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NICOLAE CEAUȘESCU

Conferinței pe țară a Asociației române 
pentru legături de prietenie cu U.R.S.S.

Examinînd împreună cu activiștii de partid, cu specialiștii din economie 
căile de acțiune pentru dezvoltarea multilaterală a țării, pentru îndeplinirea 

cu succes a sarcinilor cincinalului revoluției tehnico-stiințifice, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a aflat ieri in mijlocul oamenilor muncii 

din județele Satu Mare și Bistrița-Năsăud

• Pe tot parcursul vizitei au lost 
viu exprimate sentimentele de 
dragoste și recunoștință fierbinte pe 
care întregul nostru popor le nutrește 
față de partid, față de secretarul său 
general • Trăind și muncind in 
deplină frăție, români, maghiari, 

germani și de alte naționalități și-au 
afirmat hotărirea neabătută de a 
înfăptui, strins uniți in jurul 
partidului, programul edificării 
comuniste a patriei adoptat de 
Congresul al Xl-lea al P. C. R.

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEA UȘESCU

la adunarea populară din municipiul Satu Mare
Dragi tovarăși,

Este o deosebită plăcere pen
tru mine să mă reîntîlnesc cu 
oamenii muncii din Satu Mare 
și să vă adresez, cu acest pri
lej, dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor din municipiul și ju
dețul Satu Mare un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al partidului, a guver
nului, precum și a mea perso
nal, și cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice, urale; se 
scandează: „Ceaușescu —
P.C.R.").

Ne aflăm la Satu Mare, într-o 
vizită de lucru, acum la, în
ceputul noului cincinal, pentru 
a discuta împreună cu organi
zația de partid, cu oamenii 
muncii felul în care s-a trecut 
la realizarea obiectivelor trasate 
de Congresul al Xl-lea și ce 
trebuie făcut în continuare în 
vederea Îndeplinirii în cele mai 
bune condițiuni a istoricelor ho-

tărîri ale acestui Congres. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
urale).

Am fost deosebit de mulțumit 
de faptul că ne-am putut re- 
întilni cu minunatul colectiv de 
la întreprinderea de confecții 
„Mondiala**. Am constatat, cu 
acest prilej, rezultatele deose
bite pe care acest colectiv de 
4 000 de oameni — în mărealor 
majoritate muncitoare —- au 
reușit să le obțină. Intr-adevăr, 
producția realizată aici este de 
calitate bună și . doresc ca, in 
mod public, să adresez încă o 
dată colectivului fabricii feli
citări pentru, rezultatele pe care 
le-a obținut pînă acum și să-i 
urez în continuare rezultate și 
mai bune, pentru a pune la dis
poziția oamenilor muncii con
fecții de cit mai bună calitate, 
care să bucure și să înfrumu
sețeze pe cetățenii patriei noas- 
tre. (Aplauze puternice, urale).

Mi-a produs, de asemenea, o

mare satisfacție reinttlnirea cu 
colectivul de 7 000 de oameni ai 
muncii de la Uzinele „Unio**. 
Mai cu seamă mi-a făcut plă
cere să constat că întreprinde
rea s-a dezvoltat puternic, că ea 
realizează acum utilaje de teh
nicitate mai înaltă și de cali
tate mai bună. Țin, deci, să 
adresez și acestui minunat co
lectiv feliei tari pentru' rezulta
tele obținute pînă acum. Urez 
tuturor oamenilor muncii din 
acest mare colectiv rezultate și 
mai bune în îndeplinirea sarci
nilor de -seamă ce le au în acest 
cincinal — de a asigura pro
duse de mai înaltă tehnicitate 
și de a obține, totodată, o dez
voltare a producției, in așa fel 
îneît aceasta să ajungă, in 1980, 
la aproape 5 miliarde let 
(Aplauze puternice; urale).

Din datele pe care le avem 
reiese că pe primele nouă luni 
ale noului cincinal și oamenii 
muncii din Satu Mare au rea

lizat cu succes planul și au ob
ținut chiar o depășire. Aceasta 
creează condiții pentru îndepli
nirea cu succes a primului an 
al dncinal’âui și pentru a pune 
o bază trainică Îndeplinirii cu 
succes a întregului cincinal 
1976—1980. Pentru aceste rezul
tate minunate obținute de toți 
oamenii muncii din Satu Mare 

Te adresez tuturor' calde felici
tări și urări de noi și noi 
succese! (Aplauze puternice, 
urale).

Menționez și la această mare 
adunare populară din -Satu Mare 
faptul că întregul nostru popor 
a trecut cu fermitate la reali
zarea cincinalului. Pe primele 
nouă luni producția industrială 
a crescut intr-un ritm de peste 
11 la sută, realizîndu-se peste 
plan o producție de’peste 8 mi
liarde lei. Aceasta ne dă temei 
să apreciem că vom realiza cu 
succes planul pe acest an, că- 
avem toate condițiile pentru a

îndeplini cu rezultate bune cin
cinalul și chiar de a obține o 
producție suplimentară. (Aplau
ze, urale, se scandează : 
„Ceaușescu și poporul").

Toate acestea demonstrează 
realismul prevederilor planului 
cincinal, capacitatea creatoare a 
oamenilor muncii, faptul că în
tregul nostru popor — și în pri
mul ‘ rin‘d ' eroica noastră clasă 
muncitoare — este hotărît sâ 
faca totul pentru a realiza pre
vederile planului cincinal, Di
rectivele Congresului al Xl-lea, 
Programul de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României 
spre comunism.- (Urale pu
ternice. se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R.*).

Am vizitat o expoziție de pro
duse agricole. Am constatat cu 
multă satisfacție că și în agri
cultură oamenii muncii de pe

(Continuare in pag. a IlI-a)

6ttmațl • tovarăși, •
■ ImT,. eăjte » deosebit de ? plâcut ea, în numele 

; Comitetului Central al Partidului .Comunist Ro
mân, al-Consiliului de Sfcai, t.âl; guvernului;. Și al 
meu persorfal, să vă adresez dumneavoastră, parti- 
cipanților la Conferihța -, pe țară a Asociației ’ ro
mâne pentru legături de prietenie ,, cu. U.KSXS., 
tuturor membrilor A.R.L.U.S., un călduros salut 
tovărășesc și cele mai bune urări. •> 1 ,

Prin activitatea sa, A.R.L.U.S. d$ expresie po
liticii consecvente a partidului și statului.,nbstru 
de dezvoltare a bunelor relații dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Sovietică, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dintre poporul român și po
poarele sovietice. întărirea prieteniei și colaboră
rii româno-sovietice a caracterizat dintotdeauna 
politica partidului nostru, chiar de la înființarea 
sa. încă din anii ilegalității, comuniștii români, 
animați de un puternic spirit internaționalist, au 
militat consecvent, cu prețul unor grele sacrificii, 
pentru stabilirea și dezvoltarea unor relații de- 
bună vecinătate, prietenie și colaborare cUj Uniu
nea Sovietică. O expfesie concretă a acestei lupte 
și preocupări permanente a partidului, nostru o 
constituie crearea, în 1934, a organizației „Amicii 
U.R.S.S.", care, reunind în rîndurile sale repre
zentanți de frunte ai opiniei publice românești, a 
desfășurat o amplă activitate de popularizare a 
tînărului stat socialist, de cunoaștere-și apropiere 
dintre cele două țări, aducînd o mare contribuție 
la cultivarea sentimentelor de prietenie și co
laborare dintre poporul român și popoarele Uniu
nii Sovietice.

Consecvent acestei politici, Partidul' CJomunisț 
Român a militat și militează permanent pentru 
întărirea și extinderea relațiilor româno-sovietice, 
relații care. în anii conștrucției socialismului, în 
condițiile făuririi noii orînduiri sociale în cele 
două țări, au fost ridicate pe o treaptă superioa
ră. Tratatul de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre cele două țări asigură cadrul 
favorabil intensificării și amplificării continue a 
colaborării politice, economice și tehnico-științifice' 
româno-sovietice, deschide largi perspective „ de 
viitor cooperării pe multiple planuri dintre 
România și Uniunea Sovietică. întemeindu-se ferm 
pe principiile deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și avantajului 
reciproc, pe solidaritate internațională și întraju
torare tovărășească, relațiile româno-sovietice co
respund pe deplin intereselor popoarelor celor 
două țări și servesc, totodată, cauza socialismului, 
colaborării și păcii în întreaga lume.

