar Hepp. Acesta s-a re
marcat în pasajele solistice la 
saxofon și pian, fiind deosebit 
de antrenant și în porțiunile 
vocale. Blues „curat" interpre
tat, bună coeziune a membri
lor formației, un baterist (Mi
hai Farkas) foarte tînăr și deci 
cu posibilități de progres. „Cla
sic XX" a prezentat un pro
gram închegat, bine primit de 
public („Black Night" al lui 
Deep Purple, cîntat în înche
iere, a „încălzit" definitiv sa
la). Textele, însă, au fost mai 
slabe. Atragem atenția din nou 
asupra sonorizării (pianul, dar 
mai ales orga, nu s-au auzit 
mai deloc).

Unul dintre cei mai cunos- 
cuți interpret! de folk de la 
noi, studentul arhitect Andrei 
Giuroiu, a oferit în continuare 
un (prea scurt) program. Giu- 
roiu este, fără îndoială, cel mai 
corect interpret folk, pe linia 
tradițională : partitura ghita
rei și muzicuței, pronunția și 
intonația sînt fără greș. Tim
brul a plăcut sălii, îndeosebi în 
„Universal Soldier", al lui Do
novan (de ce, în program, 
Mera și nu Leitch ?). Cuplul 
arhitecturist L. Răuteanu—M. 
Brătulescu a încheiat prima 
parte a programului cu două 
compoziții proprii de factură 
lirică, ce i-au permis primului 
să se distingă în cîteva pasaje 
interesante la ghitară acustică. 

maniei la București, Erich 
Stratling, a oferit o recepție 
in saloanele ambasadei.

Aflat în țara noastră la in
vitația Asociației de drept in
ternațional și relații interna
ționale, prof. dr. Iring Fet- 
scher, de la Universitatea 
„Goethe“, din Frankfurt pe 
Main, a conferențiat miercuri 
după-amiază. sub auspiciile 
A.D.I.R.I. și ale Asociației ro
mâne de științe politice, des
pre politica externă a R. F. a 
Germaniei.

(Agerpres)

In partea a doua a serii, for
mația bucureșteană „Metro
nom", sub „bagheta" lui Liviu 
Tudan, a prezentat un program 
de o excelentă valoare muzi
cală (8 dintre membrii grupu
lui sînt studenți la Conserva
tor !), dublată de o coeziune 
instrumentală de primă mină. 
După cîteva melodii de „încăl- 
zire‘‘, a urmat compoziția de 
largă întindere, cu caracter 
sincretic, „Simestezie" („My 
Year Is A Day"). Dezvoltînd o 
temă inițială, principală (înso
țită de trei variații melodice). 
Tudan a conceput un spectacol 
„complet", un fel de „Hair" ro
mânesc. Cu toate că nu textul 
a jucat rolul primordial, re
marcăm îndeosebi accentele 
antirăzboinice ale show-ului, 
în care totul s-a contopit: dans, 
mimă, lumini, poezie, efecte 
sonore, muzică aleatorică. Sub
liniem frumusețea muzicală a 
pasajelor cu oboi (Nicolae Ena- 
che) șl corn, precum și a celor 
la care și-a dat concursul so
prana Georgeta Săndulescu. 
Ucu Bratu Voicescu (baterie), 
Liviu Tudan (ghitară bas, or
gă, vocal), Alexandru Ureche 
(ghitară solo), precum și exce
lentul pachet de suflători, au 
contribuit cu toții la realizarea 
unui spectacol de frumoasă ți
nută.

Ieri seară au cîptat „Caru
sel" (Arad), „Dentes" (Tg. Mu
reș) și „Mondial" (București).

OCT. URSULESCU

Convorbiri între delegația 
Partidului Comunist Român și 

delegația Partidului Socialist Italian
Miercuri dimineața, delega

ția Partidului Comunist Ro
mân, compusă din tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil. membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C C. al P.C.R., Emil 
Drăgânescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ion Circei, membru al 
C.C. al P.C.R. și Andrei Ște
fan, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., s-a 
intîlnit cu delegația Partidu
lui Socialist Italian, formată 
din tovarășii Luciano De Pas- 
calis, Antonio Landolfi și Pie
tro Lezzi. membri ai Direc
țiunii P.S.I. și Alessandro Fa-

Vizita delegației 
Partidului Socialist Italian 

la Consiliul Central al U.G.S.R.
Miercuri după-amiază, dele

gația Partidului Socialist Ita
lian a făcut o vizită la Con
siliul Central al U.G.S.R. unde 
s-a întîlnit cu tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România,

Mirko Tepavaț în vizită
în Delta

Secretarul de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia, Mirko Tepavaț, îm
preună cu Iakșa Petrici, ad
junct al secretarului de stat și 
celelalte persoane oficiale iu
goslave, au făcut miercuri o 
vizită în Delta Dunării. Oas
peții au fost însoțiți de Nico
lae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Vasile Șandru, ambasadorul 
României la Belgrad, precum 
și de Iso Njegovan, ambasado
rul Iugoslaviei la București.

într-o plăcută călătorie de 
agrement au fost vizitate, la

LECȚIA V-A

IMPOR
TANTA 

DATELOR
ANTROPOMETRICE

La catedră : profesorii TIBERIU BAN 
și DUMITRU HITRU

Vorbeam la începutul cursu
lui nostru de un caețel în care 
să vă notați : progrsele făcute. 
Deschide-ți următoarele rubrici: 
înălțime; greutate, circonferința 
gâtului ; perimetrul toracic in 
inspirație și expirație ; perime
trul abdominal ; circonferința 
bicepsului în contracție și rela
xare ; circonferința antebrațului 
în contracție și relaxare ; cir
conferința coapsei în contracție 
și relaxare ; circonferința gam
bei în contracție și relaxare. 
Completați datele din 2 în 2 
luni de zile. In. felul acesta reu
șiți să urmăriți îndeaproape dez
voltarea corpului dv. Spre edi
ficare vă reproducem datele an- 
tropometrice ale lui George 
Sandow, întemeietorul culturis
mului modern, un băiat cu o 
constituție fizică firavă, dar ca
re, printr-o voință de fier și-a 
oțelit organismul : înălțimea 174 
cm; circonferința gitului 44 
cm.; talia 80 cm ; circonferința 
bicepsului 44 cm ; circonferința 
coapsei 66 cm. etc.

în felul acesta reușiți să ur
măriți îndeaproape dezvoltarea 
corpului dv.

DIN ISTORICUL 
CULTURISMULUI

• Eugen Sandow (1867—1925) 
este socotit părintele culturis
mului modern. El a abordat un 
sistem de exerciții acordând a- 

bri, șef al Secției administra
tive a C.C. al P.S.I-, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., fac o 
vizită de prietenie în țara 
noastră.

în cadrul întîlnirii s-a efec
tuat o informare reciprocă 
privind activitatea Partidului 
Comunist Român și a Parti
dului Socialist Italian, s-a e- 
xaminat dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Italia, s-a 
făcut un schimb de păreri a- 
supra unor probleme ale miș
cării muncitorești și ale situa
ției internaționale.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R. și Larisa Muntea- 
nu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

în cadrul întîlnirii, care a 
avut loc într-o ambianță prie
tenească, membrii delegației 
s-au interesat îndeaproape de 
rolul și activitatea sindicate
lor din țara noastră.