întregul nostru popor, înfăptuind ferm politica 
partidului,, desfășoară o intensă activitate pentru 
transpunerea în viață a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al Xl-lea, a Programului de făurire 
a societății socialiste 'multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. Marile

realizări obținute In dezvoltarea economico-socială 
a țării, în înflorirea științei și culturii, în ridi
carea bunăstării materiale și spirituale a^ maselor 
reprezintă o puternică mărturie a hotărîrii de 
neclintit a eroicei noastre clase muncitoare, a 
țărănimii și intelectualității, a tuturor .oamenilor 
muncii din patria noastră — fără deosebire de 
naționalitate — de a-și făuri, în strînsă unitatty 
sub conducerea partidului, o viață nouă, liberă Și 
independentă, de a ridica patria socialistă pe 
culmi tot mai înalte de civilizație și progres. 
Aceste realizări sînt, totodată, o contribuție de 
preț a țării noastre la creșterea forțelor sociaKs-? 
mului, la întărirea prieteniei și colaborării cu ță
rile socialiste, la cauza păcii și securității în lume.

Totodată., acționind .în- spiritul hotărîrilor Con-, 
greșului al Xl-lea, al Programului partidului, țara 
noastră participă activ la activitatea internațio
nală, militează susținut pentru soluționarea con
structivă a problemelor complexe _ cu care ește 
confruntată omenirea contemporană. Considerăm 
că. în condițiile actuale, cînd în lume s-au petre
cut și se petrec profunde, schimbări revoluționare, 
naționale și sociale, ca rezultat al luptei tot mai 
hotărîțe a popoarelor pentru a pune capăt vechii 
politici imperialiste de inegalitate și asuprire, al 
afirmării voinței lor de a trăi libere, deplin stă- 
pîne pe bogățiile naționale și pe propriile destine, 
sîntem datori să facem totul pentru ca, împreună 
cu popoarele și forțele progresiste înaintate de 
pretutindeni, să ne aducem întreaga contribuție la 
întărirea cursului spre destindere și colaborare ce 
se conturează in viața internațională, la câuza 

. păcii și înțelegerii întrte națiuni. Acționind. în acest 
spirit,-dezvoltăm continuu colaborarea noastră cu 
toate țaț-ile socialiste — care făuresc noua orîn- 

. duire — cu țările în* curs de dezvoltare și cu 
țările nealiniate, cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială. Milităm ferm pentru 
lichidarea oricăror forme de dominație și asuprire 
a popoarelor, pentru promovarea unor relații noi 
între state, întemeiate pe egalitate și' . respect 
reciproc, pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale care șă favorizeze progresul 
mai rapid al tuturor țărilor și în primul rînd al 
celor rămase în urmă, să înlesnească accesul larg 
și neîngrădit al fiecărei națiuni la cuceririle civi
lizației moderne. '

Sînt încredințat că actuala Conferință pe țară 
a Asociației române pentru legături de prietenie 
cu U.R.S.S. va pune în centrul preocupărilor sale 
înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare 
multilaterală a relațiilor româno-sovietice, în
tărirea prieteniei și colaborării dintre poporul 
român și popoarele sovietice, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, în lupta pentru mărețele idealuri ale 
socialismului și comunismului, ale păcii și înțele
gerii între popoare.

Avînd această convingere, urez succes deplin 
lucrărilor conferinței, iar dumneavoastră tuturor 
vă doresc multă sănătate și fericire !

SĂPTĂMÎNA RECORD IN AGRICULTURA
PRUIIIINUEM MUJICĂ MBOSITA MINI CA 

TOATE IIEIIIIILE CiMI’llllll
SĂ FIE PIESE NElKTlRZIAT IA ADĂI'FISI

Prin telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nitolae Ceaușescu,

JUDEȚELE BRĂILA Șl BUZĂU RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA 
RECOLTĂRII LEGUMELOR, STRUGURILOR Șl CARTOFILOR

• Brigăzile de tineret continuă EXAMENUL HĂRNICIEI IN GRĂ
DINI, LIVEZI Șl PODGORII

• Să se accelereze CULESUL, TRANSPORTUL, SORTAREA Șl IN-
SILOZAREA CARTOFILOR

• PORUMBUL Șl SFECLA DE ZAHĂR-două culturi asupra cărora 
trebuie să se concentreze întreaga atenție in această perioadă ; în 
fiecare unitate, grafice riguroase de cules și transport, astfel ca nici

un kilogram de recoltă sâ nu rămină în cîmp

• GRIUL - ÎNSĂMINȚAT PÎNĂ LA ULTIMUL HECTAR PLANIFICAT 
ÎNCĂ ÎN ACESTE ZILE, în condițiile respectării stricte a calității

agrotehnicii

Relatările reporterilor noștri în pagina a 2-a

La Întreprinderea „Unio", prestigioasă citadelă muncitorească sătmăreanâ. In mijlocul colectivului de la 'întreprinderea de utilai tehnologic din Bistrița
REPORTAJUL VIZITEI ÎN PAGINILE 2-3 ‘

enciclopedia sentimentală
de Adrian Păunescu

GENERAȚIILE 
) DE LUPTĂTORI 
| Procesul revoluționar la care este chemată țara cere parii- 
. ciparea fără preget a tuturor generațiilor la împlinirea acestui 

adine .și.jietrgdat comandament. Forța spiritului revoluționar 
l din climatul României de azi constă tocmai in participarea 
’ tuturor generațiilor la păstrarea și permanenta lui proșpeți- 
\ me. Fiecare generație își aduce contribuția la durata acestui 
i spirit revoluționar. Nici una dintre celelalte stări ale lumii 
1 nu are atita nevoie de participarea largă a tuturor genera- 
i țiilor curn are nevoie adevăratul spirit revoluționar. Spiritul 
, revoluționar este gloria mereu tinără a lumii, capacitatea 
ț colectivităților de a se înnoi, de a arunca tot ce este vechi 
4 și de a pune în valoare virtuțile reîmprospătate ale colecti-, 
I vității ce-și caută mereu împlinirea. Un ochi mereu treaz 

vegheată această împlinire, dar forța spiritului revoluționar e 
i sâ nu fie doar proprietatea particulară a' unei generății, 
1 hatirul pe care istoria l-ar face unei serii umane. Forța spi- 
l ritului ' revoluționar din România de azi este cuprinderea 
' tuturor yirstelor in ora cutremurată a înnoirii. Dar fiecare 
\ generație participînd cu esențe, ei la întreținerea acestui foc 
l durabil, care este spiritul revoluționar, trebuie să aducă și 
' datele ei caracteristice. De aceea, spiritul nostru revoluționar 
| cuprinde înțelepciunea și maturitatea celor ce nu mai. sînt 
J tineri și în. același timp entuziasmul scormonitor al tinerilor. 
ț Spiritul revoluționar are nevoie de înțelepciune pentru că el 
i nu este un spirit demolator ci un spirit care, chiar demolind. 
1 o face t pentru o nouă construcție. Cei care împlinesc azi 20 
i de ani trebuie să știe pe ce lume trăiesc, cine le sînt părinții 
, șt bunicii. De aceea, in cuprinsul acestui spirit revoluționar, 
1 loe de cinste ?e cărunțit luptători antifas-

CW. Pe itegairjtii care nu s-au temut de nimeni și de nimic. 
ț (Continuare !n pap. a IV-a)
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VIZITA DE LUCRU A
■

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU s-a aflat, .vineri, 
dimineața, în mijlocul oameni-’ 
lor muncii de pe cuprinsul altui 
județ transilvănean — Satu 
Mare.

'împreună cu secretarul gene
ral al partidului au venit tova
rășii Ilie Verdeț și Nicolae Gio- 
»n. ■ . .

A fost o vizită' lâbOrioăsă. T6- 
Wrășul'. Nidolae Ceaușescu s-a 
întîlniț'■ du ' reprezentanții Comi
tetului județean și Comitetului 
municipal de partid, cu cadre 
de conducere din economie și 
alți specialiști, cu colectivele 
întreprinderilor „Mondiala" și 
„Unio", examinînd cu acest pri
lej sarcinile complexe, calita
tiv superioare, ce revin județu
lui. în ‘actualul cincinal, precum 
și căile de acțiune pentru în- 
depiinirer.-lor *cu succes. Și de 
această dată,, paralel cu stabili
rea, unor, măsuri,' privind înflo
rirea dpntîriuă'a , județului, s-au 
reliefat.' in, timpul, dialogului, 
cphcluzii de valoare • generală, 
cu 'sferă cLe aplicabilitate la 
scara, Iritregii economii națio
nale. ~ i 7

. Județul ■ .ȘâtU;Mare; pe care 
tovarășul Nîcola^ Ceaușescu ii 
vizitează din' nou, . a resimțit 
din plin urmările binefăcătoare 
ale înfăptuirii politicii /partidu
lui ■ de' dezVoi tare economică a 
tuturor, zonelor țârii.J de repar
tizare teritorială judicioasă a 
forțelor de producție .pe tot. cu
prinsul ' pațr'iei. •. Construirea 
unor puternice obiectivă .indus
triale... ridicarea la puteri su- 
perîQă^ț ă. cel,orvechi ăi'u . făput 
ca 'industria: sătmăreană siă în
scrie./ cote mereu mai înalte pe 
graficul. economiei naționale. 
Grăitoare .sîht, de -----------
transformările 
care le-au cunoscut 
învățămîntul, viața 
'oamenilor.

Acest însuflețitor 
realizări reprezintă r____ .
cuitorii județului Satu Mare — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — realita
tea in mijlocul căreia trăiesc 
și muncesc in deplină frăție, re
prezintă roadele muncii lor co
mune călăuzite de partid.

Iată temeiurile pentru care 
vizita lovarășuluiV^’N i c o 1 a e 

-.Ceaușescu s-a. desfășurat sub 
semnul dragostei și. recunoștin
ței fierbinți ce le-'lâutre'sc oa- 

^menii muncii din județe față de 
“partid și secretarul 'său general,

alimentare, organizată în piața 
centrală a municipiului,
. Avind în vedere, sarcinile deo
sebite ce revin agriculturii săt
mărene in'acest cincinal, sarcini 
care prevăd atingerea unei pro- 
ducții. . vegetale și animale in

al unității lor ^strinse în) jurul valoare de 3.7 miliarde lei în 
partîâdlui, ăl nbtărîrii ferme de" " 1980,' tovarășul Nîcolaâ Ceaușescu

naționale, 
asemenea, 

înnoitoare pe 
agricultura, 
spirituală a

tablou de
pentru lo-

a nu precupeți nfcî. un efort 
pentru înfăptuirea .exemplară a 
prevederilor tihcinâiului- revd- 

' luției tehnico^științfTi'de,' a pro- ’ 
gramului de edificare socialistă 
și comunistă a patriei, adoptat 
de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

Aceste sentimente și-au găsit 
expresie -încă în momentul so
sirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe pămintul străvechi 
al Săt'marului. Pe stadionul mu
nicipal, unde a aterizat elicop- - 

_ terul prezidențial, peste 20 000 
14 de sătmăreni1 au primit cu en

tuziasm pe secretarul general 
al partidului. în numele lor, al 
tuturor locuitorilor acestui ținut, 
tovarășul loan Foriș, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R.. președin
tele Consiliului j_ . _
țean. a urat un cordial bun 
venit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

O gardă alcătuită din ostaș'. 
. membri ai gărzilor patriotice și 
ț .ai detașamentelor de pregătire 

militară a tineretului a prezen
tat. onorul.

în cadrul primirii oficiale, 
printr-un tradițional gest al 
ospitalității, președintele Coope
rativei agricole de producție — 
Someșul, Gheorghe Bogza, E- 
rou al Muncii Socialiste. l-a 
invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să guste din pîinea 
plămădită din griul acestei 
toamne bogate. Fete și băieți, 
în mîndrul port local, au oferit 
buchete de flori.

în uralele mulțimii, coloana 
oficială de mașini părăsește sta
dionul. îndreptindu-se spre 
centrul municipiului.

Cu gesturi prietenești, tova
rășul Nicolae Ceaușescu răs
punde. din mașina deschisă, a- 
clamațiilor și manifestărilor 
pline de simpatie ale popula
ției.

a indicat să se accentueze con
centrarea și specializarea pro
ducției agricole și alimentare în 
ferme,- să se diversifice Cultu
rile care au condiții optime de 
dezvoltare, să fie intensificată 
cercetarea pentru a se obține 
producții tot mai mari la hec
tar. să se acționeze pentru ex
tinderea suprafețelor cultivate și 
in zonele nisipoase și podzolice, 
punîndu-se accent pe culturile 
specifice acestor terenuri. O 
atenție importantă s-a acordat 
și problemei extinderii celei 
de-a doua culturi, mai ales la 
legume și fructe — in special 
la căpșuni — pentru, a se putea 
furniza pieței cantități sporite 
de astfel de produse. în același 
scop, în discuția .cu cei prezenți, 
secretarul general al partidului 
„ . .......pe necesitatea
generalizării culturilor intensi
ve în pomicultură și în sectorul 
plantelor tehnice, ațit prin mă
rirea densității la hectar,', cit 
$1 prin extinderea aplicării me
todelor agrozootehnice moderne.

Trecind in revistă expoziția 
organizată de gazde, expoziție 
care cuprinde peste 150 de pro
duse agroalimentare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu are cuvinte

uineuin- , ,
Me-

de înaltă apreciere pentru rezul
tatele meritorii obținute în acest 
an de lucrătorii ogoarelor din 
această zonă a țării.

Secretarul general al partidu
lui se întreține cu reprezentan
ții unor * ~ 
fruntașe, 
dusele în 
sint cele 
Cărășeu, 
Mare, se 
țațele obținute, de creșterea ve
niturilor, urîndu-le succese tot 
mai mari în activitatea lor. To
varășul Nicolae Ceaușescu sub
liniază necesitatea ca experien
ța acestor unități să fie gene
ralizată, astfel ca toate coope
rativele agricole de producție 
să se situeze la locuri de frun
te în producția vegetală și ani
mală. Este abordată apoi pro
blema de mare actualitate a 
strîngerii cît mai urgente și 
fără pierderi a bogatei recolte 
a acestei toamne. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este infor
mat că județul se afla printre 
primele care a încheiat insă- 
mînțarea păioaselor, că floarea- 
soarelui și tutunul au fost deja 
expediate industriilor prelucră
toare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
își exprimă satisfacția față de 
modul cum lucrătorii ogoarelor 
s-ap mobilizat pentru intensifi
carea campaniei agricole de 
toamnă. adresînd felicitări
acestora și urindu-le noi suc
cese.

C.A.P. și * I.A.S.-uri 
care își prezintă pro- 
cadrul expoziției, cum 
din Petrești, Vetiș, 

Boghiș, Someș, Satu 
interesează de rezul-

Concluzii aplicabile la scara
întregii economii naționale

In mijlocul colectivului
întreprinderii „Mondiala"

încă de Ia sosirea la primul 
obiectiv al vizitei — întreprin
derea de confecții ..Mondiala" 
— secretarul geneaal al parti
dului este informat de minis
trul industriei ușoare, tovarășa 
Lina Ciobanu. de directoarea 
unității. Otilia Indre. de alți 
specialiști asupra modului de 
Înfăptuire a indicațiilor primi
te cu prilejul precedentei vizi
te făclie aici, în urmă cu patru 
ani. în acest context s-a relie
fat că în această perioadă a 
crescut simțitor gama'sortimen
tală. âjungindu-se astăzi la 
peste 1 800 de modele, din
tre care 40 la sută o re
prezintă confecțiile pentru co
pii. S-a arătat, totodată, că 
Volumul producției în atești 
patru ani s-a triplat, spo
rul obținîndu-se în proporție 
de 80 la sută pe seama creșterii 
productivității muncii, a gradu
lui de complexitate a produc
ției. Recomandările secretarului 
general al partidului au stat la 
baza unor programe concrete, 
detaliate pentru mai buna or
ganizare a muncii în toate sec
toarele de activitate, pentru op
timizarea. fluxurilor tehnologice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciat preocupările de or- 

mai bună a întregii
a

producții, de folosire gospodă
rească a suprafețelor producti
ve din această unitate, în care 
indicele de ocupare a spațiilor 
tehnologice a ajuns la 84 la sută. 
Din discuția cu factorii de răs
pundere ax reieșit interesul pen
tru extinderea experienței va
loroase a acestui colectiv și în 
alte unități similare din țară, 
subliniindu-se că aceasta con
stituie- materializarea unei alte 
recomandări a secretarului ge
neral al partidului.

In secțiile de fabricație, ca și 
la prezentarea de noi modele, 
care a avut loc la sfîrșitul vi
zitei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat calitatea 
produselor, eforturile depuse de 
întregul colectiv în vederea mo
dernizării producției.

— Văd că s-a înregistrat un 
progres general în această uni
tate, a remarcat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aveți produ
se frumoase, care în cel mai 
scurt timp trebuie să se gă
sească și în magazine.