Dunării
bordul șalupelor canalele inte
rioare ale Deltei. Cu acest pri
lej, oaspeții au luat cunoștin
ță de activitatea desfășurată 
pentru valorificarea complexă 
a bogățiilor naturale ale Del
tei, de eficiența economică a 
amenajărilor stufo-piscicole, 
dezvoltarea turismului în a- 
ceastă parte a țării. Dejunul, 
care a fost luat la bordul na
vei fluviale „Lebăda" s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

Seara, oaspeții s-au înapoiat 
în București.

(Agerpres)

tenție nu numai forței, dar și 
dezvoltării proporționale a muș
chilor, cit și întăririi generale a 
întregului organism.

• în 1953 apare lucrarea sa 
„Body-Building“ pe baza căreia 
se dezvoltă în America anilor 
1930 o largă mișcare culturis- 
tică.

® Faimosul om de știință al 
antichității. Golen, descrie nu
meroase exerciții fizice pentru 
tineretul de la 14 la 25 de ani 
împărțind exercițiile în trei gru
pe : pentru musculatura miinii, 
a picioarelor și a trunchiului. 
Greutățile erau de pietre și cân
tăreau 1—4,5 kg.

• In vechea Scoție fiecare tî
năr trebuia să ridice o piatră de 
100 kg, punînd-o pe o altă piatră 
înaltă de 120 cm. Dacă reușea 
era considerat matur și avea 
dreptul să poarte... pălărie.

FETELE ÎNAINTE DE 
START

Eforturile sînt aproape iden
tice cu cele ale băieților (reci
tiți materialele apărute în ziar), 
într-un caiet treceți datele an- 
tropometrice rezervate greutății, 
înălțimii, membrelor inferioare, 
taliei și circonferinței bazinului. 
Vă recomandăm neapărat o vi
zită medicală. Materialele spor
tive care nu se pot procura sau 
împrumuta pot fi înlocuite cu 
diferite obiecte casnice. Cursul

Lotul olimpic-F. C. Hansa.
Rostock

Excelent fotbalist acest Puiu 
Iordănescu ! Pînă și antrenorul 
federal Coloman Bogdan-Braun, 
foarte rezervat și zgircit când e 
vorba de aprecieri, s-a declarat 
entuziasmat ieri, la Tîrgoviște, 
de comportarea „nouarului" o- 
limpicilor în meciul cu F.C, 
Hansa. lord ane seu face parte 
,din „ramura" lui Ozon, a lui 
Dumitrii! II și a lui Dobrin. Ju
cător tehnic, inteligent, plin de 
finețe și fantezie, jucător de 
spectacol, pe care publicul a și 
început să-1 iubească. La Tîrgo
viște, 4 000 de spectatori l-au 
aplaudat cu căldură pe Iordă- 
nescu pentru driblingurile și 
fentele sale, pentru pasele idea
le servite coechipierilor, pentru 
frumosul gol marcat în min. 79.

încheind „capitolul - Iordănes- 
cu“, trecem să spunem că parti
da a fost frumoasă, s-a jucat 
într-un ritm alert, eu reușite re
marcabile și de o parte și de 

: cealaltă. Echipei noastre nici că

RALIUL
Sîmbătă și duminică se 

desfășoară una din cele mai 
importante etape ale campio
natului de raliuri. Startul se 
ca da, pentru avansați, în 
ziua de 15 mai, la ora 21,31, 
din Pitești, în fața Hotelului 
,,Muntenia". Pentru începă
tor el va avea loc a doua 
zi, 16 mai, în același loc, la 
ora 5,01. Pentru cei intere
sați să urmărească cursa in
dicăm itineraride. Avansații 
vor trece prin Cîmpulung 
Muscel, vor avea o probă 
specială la Mateiașu, de 
unde se vor îndrepta spre 
Rucăr, Giuvala (P.S.), Rîșnov 
— Pîrîul Rece (P.S.), Sinaia, 
Predeal, Brașov, Moeciu, 
Fundata (P.S.), Rucăr, Mate
iașu (P.S.), Cîmpulung (îna
inte de intrarea în Pitești vor 
face un tur de onoare pînă 
la Uzina de autoturisme), Po- 
boru, Uduioasa (P.S. — lîn-
• DUPĂ disputarea a 6 tur

nee din cele 20, contînd pentru 
campionatul mondial de tenis 
rezervat jucătorilor profesioniști, 
în fruntea clasamentului se 
află australianul John New
combe cu 35 de puncte, urmat 
de Arthur Ashe (S.U.A.) — 29 
puncte. Rod Laver (Australia) — 
26 puncte, Cliff Drysdale (Re
publica sud Africană) — 22 

este conceput în mod gradat, de 
la exerciții ușoare spre exerci
ții complexe, numărul de repe
tări fiind, de asemeni, progresiv.

EXERCIȚII DE 
ÎNCĂLZIRE

Mers, apoi alergare ușoară, cu 
brațele atîrnînd lejer pe lingă 
corp (2—300 m). Continuăm a- 
lergarea rotind ușor brațele îna- 
inte-înapoi (2—300 m). După a- 
ceea, reluăm exercițiile din lec
țiile anterioare b) dozare 2X12 
repetări ; e) 2X10 rep. și f) 2X10 
pe orizontal și 3X6 pe verticală. 
Trecem la exercițiile noi de în
călzire :

s) Din poziția culcat pe spate, 
având picioarele imobilizate .sub 
un dulap, studio, calorifer, stin
ghie de gard etc cu brațele sub 
ceafă, ridicarea trunchiului pînă 
la 90° și revenirea la poziția de 
bază cit se poate de lent. Șase 
repetări.

t) Plecăm tot din aceeași pozi
ție, revenirea la fel de lentă, dar 
cu răsucirea trunchiului în am
bele părți. Dozare : 6 repetă 
(3+3).

u) Din poziția în picioare, eu 
brațele sprijinite de șold exe
cutăm sărituri, cu fandarea al
ternativă a picioarelor. La în
ceput fără amplitudine, dar pe 
măsura înaintării în exercițiu 
vom ajunge la o fandare ma
ximă.

EXERCIȚIILE 
SĂPTĂMÎNII A VI-A
Pentru început reluăm exer

cițiile de culturism din lecția a 
IV-a (13. 14. 15 și 16) fără în-

1-0 (0-0)
i se putea găsi un partener mai 
potrivit de antrenament. F.C. 
Hansa — echipă robustă, cu o 
bună pregătire fizică, adeptă a 
jocului atletic, bărbătesc, în 
forță — a dat o replică vigu
roasă, în dorința de a-și înscrie 
în palmares un rezultat presti
gios.

în formația noastră au debutat 
cu acest prilej o serie de „nume“ 
noi (Pop, Pescaru, Pantea, Co- 
dreanu și Moldoveanu), impu- 
nîndu-se în mod special extrema 
dreaptă Pantea care a colaborat 
perfect cu Vigu și Iordăneseu, 
colegii săi de la Steaua. Am 
mai reținut evoluțiile lui Che- 
ran, Olteanu, Vlad, Popovici și 
Pescaru (cu unele „căderi", 
însă). Pentru întâlnirea revanșă 
cu Albania, antrenorii Valentin 
Stănescu și Cornel Drăgușin vor 
apela, se pare, la serviciile a 
trei jucători din lotul ..A“ : Ră- 
ducanu, Dumitru și Tătaru.