înaltă apreciere pentru

Ultimul obiectiv al vizitei l-a 
constituit întreprinderea „Unio" 
— veche și prestigioasă citadelă 
muncitorească sătmăreană. im
portantă unitate a industriei 
noastre constructoare de ma
șini. La sosirea in întreprinde
re. secretarul general al parti
dului este întâmpinat de tova
rășul loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini. de directorul întreprinde; 
rii. Vasile Cădar. Gazdele au 
raportat secretarului general al 
partidului rezultatele obținute 
în aplicarea indicațiilor stabilite 
cu prilejul precedentei vizite 
de lucru privind asimilarea și 
diversificarea produselor nece
sare economiei. Sint prezentate 
citeva dintre cele mai repre
zentative realizări obținute

Vizitînd secțiile de fabricație, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut cuvinte de apreciere pen
tru modul judicios și eficient 
in care a fost organizată pro
ducția. remarcînd in mod deo
sebit atelierul de role. în ace
lași timp, secretarul general al 
partidului a făcut recomanda
rea de a se realiza și monta 
benzi transportoare și pe verti
cală. ceea ce va permite folo
sirea mai bună a întregului vo
lum al halei și. totodată, eli
berarea unui spațiu pe care se 
poate monta încă o linie de pro
ducție. S-a recomandat, de a- 
semenea. să se persevereze în 
domeniul autoutilării. valorifi- 
cîndu-se mai bine capacitatea 
profesională, dovedită nu o 
dată de colectivul sătmărean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a insistat asupra necesității de 
a reduce considerabil, potrivit 
măsurilor stabilite la recenta 
consfătuire de lucru cu proiec- 
tanții, consumurile de materia
le la executarea noilor con
strucții. S-a subliniat, totodată, 
că în cadrul noilor hale va e- 
xista posibilitatea și va trebui 
să se realizeze, printr-o mai

bună dotare și organizare_____ . a 
procesului de muncă, o produc
ție mai mare decit cea preco
nizată în proiecte. Secretarul 
general al partidului a reluat o 
problemă discutată și în ziua 
precedentă. la Roșia Poieni, 
unde a formulat indicații pri
vind ieftinirea transporturilor și 
soorirea eficienței valorificării 
zăcămintelor. Aici, la întreprin
derea Unio. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se stu- 
dieze posibilitatea confecționării 
unor transportoare de mare ca
pacitate utilizabile la marile 
cariere cu exploatare ..la zi". 
Este necesar — a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu — sâ 
se creeze chiar o sistemă com
plexă de mașini adecvate mine
lor de genul celor de la Roșia 
Poieni, care să poată executa 
mecanizat întregul șir de ope
rații de la pușcare și concasa- 
re pînă la transportul și prepa
rarea minereurilor. Specialiștii 
sătmăreni — a apreciat secre
tarul general al partidului — 
au cîștigat o bună experiență 
profesională în acest domeniu 
și pot să realizeze cu succes o 
asemenea sarcină de mare răs- 
paxnifere.punefere. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat să se 
întocmească un proiect de pro
gram preconizînd organizarea 
unui grup de uzine, situate în 
diferite centre ale țării și avînd 
ca pivot uzina Unio Satu Mare, 
specializate tocmai pe producția 
de mașini, utilaje și agregate 
solicitate de diferitele sectoare 
ale industriei miniere.

înainte de a se despărți de 
colectivul de la Unio, secreta
rul general al partidului adre
sează din nou muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor de aici 
călduroase felicitări pentru rea
lizările obținute și le urează noi 
succese în activitatea de pro-

aducțip, de ridicare continuă 
tehnicității acesteia.

lucratorii ogoarelor sătmărene Adunarea populară
Dialogul secretarului general 

al partidului cu făuritorii de 
bunuri materiale sătmăreni a 
îmbrățișat, în continuare, un alt 
domeniu de activitate de cea mai

mare importanță pentru dezvol
tarea și înflorirea viitoare a ju
dețului — agricultura. Cadrul a- 
cestei discuții ample l-a oferit 
expoziția produselor agricole și

din municipiul Satu Mare
Vizita în județul Satu Mare 

se încheie cu o însuflețită adu
nare populară, la care participă

aizeci de mii de oameni 
muncii.

Piața Republicii din centrul

'' ... * (

NICOLAE

orașului, unde se desfășoară a- 
dunarea, este împodobită sărbă
torește. Pretutindeni flutură 
steaguri roșii și tricolore.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat, este întîmpinată de mul
țime cu urale și ovații îndelun
gate. Gîndurile și sentimentele 
pe care le trăiesc 1 sătmărenii în 
aceste momente de intensă 
bucurie și satisfacție le regăsim 
înscrise pe mari panouri : „Tră
iască Partidul Comunist Ro
mân. în frunte cu secretarul său 
general!", 4,Trăiască și înfloreas
că scumpa noastră patrie, Repu
blica Socialistă România !“.

Deschizînd adunarea, tovară
șul loan Foriș, prim-secretar al 
Comitetului județean Satu Mare 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, a spus :

Este o bucurie nespusă pen
tru noi, comuniștii și toți locui
torii județului SatinMare ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități ■— că avem 
prilejul fericit de a saluta din 
adîncul inimilor și :fa transmite 
un tradițional : ..Fiți binevenit 
pe plaiurile acestui .'fninunat colț 
de țară strămoșească", secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Emo
ția de a vă ști' din nou în mij
locul nostru intr-o .nouă vizită 
de lucru își găsește expresia în 
vibranta manifestare a senti
mentelor noastre de dragoste si 
înaltă prețuire prin care po
porul român a venerat din tot
deauna pe marii bărbați ai is
toriei sale zbuciumate.

In continuare, a fps.t făcută o 
amplă prezentare a realizărilor 
obținute de economia județului.

Au luat apoi cuvîntul Vasile 
Cădar. directorul ' întreprinderii 
„Unio" Satu Mare. loan Strango, 
Erou al Muncii Socialiste, mais
tru la întreprinderea de prelu
crare a lemnului Satu Mare,

Perspectivele

Silvia Ceuca, președintele Co
mitetului județean de cultură 
și. educație socialistă, și munci
toarea Iuliana Szendrei, secre
tara organizației U.T.C. de 
la întreprinderea de confecții 
„Mondiala"...'

Tovarășul loan Foriș, dind 
glas dorinței împărtășite de toți 
cetățenii municipiului și județu
lui, roagă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să ia cuvîntul la a- 
dunare.

Cțivîntarea secretarului ge
neral al partidului este urmări
tă cu deosebită atenție, cu larg 
interes și cu deplină satisfacție, 
ea fiind subliniată, în repetate 
rînduri, cu vii aplauze.

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid, adresîn- 
du-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la sfîrșitul cuvîntă- 
rii, a spus : „îmi este greu să 
exprim în cuvinte sentimentele 
de dragoste și recunoștință fier
binte pentru noua vizită cu care 
ne-ați onorat, pentru aprecierile 
și îndrumările pe 
adresat. Oamenii 
județul nostru, 
ghiari, germani și 
nalități, acționînd 
tructibilă unitate 
voință, își exprimă angajamen
tul de a îndeplini 
hotărîrile Congresului 
al P.C.R.

în încheiere, ne 
dumneavoastră, iubite 
Nicolae Ceaușescu. cu 
cea mai caldă a inimilor noas
tre să ne trăiți mulți ani, me
reu în fruntea partidului: și 
țării, pentru a ne conduce: cu 
bărbăție spre piscurile comu
niste !“.

In vasta piață răsună din nou 
aclamații entuziaste pentru 
partid și secretarul său ge
neral, pentru România socia
listă. Se scandează cu înflăcă
rare „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul".

sistematizării

rene. Prin această acțiune, pe
rimetrele actuale ale localități
lor se reduc considerabil, ur- 
mînd a se reda agriculturii mai 
bine de 8 000 hectare. Se subli
niază că la 
iectelor s»au 
țiile pe care 
iul general 
prilejul aprobării 
sistematizare a orașului. In 
acest sens, s-a trecut la înde- 
sirea blocurilor și amplasarea 
grupată a unor obiective edili
tare, construcțiile 'de pe malul 
Someșului au fost orientate cu 
fațada spre rîu.

definitivarea pro- 
respectat observa- 
le-a făcut secreta- 
al partidului cu 

“1 schiței de 
orașului.

Intilnire

care ni legați 
muncii din 

români, ma
de alte națio- 
într-o indes- 
de gînd1 și

neabătut 
al XI-lea
adresăm 
tovarășe 

urarea

localităților
După încheierea adunării 

populare, secretarul general al 
partidului a examinat, pe baza 
unor machete expuse la sediul 
Comitetului județean de partid, 
schitele de sistematizare ale mu
nicipiului Satu-Mare, ale celor
lalte orașe din județ, precum și 
ale celor două comune propuse 
să devină în cursul acestui an

sătmărene
centre urbane.

Tovarășul Ioan Ienciu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, a arătat că, 
pe baza hotărîrilor conducerii 
de partid, a indicațiilor secre
tarului general al partidului, 
s-au întocmit schițele de siste
matizare pentru toate orașele și 
toate cele 56 de comune sătmă-

■ La sfîrșitul vizitei sale în ju
dețul Satu-Mare, tovarășul 
•Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 
cu membrii birourilor comitete- 

4or județean și municipal ale 
P.C.R.
‘ Au luat 
Verdeț și 
Ciobanu, 
ușoare, și ___
țrul industriei construcțiilor de 
mașini.