DUMITRU VIȘAN

PITEȘTI
ga satul Otești), Drăgășani, 
Slatina, Urluioasa (P.S.), Po- 
boru, Scornicești, Pitești, 
Curtea de Argeș, Hidrocen
trala de la Căpățîneni, 
Curtea de Argeș, Valea Ur
sului, Pitești. Începătorii se 
deplasează prin Cîmpulung 
la Rucăr unde au un timp de 
neutralizare de o oră, după 
care se întorc la Pitești, de 
aici la Curtea de Argeș, Că
pățîneni, Bascov, Valea Ur
sului, Bascov, Pitești unde a- 
jung la 12,45. Avansații îi 
vor aștepta deja de la ora 
9,00. Intre orele 11 și 13 la 
Pitești, pe binecunoscutul 
traseu de la ieșirea în vechea 
șosea ce duce spre Capitală, 
va avea loc o cursă de vi
teză iar după ora 13,00 se 
vor desfășura probe de înde- 
mînare.

A. B.
puncte, Tom Okker (Olanda) — 
20 puncte, Ken Rosewall (Aus* 
tralda) — 16 puncte, Roy Emer
son (Australia) — 11 puncte, 
Bob Lutz (S.U.A.) — 9 puncte, 
Martin Riessen (S.U.A.), Tony 
Roche (Australia) — cu cite 3 
puncte, Dennis Ralston (S.U.A.) 
— 7 puncte. Andres Gimeno 
(Spania), Mark Cox (Anglia), 
Fred Stolle (Australia) cu cite 
5 puncte.

greuiere. Păstrăm dozarea ini
țială. Două minute de pauză, 
punctate cu inspirații-expirații 
ritmice. Apoi trecem și repetăm 
întreaga suită de exerciții dip 
săptămina a V-a (17, 18, 19 și 
20). Dozarea normală, cu o ex
cepție : la exercițiul 18 executăm 
3 reprize a 7 repetări. în pauza 
de 2—3 minute scuturăm ușor 
brațele și picioarele. In fine, 
trecem la învățarea noilor exer
ciții :

EXERCIȚIUL 21 
(Gitul)

^in poziția culcat pe spate (pe 
o banchetă dreaptă) avînd gre
utatea fixată pe cap (tot cu. a- 
jutorul unui căpăstru) executăm 
flexia și extensia capului. Do
zare 2 (10x2—4 kg).

EXERCIȚIUL 22 
(Membrele superioare)

Poziția de plecare : stind cu 
călcîiele apropiate, brațele întin
se pe lingă corp. Ridicăm gan- 
terele (se poate executa și cu o 
bară metalică, țeavă etc.) pe 
lingă corp, în sus, deasupra ca
pului, coborîndu-le în același 
mod. Mișcarea are patru timDi 
(urmăriți figura 22). Dozare : 2 
(10X2—4 kg).

FORJEI DE MUNCĂ ’
(Urmare din pag. 1)

1970 au fost necesare în acest 
scop fonduri în valoare de a- 
proximativ șapte sute mii lei. 
In primele 10 zile noii angajați 
sînt supuși unui instructaj peste 
care nu se poate trece. în acest 
timp ei nu produc nimic. Numai 
în 1970 au fost necesare pentru 
efectuarea acestor instructaje, 
treizeci și opt de mii două sute 
zece zile-om, în care s-ar fi pu
tut da o producție în valoare de 
circa treisprezece milioane lei. 
Dacă luăm însă în considerare 
că după instruirea de care a- 
minteam noii angajați trebuie 
să presteze, înainte de a coborî 
în abataj, cel puțin o lună de 
zile activitate de suprafață, 
deci mai puțin productivă și 
dacă ținem seama că în continu
are _ în perioada de acomo
dare — care durează și ea cîteva 
luni, randamentul lor este scă
zut, imaginea și contururile 
pierderilor suportate devin mai 
limpezi, mai clare deși mai greu 
de calculat.

Acolo unde cadrele nu sînt 
stabile se produce o firească di
luare a calificării muncii și res- 

I pectiv o lipsă permanentă de 
forță de muncă calificată — 
apreciază tovarășul Mihail E- 
nache — șeful serviciului plan 
în M.M.P.G., scade considera
bil capacitatea de mobilizare a 
colectivului, scade randamentul 
și productivitatea muncii, se 
complică și se îngreunează pro
cesul de omogenizare a colecti
vului, sporesc nejustificat chel
tuielile referitoare la pregătirea 
profesională. îndeplinirea sar
cinilor de producție, introduce
rea mecanizării și a metodelor 
noi de muncă devin acțiuni pro
blematice pentru că ele. reclama 
un nivel profesional ridicat, o 
tradiție consolidată, o discipli
nă riguroasă : această cauză de
termină la rîndul său realizarea 
unor nivele inferioare de pro
ductivitate și implicit cîștiguri 
reduse în comparație cu bazi
nele miniere unde există o mai 
mare stabilitate a forței de 
muncă.

Cei mai mulți muncitori plea
că înaintea perioadei de acomo
dare. Statistic, după vechimea 
în unitate, situația celor plecați 
în 1970 se prezintă astfel :

Pînă la un an
1651

2—5 ani
419

1—2 ani
368

Peste 5 ani
116

In contextul acestei statistici,
48 la sută dintre cei plecați, au

EXERCIȚIUL 23 
(Trunchiul)

Din poziția culcat pe spate, cu 
ganterele ținute la ceafă, avind 
labele picioarelor fixate sub un 
studio (calorife-, dulap etc.) fle
xia trunchiului și revenirea. 
Dozare 3 (8 x 2—4 kg).

EXERCIȚIUL 24 
(Membrele inferioare)

Din poziția stind in fața unei 
mese, avînd ganterele fixate de 
labele picioarelor, executăm fle
xia in articulația genunchiului. 
Dozare 3 (10 x 2—4 kg.).

DATA VIITOARE :

* Apelăm la un nou 
aliat: Izometria.

* Despre tehnicitate 
și voință.

* Săptămina a Vll-a: 
un program special de 
recapitulare.

* Fetele iau startul : 
primele exerciții. 

cerut desfacerea contractului de 
muncă în primele 2—3 luni de 
la angajare.

— Ce implicații descifrați în 
acest procent ?

— Este imposibil de stabilit 
cu exactitate proporția consej 
cințelor pe care le antrenează 
aceia care își părăsesc locul de 
muncă la un interval de cîteva 
luni de la angajare — ne spune 
tovarășul inginer Petre Dănilă, 
director cu probleme de perso
nal și învățămînt în M.M.P.G. 
Toți cei care vin beneficiază de 
diverse drepturi și înlesniri, 
cheltuieli de transport, cantină 
pe credit, salariu pe timpul pe
rioadei de instruire în care nu 
produc nimic etc., pe care nu le 
compensează, n-au cînd să le 
compenseze prin munca și ran
damentul muncii lor, dezorgani
zează echipele și brigăzile, se 
angajează în diverse datorii față 
de combinat și față de comerț 
apoi pleacă fără achitarea aces
tora, ocupă un spațiu de locuit 
pe care deseori după părăsirea 
minei nu-1 mai eliberează — 
iată doar o parte din pertur
bările și ramificația lor pe care 
le declanșează această categorie 
de oameni.

Printr-o firească corelație, de 
preferință, pleacă din combinat 
muncitorii necalificați. Sub acest 
aspect situația pe 1970, pe me
serii, se prezintă după cum ur
mează :

muncitori și artificieri 55 ț 
ajutori de mineri 47 ;
lăcătuși, electricieni, mași- 

niști 178 ; t
muncitori necalificați 2 268.
Concluzia decurge de la sine. 

Pe măsură ce noii angajați se 
califică și urcă primele trepte 
profesionale, încep să se fami
liarizeze cu mina și colectivul, 
cîstigă mai bine, se integrează 
organic și afectiv în viața de 
miner, ei devin mai stabili, fluc
tuația în rîndul acestora scade 
simțitor. Dar după cum se vede 
prea puțini ajung la vechimea 
respectivă. Numărul celor cu o 
activitate mai mare de 10 am a- 
pare neglijabilă în raport cu 
totalul efectivului. De exemplu, 
din 345 mineri doar 17 ating o 
astfel de vechime. Din această 
cauză colectivul apare puțin su
dat, fără experiență, cu un ran
dament potențial diminuat. 
Este elocvent în acest sens fap
tul că pe primul trimestru . al 
acestui an. unul dintre indica
torii principali ai planului _ de 
stat _ productivitatea muncii — 
n-a fost realizat. La întrebarea, 
cine sînt cei care întrețin marea 
fluctuație, o altă statistică ne 
indică din alt unghi, un alt răs
puns :

Virata Numărul c« 
plecați

18—20 580
21—25 507
25—30 631

Peste 40 368

Ponderea ridicată a tinerilor 
între 18—20 ani este încă 
o dată explicabilă, între aceasta 
și statistica în legătură cu fluc
tuația necalificaților, fiind o 
interdependență absolută. Con
secințele se răsfrîng deopotrivă 
asupra combinatului minier, 
dar și asupra tinerilor în cauză.

„Unitatea este lipsită de ca
pacitatea unei forțe de munca 
tinere și viguroase, cu largi 
perspective, receptiva la înnoi
rile tehnicii, capabilă de efor
turile mineritului. La rîndul lor, 
ne declară tovarășul inginer 
Vasile Gheorghe, director ad
junct al Direcției personal și în
vățămînt din M.M.P.G. — aflați 
la vîrsta formării și definirii 
profesionale riscă prin schimba
rea repetată a locului de mun
că să nu-și îndeplinească nici
odată vocația, să piardă mo
mentul optim al însușirii de
prinderilor meseriei, să ră- 
mină la un nivel de calificare 
mediocru. Ei vor suporta prin 
amînarea hotărîrii de fixare în 
specialitate și unitate — pentru 
toată durata activității lor — 
înseninate pierderi la cîștigurile 
efective — pierderi ce se con
stituie, pe de o parte, din cali
ficarea incompletă, iar pe de 
altă parte din nerealizarea spo
rului de vechime corespunză
tor".

Este firesc, pornind de la si
tuația relatată să căutăm cau
zele care determină și mențin 
fluctuația forței de muncă la 
Combinatul minier din Bălan. Și 
o dată cunoscute cauzele, ce 
pârghii se cer acționate pentru 
stăvilirea mișcării de cadre, 
pentru sudarea și omogenizarea 
colectivului de mineri, pentru 
creșterea randamentului și efi
cienței economice a activității 
sale ? Despre aceasta, într-un 
articol viitor.

Cîr AM DE PLATĂ 
PENTRU REPARAȚIE?

îs:

Si, CHIAR S 
PLĂTEȘTE? .

GLUMIȚI ? DOAR ȘTIȚI CĂ PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ PLĂTEȘTE ADAS-UlF

WHHd ' , ........

CAM MULT, 
DOMNIȘOARĂ/

rDACĂ AVEAȚI O ASIGURARE LA 
ADAS, NU PLĂTEAȚÎ NÎMicf

CREZI CA 
TE MINT? 
VINO SĂ 
VEZI/...



1ANIFESTÂRI CU PRILEJUI
IMICENTENARUIUI P.C.R
MOSCOVA J2. — Cores- 
ndentul Agerpres. Lauren- 
l Duță„ transmite : în ca
ul acțiunilor .menite sa 
archeze împlinirea a 50 de 
ii de la crearea Partidului 
imunist Român, la Mosco- 
. se desfășoară retrospectiva 
.mului românesc.
La deschiderea acestei ma- 
festări au participat U. M. 
olovnea, vicepreședinte al 
tmitetului pentru cinemato- 
afie de pe lingă Consiliul 

Miniștri al U.R.S.S., regi- 
>ri, actori de film sovietici, 
mcționari superiori ai M.A.E. 
U.R.S.S.
Au fost, de asemenea, de 
ță Ion Ciubotaru, însărcina- 
il cu afaceri, a.i. ai Romă- 
,ei la Moscova, și membri ai 
■nbasadei.
Cu acest prilej, a fost pre- 

>ntat filmul „Secretul cifru- 
il“. In cadrul acestei mani- 
-stări, vor mai rula filmele 
tmânești : Valurile Dunării", 
Solgota". „Dacii", „La patru 
ași de infinit". „Străzile au 
mintiri", „Duminică la . ora 
", „Răscoala"-

loc, în cadrul manifestărilor or
ganizate cu prilejul aniversării 
semicentenarului P.C.R., o sea
ră românească. A luat cuvîptul 
I. Mielcioiii, consilier al amba
sadei române din Varșovia. Au 
fost prezentate filme documen
tare de scurt metraj.

în capitala Indiei s-a des
chis, sub auspiciile Asociației 
de prietenie indo-române, ex
poziția ,.P.C.R. la a 50-a a- 
niverșare".

Au fost prezenți ministrul 
educației S. S. Ray, membri 
ai parlamentului, ai conduce
rii Asociației de prietenie, re
prezentanți ai vieții culturale 
și artistice, șefi ai unor 
siuni diplomatice, ziariști, 
numeros public.

Convorbiri

italiene
româno

TINERETUL LUMn

7 000 de dezamăgiri
„ȘOMAJUL CU DIPLOMĂ"

mi-
un

S. U. A. — Benjamin Spock, unul din părinții pediatriei modeme, a fost arestat după par
ticiparea la una din ultimele manifestații antirăzboinice. El mai fusese inculpat într-un pro

ces pentru sprijinirea demonstrațiilor tinerilor care au refuzat să lupte în Vietnam

ROMA 12. — Corespondentul 
Agerpres. Nicolae Puiceâ, tran
smite : Delegația română, con
dusă de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, a avut la Roma convorbiri 
cu Silvio Gava, ministrul in
dustriei, comerțului și artizana
tului al Italiei. Au fost examina
te posibilitățile concrete de in
tensificare a schimburilor co- 
meroiale dintre cele două țări 
și a lărgirii cooperării româno- 
italiene.

în cursul zilei de miercuri, 
delegația română a vizitat socie
tățile Montecantini-Edison, Bre- 

; da.-Termbmecoanica și • Societa- 
, tea generală pentru semicon

ductor! din ‘ Milano.

IN PORTUGALIA

VARȘOVIA 12 - Compon
entul Agerpres, Iosif1 Dumi- 
•âscu, .transmite : Sub auspicii- 
? „Muzeului de istorie al P.C.R, 
1 mișcării revoluționare și de
mocratice, din România și al Mu- 
eului de; istorie ă mișcării re- 
oluționare poloneze, -la Varșo- 
iâ a fost'deschisă, expoziția ..50 
a api ai Partidului Comunist 
lomân“. • Punctînd principalele 
lomente. din -activitatea P.C.R., 
•usă în slujba întregului popor, 
xpoziția • prezintă drumul par- 
urs de clasa, muncitoare din Ro
mânia, de întregul popor român 
centru eliberarea națională și 
pcială, pentru construirea-unei 
■atrii socialiste, multilateral 
lezvoltate.

★
La clubul, studențesc al Uni- 

•ersității din Varșovia a avut

• IN CAPITALA Japoniei 
s-a deschis miercuri expozi
ția JBucureșli-capitala Româ
niei", organizată de I.R.R.C.S. 
și de Asociația de prietenie 
Japonia-România, în colabo
rare cu Liga U.N.E.Ș.C.O. 
din Japonia și' cu firma 
„Mitsubishi Electric Co".