în cadrul întîlnirii, tovarășii 
loan Foriș. prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, 
Iosif Tinpu, primul secretar al 
Gpmitetului municipal de parMd, 
Vasile Gîța și Gheorghe G.ovor, 
secretari ai Comitetului jude
țean de partid, au raportat se
cretarului general al partidului 
despre modul în care acționează 
organele locale de partid și de 
stat pentru înfăptuirea sarcini
lor ce le revin în acest cincinal. 
Vorbitorii au relevat hptărîrea 
unanimă a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii de pe me
leagurile sătmărene de a-și pune 
'întreaga capacitate creatoare în 
șlujba dezvoltării neîntrerupte 
ă județului, de a nu-și precu- 
'fcell eforturile pentru sporirea 
Contribuției lor la. progresul 
României socialiste..

, îh. cadrulîntîlnirii, /.tovarășul 
Xippț^e.peâu^scu ,^;4at^<ppr«- 
'ciefe pozitiv^ ■.r^zjilt^tetor^opti- 
nute pînă în prezent de Comi- 
tetuT județean și Comitetul mu
nicipal. de colectivele de oameni 
ai muncii din județ' în.'-.realiza* 
rea sarcinilor planului pe acest 
prim an ai cincinalului 1976— 
1980. Referindu-se la perspecti
vele dezvoltării economi co-so- 
ciale a județului în actualul cin
cinal, secretarul general al 
partidului a subliniat sarcinile 
de mare răspundere ce revin

parte tovarășii Ilie 
Nicolae Giosan. Lina 
ministrul industriei 
loan Avram, minis-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a formulat și de data aceasta 
o serie de ■ recomandări, su- 
gerînd edililor o serie de solu
ții menite să asigure condiții 
de trai și de recreare cît mai 
bune pentru populația orașelor 
și comunelor;,sătmărene. Secre
tarul general al partidului a 
apreciat că în acest cincinal tre
buie să devină ^centre urbane cu 
profil agroindustrial un număr 
mai mare de localități rurale 
decit cel propus de reprezen
tanții Consiliului popular jude
țean.

de lucru
organelor și organizațiilor de 
partid din județul Satu-Mare in 
mobilizarea energiilor creatoare g 
și unirea eforturilor tuturor oa- 1 
menilor muncii din industrie. ■ 
agricultură, din toate sectoarele 
de activitate* pentru înfăptuirea 
în cele mai,, frune condiții a 
prevederilor planului și sarcini
lor ce revin județului din hotă
rîrile Congresului al XI-lea al 
partidului. .

în legătura cu aceste proble
me. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat o serie de indicații con
crete privind țreșterea produc
ției și specializarea . unor, unități 
.industriale.' din; " județ; dezvol
tarea industriei' locale, sistemati
zarea localităților și transfor
marea unor corhune în orășele 
agroindustriale^ creșterea rolului 
consiliilor cooperatiste în dez
voltarea producției agricole. De 
asemenea, secretarul general al 
partidului a dat. o serie de in
dicații în legătură cu intensifi
carea activității.. politico-ideolo- 
gice șî ■ cultural-educative. Or
ganizațiile de partid — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
trebuie să pună în centrul acti
vității lor realizarea planului în 
toate domeniile, astfel îneît să 
realizeze dezvoltarea 
â'întregului județ.

Tovarășul Nicolae 
•Și-a ' exprimat, în 
convingerea că organele jude
țean ’și municipal de partid, or
ganizațiile de partid din județ, 
toți comuniștii vor acționa cu 
toată hotărireâ pentru a-și 
îndeplini ăarcfhile ce le revin la 
nivelul cerințelor stabilite de 
conducerea partidului și a trans
mis comuniștilor și tuturor oa
menilor muncii din județ urările 
sale de succes în întreaga ac
tivitate viitoare.

armonioasj^ 
Ceaușescu^ 
'încheiere, \

MHI MUNCA MOȘITĂ mi) CA TOATE ROADELE ClMPULUI SĂ EIE PUSE NElNTlRÎIAT II ĂOĂPOSI
Județele Brăila si Buzău au încheiat recoltarea

i ■>

legumelor, strugurilor și cartofilor
Oamenii muncii din jude

țul Brăila au încheiat, vineri, 
22 octombrie, recoltarea și 
depozitarea producției de to
mate, ardei, struguri și car
tofi, strîngind in numai 4 zile 
ale săptămînii record aproa
pe 6 000 tone de legume pe
risabile și 2 500 tone de stru
guri. Raportînd acest succes 
într-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. co
mitetul județean de partid 
arată totodată că toți oame
nii muncii din agricultura 
brăileană vor acționa cu spi
rit de înaltă răspundere co
munistă pentru recoltarea la 
timp și depozitarea fără ri
sipă sau deprecieri a întregii 
producții de sfeclă de zahăr.

porumb, orez, soia, pentru 
însilozarea furajelor necesa
re, eliberarea terenurilor și 
executarea ogoarelor pe în
treaga suprafață ce va fi în- 
sâmințată în primăvară. Vâ 
asigurăm, se spune în tele
gramă. că, prin măsurile po
litice și tehnico-organizatori- 
ce luate, vom îndeplini inte
gral, pînă la 20 decembrie, 
planul de investiții în agri
cultură.

★
La rîndul său. într-o tele

gramă adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Comitetul ju
dețean Buzău al partidului 
anunță încheierea recoltării 
și depozitării legumelor, 
strugurilor, fructelor și car
tofilor.

In prezent — se spune în 
telegramă —, toate forțele de 
la sate acționează cu aceeași 
intensitate la recoltarea po
rumbului și a sfeclei de za
hăr, lucrare efectuată pînă 
acum pe aproape 50 la sută 
din suprafețele cultivate. Se 
apropie de sfirșit o altă lu
crare importantă — insiloza- 
rea furajelor. Paralel, în toa
te unitățile agricole s-a tre
cut la efeetuarea arăturilor 
de toamnă.

In următoarele zile, odată 
cu finalizarea tuturor acțiu
nilor ce ne revin, vom ono
ra integral obligațiile la 
fondul de stat, contribuind 
astfel intr-o măsură mai ma
re la buna aprovizionare a 
populației.

■ Urgentarea recoltării
și depozitării legumelor și fructelor
■ Maximă concentrare de forțe 
la culesul porumbului și sfeclei de zahăr
• ARAD

S-au stabilit măsurile ee 
se impun pentru concentra
rea tuturor forțelor în vede
rea . urgentării recoltării le
gumelor și fructelor, a porum
bului îndeosebi la C.A.P.-urile 
Macea, Horia, Semlac, Nădlac,

Peregul Mare și alte localități. 
Ieri dimineața, în comuna 
Pecica, pe cîmp, în cele patru 
cooperative agricole de-producție 
se aflau 3 636 de oameni dintre 
care peste 700 de elevi ai liceelor 
din localitate și ai liceelor pe
dagogice și nr. 1 din Arad. „Mij
loacele de transport, mobilizate

în întregime, ne spunea tovară
șul Gheorghe Szilagyi, inginerul 
șef al asociației intercooperatiste, 
au fost concentrate la transpor
tatul sfeclei de zahăr, unde vi
teza medie zilnică se ridică la 
600 tone. Totodată, din cîmp, în 
timpul nopții au fost scoase 245 
tone de porumb, realizîndu-se în 
acest fel un echilibru între 
transportat și recoltat. Contribu
ția elevilor este concretizată în
deosebi în sectorul legumicol. 
Sarcina lor este ca alături de 
cooperatori să termine în 2—3 
zile strîngerea celor 15 tone de 
ardei. 8 tone tomate și 8 tone 
de vinete, cît se estimează a 
mai fi rămas pe cîmp".

Cu toată eficiența măsu
rilor luate, la ferma nr. 1 
a C.A.P. Avîntul, de pildă, 40 
de elevi în frunte cu maistrul 
instructor Ioan Dvorak au plecat 
acasă la ora 10,30 după numai 
două ore de muncă la sortatul 
cartofilor. Ajutorul de fermier,

loan Bernardt, ne spunea că mai 
sint de strîns ardeii de pe 5 hec
tare și vinetele de pe 1,4 hec
tare numai că nu erau suficien
te lăzi. Și un alt exemplu. La 
depozitul C.L.F. de la gară, alți 
30 de elevi lucrau și ei la sorta
tul cartofilor. De dimineață fu
seseră 60. dar tehnicianul Traian 
Nistor ne spune că nu prea 
aveau ce face cu ei. Jumătate 
au fost trimiși la serele C.L.F. 
unde, economistul fermei ' ne 
mărturisea că nici ei nu prea 
au ce face cu elevii, deși în so- 
lariile, de acum descoperite pe 
jumătate, ardeiul kapia aștepta 
să fie recoltat. Am întîlnit nu 
mai puțin de 4 autocamioane ale 
C.A.P. Semlac venite să preia 
lăzile goale expediate de bene
ficiari pentru a fi apoi încărcate 
cu roșiile și ardeii culeși, în fie
care zi. de 400 de oameni. A tre
buit să se aștepte nu mai puțin 
de 2 ore și jumătate pînă ce va
gonul a fost tras la rampă. Și 
așa a fost pierdut un transport 
care putea să însemne cel puțin 
20 tone de legume duse la des
tinație. Sint ..amănunte" care 
trag greu la cîntar...

ION DANCEA

• VASLUI
La cooperativa agricolă de 

producție Ciocani, comuna Pe- 
rieni, s-a terminat semănatul 
griului pe întreaga suprafață 
planificată. Aceasta a permis 
ca de citeva zile întreaga aten
ție să fie concentrată spre alte 
două urgențe ale campaniei : 
recoltatul porumbului și al le
gumelor. In primul rînd al le
gumelor. O primă constatare : 
aproape toți oamenii satului^ 
care nu sint membri ai coope
rativei agricole de producție, 
lucrează la culesul, transportul 
și depozitatul legumelor. Sînt 
prezente toate cele 7 cadre sa
nitare, cadrele didactice și 70 de 
elevi ai Școlii generale Ciocani. 
Cu toții, alături de cei 50 de 
cooperatori din brigada lui Ion 
Năstase, au trimis centrelor de 
cblectare și semiindustrializare 
din județul Vailui peste 70 la

sută din actuala recoltă.
Cooperativa agricolă de pro

ducție Zorleni. Miercuri a fost 
terminat recoltatul . sfeclei de 
zahăr. Urgența ’-numărul unu 
din ultimele patru zile ale a- 
cestei, săptămîni punerea la 
adăpost a întregii recolte de le
gume. Cei 470 de elevi ai Școlii 
generale nr. 2 Zorleni sînt zi de 
zi în cîmp, la ferma legumicolă 
a cooperativei. Se lucrează de 
la revărsatul zorilor pînă seara 
tîrziu. Joi, la orele 20, coopera
torii din brigada lui Fănică 
Ciocu mai erau în cîmp.

PAVEL PERFIL

• SUCEAVA
Pe ogoarele și in livezile su

cevene se află 56 000 de țărani 
cooperatori, militari, numeroși 
muncitori din întreprinderi .in
dustriale și instituții din Su
ceava, Rădăuți, Vatra Dornei, 

i Fălticeni, Cîmpulu-ng, precum 
și 7 000 de tineri. Se lu
crează în ritm susținut la 
transportul recoltei de pe cîmp 
în hambare. Aproape 750 de 
autocamioane, remorci și trac
toare cu -remorci ; transportă 
zilnic peste 5 200 tone de pro
duse la fabricile^ de prelucrare 
și îâ depozitele ?de conservare. 
Remarcabil este spiritul de în
trajutorare al oamenilor din lo
calitățile de muțite ;,cu • cele de 

’ la cîmpie și din zonele de deal.
Din orașul Cîmpulung, nu
meroși. ' tineri i-^e la între
prinderea de industrie locală, 
Institutul de prospectări și ex
ploatări geologice; întreprinde
rea de gospodărie comunală au 
plecat pe ogoarele județului, 
împreună cu 17 uteciști, șoferi 
la autobaza din localitate.

Ne aflăm în Stațiunea expe
rimentală pomicolă Suceava. 
Aici, 150 elevi din anii I, II și 
IV de la Liceul real-umanist 
„Ștefan cel Mare", recoltează 
merele căzute. Cele din pom 
sînt lăsate pe loc. Prin cerce
tările efectuate. în aceste zile 
aici, ca și la Stațiunea experi
mentală Fălticeni, s-a consta
tat că, de#i înghețate, aceste

fructe nu se vor deprecia în 
condițiile unei dezghețări lente, 
naturale în pom. Cantitățile rer 
cuperate sînt trimise direct be
neficiarilor.

In fermele Ciorsaci, Antî- 
lești și Preutești ale I.A.S. 
Fălticeni lucrează 240 de elevi 
ai Liceului industrial-textil din 
Fălticeni ; 300 de elevi ai Liceu
lui agro-industrial din Rădăuți 
se află în ferma didactică Mi
toc ; 800 de elevi de la Liceul 
..Eudoxiu Hurmuzachi" lucrează 
la ferma Negostina și la fer
ma legumicolă a I.A.S. Rădăuți; 
peste 600 de elevi ai Liceului 
agro-industrial din Fălticeni 
recuperează fructe în livezile 
stațiunii experimentale.

Concomitent, țăranii coopera
tori și mecanizatorii pregătesc 
recolta de grîu a anului viitor. 
Numeroase cooperative agri
cole de producție, între care 
cele din Verești, Chilișeni, U- 
dești, Liteni-Moara și Liteni- 
Fălticeni, Boroaia, Reuseni, 
Baia. Roșcani. Dumbrăveni au 
reușit să însămînțeze pînă as
tăzi între 90—97 la sută din în
treaga suprafață planificată. 
Lucrările continuă zi și noap
te.

DRAGOMIR HOROMNEA

• VRANCEA
în comuna Golești,, unde 

cooperatorii au terminat cu
lesul strugurilor ar fi fost 
normal ca toate forțele satului 
să fie concentrate la porumb. 
Cu toate acestea, aflăm de la 
secretarul consiliului popular 
comunal, Nicolae Baciu, că 
„astăzi sînt prezenți la muncă 
doar 100 de oameni"... Forțele 
mecanice sînt îndreptate spre 
aratul' ogoarelor de toamnă^ 
fertilizări, în vreme ce porum
bul rămîne în grămezi pe cîmp 
sau nerecoltat. Dacă porumbul 
este dat în acord global, de ce 
nu procedează toate echipele 
așa cum acționa echipa condusă 
de Olimpia Antpfie, formată- 
din 19 oameni, care pentru a 
grăbi maturarea știuleților au 
tăiat cocenii și i-au stivuit in

glugi, urmind ca apoi s-ă se 
facă la staționar depănușatul ? 
Nedumerirea cea mai mare pen
tru amintita echipă ' erai însă 
faptul că transportul știuleților 
din cîmp și al cocenilor nu se 
asigura decit. peste două, zile., 
De ce oare cd atîta încetinea
lă ?

ȘT. DORGOȘAN

• MEHEDINȚI
După cum am constatat la 

fața locului, tinerii satelor și 
în mod deosebit elevii au 
dat un sprijin eficient la recol
tatul merelor, al legumelor și 
porumbului. In aceste zile, de 
pildă, elevii Liceului agroin

dustrial din Cujmir au recoltat 
20 de tone de legume și porumb 
de pe Q- suprafață de 1Q ha. O 
activitate susținută, au depus 
tinerii"melîffmnț^ni și în unită
țile agricole din zona pomicolă 
Sisești.. Numai în ferma pomi
colă ;'.riovăț,:.'): apafrținind I.A.S. 
Corcova, elevii școlilor generale 
din Corcova,; Uovăț -ș.i. Sevarna 
au cules și pus Ia adăpost pes
te 130 tone de mere. Acestea 
sînt numai rit^va dintre nume
roasele exemple care arată că 
la fel ca în întreaga țară pey 
ogoarele mehedințene se mun
cește cp hotărîre, cu grijă pen
tru ca nimic să nu se piardă, 
pentru ca întreaga recoltă să fie 
ridicată.

AL. DOBRE

Comitete județene ale ll.T.C. transmit:

VASLUI. In cadrul amplei campanii de stringere grabnică 
a porumbului, legumelor șl fructelor, peste 19 090 de elevi, 
cooperatori, mecanizatori și muncitori au recoltat pini azi 3 600 
tone produse agricole, de pe o suprafață de 1 300 ha. S-au remar
cat. prin modul in care au răspuns la chemarea organizației 
U.T.C., prin efortul exemplar depus in această acțiune cei 850 
de elevi ai Liceului de construcții din Vaslui-' care. Incrind la 
recoltarea porumbului de pe terenurile C.A.P. și I.A.S. Vaslui, 
au cules zilnic peste 10 tone, au transportat 80 de tone la baze 
și au sortat alte «0 de tone. S-au evidențiat prin hărnicie și 
disciplină la locul de muncă elevii Constantin Lupașcu, Emil ' 
Păvălașcu, Arsene Rodica, Constantin Chfriță și loan Vitrișor.

BISTRIȚA-NASAUD. Peste 300 de tone de mere, 100 tone de 
pere, circa 300 tone de prune, peste 500 tone de gulii furajere. 
900 tone sfeclă furajeră, 500 tone de porumb și circa 150 tone de 
struguri însumează bilanțul ultimelor zile de practică agricolă a 
celor 5 000 de elevi care lucrează in I.A.S,-urile Bistrița, Dumitra. 
Lechința. Jelna și Piața. Cuvinte de laudă șe cuvin organiza
țiilor U.T.C. din liceele electrotehnic, din Bistrița, agro-alimentar 
din Beclean, precum și elevilor școlilor generale din Căianu 
Mie, Ciceu, Mihăilești, Tepișoara, Cetate, Reteag care au con
tribuit la obținerea acestor importante rezultate.