La vernisaj, Hiroshi Kai, 
secretarul general al Ligii 
U.N.E.Ș.C.O. din Japonia, a 
subliniat că expoziția va 
contribui la promovarea pri
eteniei și la dezvoltarea 
relațiilor dintre Japonia și 
România.

Discuțiile din Comitetul Economic LE DUAN
preventive

la
adoptate

Buenos Aires

si Social al O.N.U 

Intervenția reprezentantului român

LA PEKIN

Sesiunea Adunării de Stat

După o întrunire a co
mandanților celor trei 
armate — terestră, na
vală și aviație — la care 
a participat și șeful sta
tului, Alejandro Lanu- 
se, în Argentina au fost 

spe-decretate măsuri 
ciale de securitate.

Consiliul Economic 
și Social, al O.N.U. 
(ECOSOC) a luat în dis
cuție raportul secretaru
lui general al O.N.U., 
U Thant, privind apli
carea tehnicilor de 
calcul electronic la dez
voltarea și cooperarea 
internațională în acest 
domeniu.

a R.P. Ungare
ocu- 

ale 
pentru a preveni 

ale

BUDAPESTA 12. — Cores- 
>ondentul Agerpres, Al^xan- 
lru Pintea, transmite : In clă- 
iirea Parlamentului din Bu
dapesta a avut loc miercuri 
irima sesiune a noii Adunări 
ie.Stat.a Republicii Populare 
jngare.

La propunerea Comitetului 
Central al Partidului Munci- 
.oresc Socialist Ungar și a 
Consiliului Național al Tron
ului Popular Patriotic, Adu
larea de Stat a reales pe to- 
’arășul Pal Losonczi. mem- 
sru al C.C. al P.M.S.U.. ca 
președinte al Consiliului Pre
zidențial al Republicii Popu
lare Ungare. Ca vicepreședinți 
ai Consiliului prezidențial au 
fost realeși tovarășii Odon

Kishazi și Șa’ndor Gașpar. în 
funcția de președinte al Adu
nării de Stat a fost ales tova
rășul Antal A pro, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.

în unanimitate Adunarea 
de Stat a Republicii Populare 
Ungare a reales ca președinte 
al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar 
pe tovarășul Jeno Fock, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U. A fost aprobată 
lista noului guvern al Repu
blicii în care au intervenit 
unele modificări.

Ca vicepreședinți ai 
nului au fost aleși 
Ajtai, La jos Feher, 
Timar și Peter Valyl

guver- 
Miklos 
Maty^ș

Brigăzi antiguerilă au 
pat ..punctele strategice" 
capitalei, J.-.--- - 
eventuale atacuri armate 
unor organizații ilegale.

Surse ale președinției guver
nului și poliției au precizat că 
zece ofițeri superiori au fost 
arestați sub acuzația de con
spirație împotriva statului. 
Printre aceștia se află și ge
neralul în retragere Eduardo 
Rafael Labanca.

Observatorii din Buenos 
Aires apreciază că aceste ma
suri sînt cauzate de opoziția 
manifestată în ultimele săp
tămîni față de guvernul gene
ralului Lanusse de către un 
grup de ofițeri superiori și re
prezentanți ai grupărilor poli
tice de tendință peronistă, ne
mulțumiți de interzicerea re
întoarcerii în țară a fostului 
președinte Juan Peron, actual
mente aflat în exil la Madrid.

C.E.P.A.L.,

P. A. L

• •••••
In legătură cu plecarea sa 

definitivă din R.P. Polonă. Ti- 
beriu Petrescu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia Ia Varșovia, a fost primit 
miercuri de Jozef Cyrankie- 
wiez. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Polone.

capitala Uniunii Sovietice, a 
fost primit de Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S. Cu acest prilej au fost 
examinate probleme ale relații
lor comerciale dintre cele două 
țări. .Girotti a.avut, de ăseme- 
menea, convorbiri cu Boris Bo
risov. președintele Camerei de 
comerț a U.R.S.S.. în legătură 
cu dezvoltarea continuă a cola
borării dintre camerele de co
merț din cele două țări.

pitala Etiopiei va fi convo
cată, la 11 iunie, o reuniune 
ministerială a aceleiași or
ganizații. Alegerea orașului 
Addis Abeba ca loc al aces
tor reuniuni, a precizat pur
tătorul de cuvînt zambian, a 
întrunii aprobarea majorită
ții țârilor africane membre 
ale O.U.A.

Cutremur în Turcia
Responsabilitățile 
tineretului chilian
• INTR-UN discurs rostit 

la Universitatea din Santia
go de Chile, președintele 
Salvador Allende a subliniat 
responsabilitățile majore ale 
tineretului in momentul ac
tual crucial al istoriei țării. 
Ei a cerut studenților să-și 
aducă contribuția la „lupta 
pentru transformări sociale, 
pentru construirea unei so
cietăți drepte în Chile".

;*Xv

w
de

Ședința la Panmunjon
• LA PANMUNJON a avut 

lot cea de-a 390-a ședință a 
secretarilor celor două părți din 
Comisia militară de armistițiu 
din Coreea, convocata, la cere
rea părții R.P.D. Coreene. Re
prezentantul R.P.D. Coreene a 
protestat în mod hotăriț împo
triva introducerii ilegale în zona 
demilitarizată a unor tipuri de 
armament și a unui mare nu
măr de- trupe combatante ale 
S.U.A., fapte care constituie în
călcări flagrante ale acordului 
de armistițiu, și a cerut ca ar
mamentul și personalul militar 
respectiv să! fie retrase din 
zona demilitarizată.

• LA MUZEUL de artă 
din orașul finlandez Lap- 
peenranta. principal centru 
economic din Carelîa, a avut 
loc deschiderea expoziției 
„București — capitala Româ
niei". Manifestarea este or
ganizată de Asociația de 
prietenie Finlanda-România, 
in colaborare cu Muzeul 
artă din Lappeenranta.

• UN PUTERNIC cutremur __ 
pămînt a zguduit în cursul dimi
neții de miercuri orașul și re
giunea Burdur, situate la aproxi
mativ 600 kilometri sud-est de 
Istanbul. Potrivit primelor infor
mații provenind din zona sinis
trată cel puțin 60 de persoane 
și-au pierdut viața, iar alte cîteva 
sute au fost rănite. Primul $oc 
mai puternic, înregistrat de In
stitutul seismologie din Upsala 
(Suedia) ca fiind de gradul 6,3 pe 
scara Richter, a fost urmat de o 
serie de seisme mai ușoare. A- 
cestea au provocat distrugerea a 
circa 70 la sută din clădirile 
orașului BurdUr, cu o populație 
de 30 000 de locuitori, și au în
trerupt legăturile telefonice cu 
satele vecine. Cutremurul a afec
tat de asemenea, vilayetele Is- 
parta. Depizli, Ușak, Afyon, 
Konya și Antalya.

Guvernul turc a luat măsuri 
urgente, • trimitînd la fața locului 
mai multe unități militare și or
ganizing acțiuni de prim ajutor. 
Trei miniștrii s-au deplasat în 
zona sinistrată.

Ușak,

de

• PREȘEDINTELE Camerei 
de comerț. italo-sovietice, Raf- 
faele Girotti. care se află în

SERATA : rulează la Patria 
(orele 9: 11,30; 14: 16.30; 19; 2130).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Festival (orele 9: 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 20,45), Modern
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Grădina Capitol (ora 19.30), 
Grădina Modern (ora 20).

EU FRANCTSK SKORINA : ru
lează la Victoria (orele 9: 11,15: 
13.30: 16; 18,30; 20;45).

EVOCĂRI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20,45 în continuare).

PAN VOLODYJOWSKI: rulează 
la Lumina (orele 16.30: 20).

GOOL ! : rulează la Lumina (o- 
rele 9—15. în continuare).

O FLOARE SI DOI GRĂDI
NARI : rulează la București (ore
le 9; 12,30: 16,30, 20), Luceafărul 
(orele 9: 12.30: 16; 19.30), Favorit 
(orele 9.15: 12.30: 16; 19,30), Grădi
na Doina (ora 20).

Viitoare reuniune 
a O.U.A.

• UN PURTĂTOR de eu- 
vînt al Ministerului de ex
terne al Zambiei, a anunțat 
câ Ia 21 iunie va avea Ioc 
la Addis Abeba o intîlnire 
la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane. Tot în ca-

Starea lui Dirk Van Zyl
• UN buletin medical, publi

cat miercuri la spitalul Groote 
Schuur din Capetown, arată că 
starea sănătății pacientului Dirk 
Van Zyl, supus la începutul 
săptămînii unei operații de 
transplantare a inimii de către 
o echipă' de medici condusă de 
profesorul Christian Barnard, 
este ’ normală. ' Comunicatul 
menționează, de asemenea, că 
Van :Zyl a început să primeas
că o.„hrană.ușoară".

După aproape 
două săptămîni 
de dezbateri. în 
capitala chiliână 
au luat sfîrșit 
lucrările celei 
de-a 14-a sesiuni 
a Comisiei Eco
nomice a O.N.U. 
pentru Ame
rica Latină
(C.E.P.A.L.). 
cu sediul la San

tiago de Chile se compune din 
24 de state membre (toate sta
tele continentului latino-ame- 
rican). In calitate de Comisie 
regională, ea este un organism 
funcțional al Consiliului eco
nomic și social al O.N.U. Acest 
Consiliu și-a creat comisii re
gionale din necesitatea resim
țită de către state de a studia 
și analiza multilateral o serie 
de probleme de ordin econo
mic pe o bază regională.

în centrul atenției ultimelor 
sesiuni ale Comisiei Economi
ce a O.N.U. pentru America 
Latină au stat problemele ne
cesității dezvoltării economice 
și făuririi unei industrii mo
derne în țările latino-ameri- 
cane.

Cea de-a 14-a sesiune a Co
misiei — la care au participat 
și observatori din țări situate 
în alte regiuni ale globului, 
printre care și din România — 
a avut în centrul dezbaterilor 
probleme de o deosebită im
portanță pentru evoluția țărU 
lor latino-americane în cel 
de-al doilea deceniu al dezvol
tării. „Numai prin schimbări 
structurale, reforma agrară, 
naționalizarea bogățiilor și a 
băncilor, reforma instituțiilor 
politic^, restructurarea indus
trială — arăta în cuvîntul de 
deschidere președintele chi
lian Allende — se va putea 
controla și mobiliza pe o cale 
mai bună surplusurile econo
mice, îndreptîndu-le spre o 
dezvoltare planificată de na
tură să satisfacă nevoile de 
bază ale întregii populații. Nu
mai în acest fel vom fi în 
stare să punem capăt stagnării, 
mizeriei și dependenței".

Accentul principal al sesiu
nii a fost pus pe rolul 
C.E.P.A.L. în contextul muta
țiilor politice și social-econo- 
mice de pe continentul latino- 
american și direcțiile de mul
tiplicare a eforturilor acestui 
organism. în rezoluția princi
pală adoptată de participanți 
s-a subliniat importanța schim
bărilor structurale ca factor 
primordial al dezvoltării. Evi
dențiind însemnătatea conso
lidării și dezvoltării industrii
lor naționale; a modernizării 
agriculturii, înlăturării depen
denței tehnologice, diversifi
cării economiei și comerțului, 
rezoluția relevă că. lichidarea 
decalajului dintre țările in
dustrializate și cele în curs de 
dezvoltare depinde, în primul 
rînd. de eforturile proprii ale 
fiecărei națiuni. Rezoluția, se
siunii în legătură cu strategia 
dezvoltării fixează ca obiectiv 
de studiu pentru C.E.P.A.L., 
analiZâ particularităților de 
dezvoltare economică a fie
cărei țări, a modalităților de 
acordare a asistenței financia
re externe, a căilor de înlătu
rare a dependenței tehnologi
ce, natura prezenței și efecte
le investițiilor străine precum 
și amplificarea și diversifica
rea exporturilor.

Raportul, primul de acest fel 
în activitatea O.N.U., a fost'ela
borat ca urmare a unei inițiati
ve a României la sesiunea a 
XXIII-a a Adunării Generale a 
O.N.U. Delegațiile Franței, 
S.U.A., U.R.S.S.; Libanului, Noii 
Zeelande, Pakistanului au co
mentat în termeni favorabili re
comandările conținute în raport.

Luînd- cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul țării 
noastre la O.N.U., ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, a eviden
țiat rolul științei și tehnologiei 
moderne în dezvoltarea națiuni
lor, necesitatea întăririi cooperă
rii internaționale în acest dome
niu, contribuția pe care o pot 
aduce O.N.U. și organismele sale 
în această direcție. Perfecționarea 
și utilizarea . ordinatoarelor și 
tehnicilor de calcul pentru dez
voltare, ale căror efecte pozitive 
sînt unanim recunoscute, trebuie 
să preocupe într-un grad sporit 
familia organismelor O.N.U. Ra
portul secretarului general pune 
pentru prima dată, în fața co
munității internaționale problema 
cooperării în acest domeniu. 
Concluziile și recomandările 
conținute în raport ne îndreptă
țesc să apreciem că, din acest 
moment, problema calculatoare
lor electronice este înglobată în 
preocupările permanente ale me
canismului O.N.U., a arătat re
prezentantul român. Organizația 
Națiunilor Unite dispune de po
sibilități multiple a căror utiliza
re poate contribui la dezvoltarea 
cooperării în acest domeniu, la 
asimilarea de către țările în curs 
de -dezvoltare a tehnicelor de 
calcul și la aplicarea acestora 
la procesele economice. în conti
nuare, reprezentantul român, a 
reliefat preocupările actuale ale 
țării noastre pentru crearea unui 
sistem național informațional.

• TRATATIVELE dintre de
legația guvernului R. D. Germa
ne, condusă de secretarul de stat 
Guenter Kohrt. și delegația Se
natului Berlinului occidental, în 
frunte cp Ulrich Mueller, direc
tor senatorial, au fost continua
te miercuri în capitala R. D. 
Germane, informează agenția 
A.D.N. Șefii celor două delega
ții au căzut de acord să conti
nue tratativele la sediul Senatu
lui Berlinului occidental. Potri
vit propunerii lui Ulrich Muel
ler, menționează agenția. s-a 
convenit ca următoarea întîlni- 
re să. aibă loc la 30 iunie a.c.

VULPILE ȘI ȘORICEII : ru
lează la Capitol (orele 10,30; 12,45; 
16.30; 18,30; 20 45).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Melodia (orele 9; 12,30; 16: 19.30).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Excelsior 
(orele 9: 11.15; 13,30: 16; 18,15;
20.30) , Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15). Grădina Tomis (ora
20.30) .

PE COMETĂ : rulează la Gri- 
vița (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16;
18,15: 20,30),

MOARTEA FILATELISTULUI î 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17.45: 20).