CLUJ. Pe ogoarele, In grădinile și livezile județului, activitatea 
desfășurată in aceste zile a cunoscut un ritm intens. Circa 15 000 
de elevi șl studenți prezenți in campania agricolă de toamnă 
și-au adus un aport substanțial la recoltarea, transportul si de
pozitarea fără pierderi a aproape 6 000 tone de porumb și sfeclă 
de zahăr, 344 tone de legume și 196 tone de fructe. Cea mai 
mare parte a acestor cantități * fost recoltată de pe terenurile 
I.A,S.-urilor Baciu. Apahida si Poiana din Turda.

ILEANA PODOLEANU



VIZITA DE LUCRU TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

ogoarele sătmărene au obținut, 
in acest an, rezultate bune atît 
la cereale, cit și la producția 
de legume și fructe. De aseme
nea. s-au obținut rezultate bune 
in sectorul creșterii animalelor. 
Am constatat că sipt cQopera- 

rtive care âu obținut 17 000 de 
kg. de porumb știuleți la hec
tar — ceea ce reprezintă o pro
ducție bună. Sint cooperative cu 
rezultate bune care au realizat 
4 000 kg și'peste- 4 000 kg grîu 
la heptar. De asemenea, s-au 
obținut producții mări la legu
me, fructe, sfeclă și altele, ceea 
ce a făcut ca producția agri
colă pe județ să crească cu 
aproape 1 miliard de lei, să 
sporească cu aproape 50 la sută 
față de cea realizată anul tre
cut. Acesta este un lucru foar
te bun, care demonstrează că și 
in agricultură avem posibilități 
reale de a realiza cu succes 
prevederile planului cincinal, de 
a obține o sporire simțitoare a 
producției agricole și de a rea
liza. pe această bază; îmbună
tățirea continuă a aprovizionă
rii oamenilor muncii.

Pentru aceste rezultate obți
nute de țărănimea cooperatistă, 
de toți oamenii muncii din a- 
gricultura județului Satu Mare 
doresc să le adresez și lor cele 
mai calde felicitări și urări de 
noi și noi succese ! (Urale pu
ternice).

Dealtfel, așa cum am men
ționat și cu alt prilej, trebuie 
să arăt că, pe întreaga țară, 
producția agricolă din acest an 
este cu mult superioară celei de 
anpl trecut, că avem cea mai 
bună producție agricolă din isto
ria României. Aceasta demon
strează că, în întreaga țară, dis
punem de -condiții corespunză-* 
toare pentru a îndeplini sarcina 
pusă de Congresul al XI-lea — 
de a realiza o producție de ce
reale de cel puțin o -mie de ki
lograme pe locuitor. (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.")

în toată țara se desfășoară 
| acum o intensă activitate pe 

ogoarele patriei pentru stringej 
rea recoltei — mai cu seamă 
în partea de sud de est a 
tării, unde conaițiunile clima
tice sînt ceva mai grele, dato
rită gerului și viscolului. Tre
buie spus că, cu toate aceste 
condiții neprielnice, se desfă
șoară o activitate foarte inten
să ; zilnic, peste 2 milioane de 
oameni acționează cu fermitate 
pentru a stringe recoltele, pen
tru a le depozită in mod cores
punzător. Iată de ce doresc să 
anticipez sărbătorirea „Zilei, re
coltei" și să adresez cele mai 
calde felicitări tuturor țăranilor 
din patria noastră, să le urez 
să obțină rezultate bune și să 
strîngă în întregime toate roa
dele ogoarelor, contribuind ast
fel la dezvoltarea generală a 
economiei patriei noastre ! (A- 
plauze, urale îndelungate ; se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").

în mod corespunzător se dez
voltă activitatea de cercetare 
științifică. învățămîntul. toate 
sectoarele vieții • economico-so- 

Bciale. Totodată. în conformitate 
hu linia generală a partidului, 
eu esența însăși a societății so
cialiste pe care o edificăm cu 
succes în țara noastră, se înfăp
tuiesc și prevederile de creștere 
continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului nostru 
popor. (Aplauze, urale îndelun
gate. Se scandează: „Ceaușescu- 
P.C.R.").

Vă sint cunoscute unele mă
suri stabilite recent cu privire 
la realizarea într-un spirit mai 
gospodăresc a investițiilor și la 
obținerea pe această bază a unei 
economii serioase la consumul 
de metal, de ciment și alte ma
teriale în construcții. De ase
menea, vă sînt cunoscute mă
surile ce se prevăd pentru a 
obține o reducere , serioasă a 
consumului de metal în con

Pe platforma industriala 
a orașului Bistrița

Tn după-amiaza zilei de 
vineri, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a sosit într-o vi
zită de lucru Ia Bistrița-Năsăud.

Pe stadionul orașului, unde a 
Vâterizat elicopterul, mii de ce

tățeni — români, maghiari, ger
mani — l-au întîmpinat cu 
deosebită căldură manifestîn- 
du-și bucuria de a se reîntîlni 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cei prezenți scandau 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul". '

A fost intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. O gardă, alcătuită din mili
tari. din membri ai gărzilor pa
triotice și detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, a prezentat 
onorul.

Un grup de pionieri au oferit 
secretarului general al partidu
lui buchete de flori. Tineri și 
tinere. în cunoscute costume 
năsăudene, purtînd coșuri cu 

f fructe — simbol al rodniciei 
acestor străvechi pămînturi 
românești — oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tradiționala 
piine și sare, îl invită să guste 
din ploștile cu vin.

în numele oamenilor muncii 
de pe aceste meleaguri primul 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, tovarășul Adal
bert Crișan, adresează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un căl
duros bun venit.

Atmosfera entuziastă cu care 
a fost primit secretarul general 
al partidului din primele clipe 
ale sosirii în acest vechi oraș 
transilvan, s-a regăsit și ampli
ficat pe traseul străbătut de la 
stadion pînă la platforma in
dustrială.

Pe baza politicii generale a 

strucția de mașini și în alte sec
toare unde se folosește meta
lul. Trebuie să facem în așa fel 
incit, pe cincinal, să realizăm o 
economie de citeva milioane de 
tone la ciment și de peste un 
milion de tone la metal. Aceas
ta va avea o influență puter
nică asupra reducerii cheltuie
lilor materiale și.a creșterii efi
cienței economice și. totodată, 
ne va crea rezerve pentru a pu
tea realiza un volum supli
mentar de construcții de lo
cuințe. Am stabilit de pe acum 
să alocăm mijloacele necesare 
pentru a construi suplimentar, 
față de prevederile planu
lui, de 815 000 apartamen
te, încă 100—120 mii de 
apartamente. (Aplauze, urale ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul", „Ceaușescu-P.C.R.").

Fără îndoială că. din această 
suplimentare, și Satu Mare va 
beneficia de un anumit număr 
de apartamente. Dorim să asi
gurăm, în acest fel, satisface
rea mai rapidă a cerințelor și 
îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit ale oamenilor muncii. (A- 
plauze puternice, urale ; sc 
scandează : „Ceaușescu și po
porul", „Ceaușescu-P.C.R.").

După cum vedeți, dragi tova
răși, măsurile pe care le luăm 
pentru a crește eficiența activi-- 
tații noastre economice, pentru 
realizarea de economii la consu
murile de materiale in toate do
meniile ne dau posibilitatea să 
asigurăm satisfacerea în mai 
bune condiții a unor necesități 
legate de ridicarea bunăstării 
oamenilor muncii. Iată de ce 
organizația de partid din Satu 
Mare, toate organizațiile de 
partid din țara noastră, comu
niștii, oamenii muncii, toți ce
tățenii patriei noastre trebuie 
să facă totul, nu numai pentru 
a realiza prevederile cincinalu
lui, dar pentru a obține, in con
diții tehnice și de calitate cit 
mai bună, o creștere a produc
tivității muncii, o reducere a 
cheltuielilor, a consumurilor 
materiale. Orice leu economisit 
înseamnă posibilități suplimen
tare de a asigura creșterea mai 
rapidă a bogăției naționale, ri
dicarea bunăstării întregului 
nostru popor ! (Aplauze puter
nice, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