POIENILE ROȘII : rulează la 
Buzești (ora 18).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Buzesti (ora 15,30), Gră
dina Buzești (ora 20,30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20 în 
continuare).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI î 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) , Grădina Bucegi (ora 19,30).

ZESTREA DOMNITEI RALU :

PEKIN 12 (Agerpres). — Ciu 
En-lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
Comitetului. Central al Partidu
lui Comunist Chinez, a purtat 
convorbiri cu o delegație a 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, condusă de Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, aflată în 
vizită la Pekin. Convorbirile, 
relatează agenția China Nouă, 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de unitate frățească și priete
nie militantă între părțile chi
neză și vietnameză.

Biroul Politic al C.C. al P.C. 
Chinez a oferit un banchet în 
cinstea delegației din R. D. Viet
nam, Luînd cuvîntul, Ciu En-lai 
a felicitat cele trei popoare ale 
Indochinei pentru marile victo
rii repurtate în războiul împo
triva agresiunii S.U.A., pentru 
salvarea națională, menționînd 
răsunetul și influența acestor 
victorii în Asia, în lumea în
treagă. inclusiv la Washington, 
in inima Statelor Unite. In con
tinuare, el a relevat că po-porul 
chinez va fi întotdeauna alături 
de popoarele Vietnamului. Lao- 
sului, Cambodgiei și Coreei, de 
popoarele întregii, lumi. Răs
punzînd, Le Duan a relevat 
prietenia frățească dintre R. D. 
Vietnam și R. P. Chineză.

Actuala perioada coincide, sau, mai exact spus, ar trebui 
sâ coincidă, cu împlinirea speranțelor absolvenților universi
tăților portugheze. Dupâ ce vor primi, în urma apropiatelor 
examene de licență, diplomele cuvenite, ei vor începe sâ 
consulte ofertele de angajare ale întreprinderilor și instituți
ilor.’ Pentru mulți dintre acești tineri va fi momentul unei mari 
dezamăgiri.

Unul dintre cele mai informate cotidiene portugheze, DIARIO 
DE NOTICIAS, notează că „niciodată amenințarea șomajului 
printre tinerii absolvenți n-a fost atît de gravă ca în acest an". 
Potrivit datelor estimative ale autorităților circa 7 000, din cei 
11 000 de absolvenți din actuala promoție a universităților și 
institutelor superioare tehnice portugheze nu vor găsi angaja
mente ferme în economie și celelalte sectoare ale vieții so
ciale. Majoritatea marilor întreprinderi au făcut cunoscut că din 
cauza slabei conjuncturi nu vor angaja în această vară decît 
circa o pătrime din numărul de cadre tehnice superioare re
crutate normal în fiecare din cei zece ani anteriori. 14 între
prinderi și două din institutele cele mai importante de proiectări 
în domeniul construcțiilor au anunțat că „ofertele de angajare 
sînt înghețate" în acest an și că nu vor angaja nici un nou 
absolvent-specialist. Rectorul universității Coimbra, una din 
cele mai renumite din țară și ai cărei absolvenți sînt, de obi
cei, foarte căutați si apreciați pentru buna lor pregătire, a 
anunțat că ofertele de angajare primite actualmente 
acoperă mai puțin de o treime din numărul absolvenților care 
urmează să-și ia licența în iunie a,c.

DIARIO DE NOTICIAS scrie cu vădită ironie amară că „pen
tru mulți absolvenți (portughezi — n.n.) se conturează un ob
stacol mult mai greu și mai de netrecut decît cel mai dificil 
examen al vieții universitare" E vorba, evident, de obstacolul 
din calea găsirii unei slujbe. Ca o ilustrare a veracității afir
mațiilor ziarului lusitan, cotidianul italian UNITA relatează, 
reluînd o informație din Lisabona, un fapt edificator. Un ab
solvent al facultății de drept administrativ a universității din 
capitala portugheză (din precedenta promoție) s-a prezentat 
la concursurile pentru angajarea de funcționari la trei institu
ții din trei orașe diferite. El a eșuat din cauza numărului foar
te mare de candidați și numărului extrem de mic de locuri 
vacante. în cele din urmă, mînat de o ultimă speranță, s-a 
prezentat în orășelul lui natal din districtul Porto, la con
cursul pentru angajarea de învățători. Spre marea decepție, 
a constatat că erau înscriși 160 de candidați pentru cinci 
posturi vacante.

Judecind după asemenea realități și luînd în considerare 
că, potrivit oficialităților, anul acesta situația pe cîmpul an
gajărilor e mult mai proastă încă decît în anul precedent, vara 
aceasta se. anunță ca un anotimp al dezamăgirilor pentru 
toarte mulți, ..mai precis pentru cei mai mulți dintre absolven
ții din apropiata promoție a universităților portugheze.

EM. RUCAR

Criza monetară occidentală
•< Reuniunea Bundestagului vest-german

Reunit intr-o ședință extraordinară, Bundestagul vesl- 
german a examinat măsurile adoptate, în ultimele zile, de 
guvernul R. F. a Germaniei în domeniul financiar, precum 
și rezultatele recentei reuniuni de Ia Bruxelles a Consiliu
lui Ministerial al C.E.E.

Ministrul economiei, Karl 
Schiller, a prezentat o declarație 
a Cabinetului în care a subliniat 
că „hotărîrea de a institui un 
curs fluctuant al mărcii vest-ger-

Programul „Apollo-15“
Nava spațială 

,,Apollo-15“ â fost 
transportată ieri 
din hangarul de 
montaj la rampa 
de lansare, in
formații date pu
blicității la cen
trul spațial Cape 
Kennedy și trans
mise de agenții- 

ne permit să ofe-le de presă__,______ _____
rim cititorilor noștri unele a- 
mănunte privind programul 
misiunii „Apollo-15“.

Lansarea navei spațiale „A- 
pollo-15“, avînd Ia bord pe as- 
tronauții David Scott — co
mandantul misiunii, James 
Irwin — pilotul modulului lu
nar și Alfred Worden — pilo
tul cabinei, a fost fixată pen
tru ziua de luni 26 iulie, ora 
13,34 g.m.t. Patru zile după 
lansare va avea loc aseleni- 
zaiea. Punctul alunizării mo
dulului lui „Apollo-15“ este, în 
mod practic, înconjurat de 
munți lunari. David Scott și 
James Irwin vor debarca pe 
Lună Ia 30 iulie ora 22,15 g.m.t. 
și vor petrece pe suprafața sa
telitului natural al Terrei 67 
de ore, dintre care, circa 20 
de ore vor fi consacrate acti
vității extravehiculare.

Trei premiere spectaculoase 
sînt prevăzute în cadrul pro
gramului misiunii „Apollo-15“ : 
conducerea unui „automobil" 
pe suprafața Selenei, escala-

darea unul munte lunar și ie
șirea în spațiu a pilotului ca
binei în timpul reîntoarcerii 
spre Pămînt.

Scott și Irwin vor efectua pe 
suprafața Lunii trei „excursii", 
fiecare cu o durată între 
6—7 ore. în cursul acestor trei 
promenade, cei doi astronauțl 
vor folosi, pentru prima oară, 
un „automobil lunar" un gen 
de jeep electric (prezentat zia
riștilor la o recentă conferință 
de presă a N.A.S.A.), vehicul 
eu ajutorul căruia vor fi 
parcurși circa 40 de kilometri, 
cu o viteză medie de 10 kilo
metri pe oră. Cea mai mare 
parte a acestei „escapade au
tomobilistice" pe Selena va fi 
televizată în direct cu ajutorul 
unei camere montată in fața 
vehiculului. în cea de-a doua 
zi a activității lor pe Lună, as- 
tronauții vor efectua o escala
dare a muntelui Hantley, al 
cărui vîrf atinge 4 200 metri.

în perioada activității sele
nare a lui Scott și Irwin, Wor
den va rămîne pe o orbită lu
nară la bordul cabinei-mamă, 
de unde va lansa un satelit 
științific, care urmează să cu
leagă date privitoare la astrul 
nopții ; totodată, el va lua o 
serie de imagini ale suprafe
ței lunare pe care le va trans
mite pe Pămînt.

Reîntoarcerea pe Terra a ce
lor trei astronauți a fost pre
văzută pentru 7 august, ora 
20,06 quit (amerizare în’ Pa
cific).

mane a fost adoptată în vederea 
descurajării intrărilor de oapita- 
luri și, în primul rind, a celor 
americane, în scopuri speculati
ve". Fără a preciza un termen 
al valabilității hotărîrii asupra 
cursului fluctuant, Karl Schiller 
a relevat că o asemenea măsură 
a fost necesară întrucît afluxul 
de dolari a cuprins R.F.G. în
tr-un termen scurt și a trebuit 
să se „acționeze energic și ra
pid".

Referindu-se la reuniunea de 
la Bruxelles, ministrul vest-ger- 
man și-a exprimat regretul în 
legătură cu divergențele persis
tente între „cei șase" în proble
mele monetare și cu nerealizarea 
unor „succese palpabile".

Răspunzînd criticilor formula
te de opoziția oreștin-democrată 
față de măsurile guvernului 
(Rainer Barzel a reproșat că 
țara a fost atrasa într-o criză 
monetară), cancelarul Brandt a 
precizat că, „în realitate, est© 
vorba de o criză a dolarului, și 
nu de o criză a mărcii". Refe- 

• rindu-se la reuniunea de la 
Bruxelles, Willy Brandt, ca și mi
nistrul Schiller, a recunoscut că 
„cei șase" .nu au reușit să ajungă 
la o poziție comună față de cri
za monetară occidentală deter
minată de „maladia dolarului".

R. F. G. — La bursa de schimb din Frankfurt pe Main se resimt’ din plin efectele actua
lei crize monetare occidentale

rulează la Aurora (orele 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18). Grădina Aurora 
(ora 20.15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Flamura (orele 10; 
14,30; 19).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Pacea (orele 16; 18; 20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Miorița (orele 10: 12,30; 
15; 17 30; 20) Central (orele 9; 
11.15: 14.30; 17.15: 20.15).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Munca (orele 15; 19).

ULTIMA RELICVA : rulează la 
Ferentari (orele 16; 18; 20).

LOS TARANTOS : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18), Volga (o- 
rele 10; 12; 14- 16; 18,15; 20.30),
Grădina Unirea (ora 20,15).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA ; rulează la Lira (orele

15,30; 18). Grădina Lira (ora 
20,30), Giulești (orele 14,30; 17,45; 
20),

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la, Drumul Să
rii (orele 15,30; 17,45; 20), Progre
sul (orele 15,30; 18; 20).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI î 
rulează la Crîngâsi (orele 16; 
18: 20).

O DUMINICA ÎN FAMILIE : 
rulează la Viitorul (orele 16 ; 
18 : 20).

ADIO, GRANADA : rulează la 
Gloria (orele 9; li,15; 13,30; 16;
18,15: 20,30), Arta (orele 15,30; 18), 
Grădina Arta (ora 19,45).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

CLANUL SICILIENILOR : . ru
lează la Moșilor (orele 15; 17,30; 
20).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15),
Flacăra (orele 15; 17,30; 20), Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19,30).

CÎNTECELE MĂRII : rulează
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18: 20.15).

OMUL CU DOUĂ FEȚE : 
rulează la Cinemateca — Union 
(orele 9: 10,30; 12.30; 14,30) ; LU
MINA DE GAZ (ora 16,30).
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Opera Română : DON QUIJOTE 

— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă :

ROSE MARIE — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : HEIDELBERGUL 
DE ALTĂDATĂ — ora 20 ; (Sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI — 
ora 20 : Teatrul de Comedie : 
FATA MORGANA — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LEONCE 
Șl LENA — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : ACEȘTI NEBUNI FĂȚAR
NICI — ora 20 ; Teatrul Mic : 
CUM SE JEFUIEȘTE O BANCĂ
— ora 20 ; Teatrul ,.C. Tănase" 
(Sala Savoy) : MICUL INFERN
— ora 19.30 ; (Cal. Victoriei) : LA
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19.30 : Teatrul „C. I. Nottara" 
(Bd. Magheru) : BĂRBAȚI FĂRĂ 
NEVESTE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : SCHIMBUL — ora 20 ;
Teatrul Giulești : TANGO LA
NISA — ora 19,30 ; Teatrul „Ion

Creangă" : CINCI SĂPTĂMÎNI
ÎN BALCON — ora 16; Teatrul 
Evreiesc de Stat : PE PLACUL 
TUTUROR — ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică» (Str. Academiei) : 
BANDIȚII DIN KARDEMOMME
— ora 17 ; Teatrul „Ion Vasiles-
CU" : REVISTA LA VOLAN —
ora 19,30 ; A.T.M. (La Ateneul 
Român — Sala Studio) : LA 
MUSICA — ora 20 ; Circul 
„GlobUS" : ARENA PRIMĂVERII
— ora 19,30.

JOI, 13 MAI 1971

PROGRAMUL I
• 18.00 Deschiderea emisiunii 

• 18,30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto • 18,50
Viața literar-artistică a Timi

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scfnteii", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.

In ședința din 11 mai a Co
mitetului pentru dezarmare de 
Ia Geneva, a luat cuvîntul șeful 
delegației Canadei, G. Ignatieff, 
care s-a referit Ia unele aspecte 
ale interzicerii experiențelor sub
terane cu arma nucleară. Repre
zentantul canadian a propus or
ganizarea la 30 iunie, a unei șe
dințe neoficiale a Comitetului 
Ia care să fie discutate, ou 
participarea experților, posibilită
țile de detectare și identificare 
a exploziilor subterane cu arma 
nucleară, cu ajutorul aparaturii 
seismologice.

în cadrul aceleiași ședințe, un 
grup de delegații a propus or
ganizarea, Ia 7 iulie, a unei alte 
ședințe neoficiale a comitetului, 
cu participarea experților, pe 
tema prohibirii armelor chimice 
și biologice.

Cele două propuneri au fost 
adoptate prin consensul mem
brilor comitetului.

șoarei • 19,20 1001 de seri
• 19.30 Telejurnalul de sea
ră • 20,00 „Jaguarul". Repor
tajul anchetei .Jaguarul", recon
stituie acțiunea conjugată a va
meșilor, grănicerilor și miliției, 
pentru descoperirea uneia dintre 
cele mai neobișnuite infracțiuni 
comise pe teritoriul țării noastre
• 20,40 Baschet masculin : Româ- 
nia-Spania. Transmisiune directă 
de la Sala Sporturilor Floreasca
• 21,55 Planeta se grăbește
• 22,30 Teleglob : Heidelberg
• 22,50 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
q 20 00 Concertul orchestrei 

simfonice a Radioteleviziunii
• 21,00 După 40 de ani. Film do
cumentar — producție a studiou
lui „Alexandru Sahia». • 21,20 
Buletin de știri • 21.25 Film ar
tistic : „Explozie în munți».

Tiparul i Combinatul poligrafia „Casa Soînteii' E ,