în actualul cincinal, județul 
Satu Mare trebuie să ajungă la 
o producție de circa 12 miliarde 
lei. Desigur, față de alte județe 
aceasta nu este o sarcină prea 
mare. Sînt județe — unele chiar 
vecine cu județul dumneavoas
tră — care trebuie să realizeze 
o creștere a producției de a- 
proape 5 ori. Dumneavoastră 
aveți prevăzut să realizați o 
creștere a producției de circa 70 
la sută. Eu sper însă că veți 
realiza ceva mai mult decit 70 
la sută. Desigur, aceasta depin
de însă de comitetul județean, 
de colectivele întreprinderilor 
din județ. Eu cunosc bine oa
menii muncii și pe comuniștii 
din Satu Mare și am convinge
rea că vor căuta să aducă o 
contribuție cit mai însemnată Ia 
îndeplinirea planului, și chiar 
la realizarea unei producții mai 
mari decît cea prevăzută in a- 
cest cincinal. (Urale, aplau
ze puternice. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Preocupîndu-ne de soluționa
rea tuturor problemelor dezvol
tării economice, acordăm, tot
odată. atenție și problemelor 
activității cultural-educative. 
Pornim de la faptul că făurito
rii tuturor bunurilor materiale 
sînt oamenii, că tot ceea ce fa
cem, facem cu oamenii și pen
tru oameni, că societatea noas
tră este societatea muncii, so
cietatea în care oamenii sint 
stăpini pe destinele lor și-și 
făuresc viitorul în mod liber. 
(Aplauze puternice, urale. Se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul").

partidului de dezvoltare armo
nioasă. echilibrată a tuturor ju
dețelor țării, a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în partea vestică a orașului 
Bistrița in perioada cincinalu
lui trecut au fost puse bazele 
unei .moderne zone industriale, 
ce cuprinde acum unități con
structoare de mașini, de pre
lucrare și industrializare a lem
nului și din sectorul industriei 
ușoare.' întreprinderilor aflate în 
.funcțiune Ti se vor adăuga, pînă 
la sfîrșitul acestui deceniu, alte 
unități, care vor determina spo
rirea de 5 ori a volumului pro
ducției industriale, apariția unor 
noi ramuri și meserii pe melea
gurile Năsăudului — electronica, 
metalurgia.

Pe schița platformei, primul- 
secretar al Comitetului județean 
de partid prezintă obiectivele 
date în funcțiune pînă acum, 
cele aflate în curs de construc
ție și dezvoltarea în perspec
tivă a acestui reprezentativ rod 
al politicii științifice a parti
dului de industrializare a tutu
ror zonelor țării. Se mențio
nează că, potrivit indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului cu prilejul analizării 
schiței de sistematizare a ora
șului, organele locale de partid 
și de stat au luat măsuri pentru 
includerea în această platformă 
a unor obiective economice 
care, inițial, erau prevăzute a 
se ridica în alte părți ale Bis
triței. Concomitent, s-a stabilit 
și amplasarea mai judicioasă a 
unităților proiectate pentru a- 
ceastă zonă. Rezultatul acestor 
acțiuni se concretizează în re
ducerea la jumătate a suprafe
ței de teren destinate la început 
construcțiilor economice din 

în acest spirit se înscriu 
hotăririle Congresului al XI-lea 
și ale Congresului educației po
litice și al culturii țjeiaiiste, 
precum și planul de măsuri a- 
doptat de Comitetul Politic 
Executiv cu privire la activita
tea educativă și culturală, la 
organizarea Festivalului „Cin- 
tare României*. Desigur, acesta 
va fi o mare festivitate a în
tregului nostru popor; dar 
vreau să fiu bine ințeles. că în
săși denumirea de „Cintare 
României" presupune o mani
festare a creației poporului nos
tru și. in acest sens, pe primul 
plan trebuie să stea munca, ac
tivitatea^ științifică de invăță- 
mint — care trebuie să dea 
sensul adevăratei creații și ade
văratei cintări a poporului nos
tru: liber pe destinele sale. 
(Aplauze puternice, prelungite : 
urale). O adevărată ..Cintare a 
României" nu poate fi concepu
tă și înțeleasă fără tumultui a- 
batajelor din mine, al furnale
lor, laminoarelor. utilajelor gre
le. fără freamătul muncii din 
industria electronică, din indus
tria ușoară sau alimentară. De 
asemenea, nu poate fi concepu
tă o adevărată ..Cintare a 
României" fără zumzetul trac
toarelor și al mașinilor agricole, 
fără munca entuziastă a mun
citorilor și țăranilor. Acesta 
este adevăratul sens a ceea ce 
dorim să fie Festivalul „Cintare 
României" — festivalul muncii, 
al creației, adăugind la aceasta 
si bucuria exprimată in muzică, 
în dans, in creația literar-artis- 
tică .’ (Aplauze puternice, pre
lungite : urale).

între condițiile cerute pentru a 
putea participa la diferite con
cursuri in cadrul acestui festi
val se prevede și faptul ca parti- 
cipanții-să fie fruntași în ac
tivitatea din întreprindere, de 
pe ogoare, din instituții. Deci 
lâ festival nu vor participa nu
mai cei care au învățat să dan
seze și să cinte : vor veni în 
primul rind cei care muncesc 
și care învață și să danseze 
și să cinte. (Aplauze puternice).

Sper că și municipiul și ju
dețul Satu Mare se vor pregăti 
pentru a se putea prezenta la 
acest mare festival cu rezultate 
bune in toate domeniile. Ținînd 
seama că participarea la festi
val este legată de rezultatele în 
producție. sper că oamenii 
muncii din județ vor acționa în 
așa fel incit să ciștige — în fa
brică. în uzină, pe ogoare 
dreptul de a participa la acest 
mare festival. (Aplauze puter
nice, prelungite). Sper că Satu 
Mare va fi reprezentat în mod 
corespunzător și aștept cu bu
curie să văd pe reprezentanții 
județului dumneavoastră in 
București la acest mare festival 
din 1977. (Aplauze puternice, 
prelungite : se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Dragi tovarăși.

Am avut prilejul să vorbesc 
în această piață de mai multe 
ori. M-am referit atunci mai pe 
larg la faptul că in această par
te a țării trăiesc împreună ro
mâni. maghiari, germani : de 
veacuri, ei au muncit împreună 
și au realizat tot ceea ce s-a 
creat pe aceste meleaguri. însăsi 
construcția socialismului este re
zultatul muncii comune. De alt
fel. in luptele împotriva asupri
torilor de orice fel, nu o dată 
românii, maghiarii, germanii de 
pe aceste meleaguri au luptat 
împreună, continuînd în mod 
minunat tradițiile înaintașilor, 
ale dacilor liberi care niciodată 
nu au vrut să fie sub domina
ție străină și au luptat întot
deauna pentru a fi oameni li
beri, care să-și hotărască ei în
șiși dezvoltarea. Aceste tradiții 
comune s-au evidențiat, nu o 
dată. în luptele purtate de-a 
lungul secolelor și în - această 
parte a țării. Iată de ce doresc 

această parte a orașului. Așa 
cum a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitelor 
de lucru, aici se realizează o 
platformă industrială unitară, 
cu servicii comune de alimen
tare cu apă. energie electrică și 
termică, de aprovizionare cu 
materii prime și materiale, de 
întreținere și reparare a utila
jelor. Se informează că lucră
rile de construcții-montaj ale 
noilor unități se desfășoară rit
mic și conform graficelor, că au 
fost luate din timp măsuri pen
tru a se 'asigura desfășurarea 
nestingherită a muncii și în 
anotimpul friguros.

Secretarului ^general al parti
dului i se raportează că sînt 
întrunite toate condițiile pentru 
darea in funcțiune cu cel puțin 
trei luni de zile mai devreme a 
fabricii de prefabricate din 
beton, ceea ce va contribui di
rect la accelerarea ritmului de 
construcții pe șantierele orașu
lui. De asemenea, este scoasă în 
evidență preocuparea comuniș
tilor, a oamenilor muncii din 
județ pentru înfăptuirea sarci
nilor stabilite la recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. consacrată activității în 
domeniul proiectării și construc
țiilor industriale privind di
minuarea coasumurilor de ma
teriale pe șantiere, de realizare 
a noilor obiective cu cheltuieli 
cît mai reduse. Măsurile între
prinse pînă în prezent de Co
mitetul județean de partid în 
colaborare cu titularii de inves
tiții și constructorii, au permis 
găsirea unor soluții care se ma
terializează într-o diminuare a 
cheltuielilor de investiții cu 
peste 50 milioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să viziteze unități 
de pe platformă, aflate în pro
ducție. 

să menționez și acum că, în re
alizarea cincinalului. în prezen
tarea la Festjvalul național ..Cin
tare României" în condițiile de 
care am vorbit trebuie realiza
tă o strinsă colaborare între toți 
oamenii muncii. indiferent de 
naționalitate. Indiferent de lim
ba pe care o Învață in școală și 
acasă: pe care o vorbesc in in
stituții. toți trebuie să^vorbească 
o singură limbă. — limba mun
cii. a creației, limba socialismu
lui și comunismului, limba in
dependenței patriei noastre ! 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale. Sc scandează îndelung : 
..Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul").

Fără îndoiala că vom face to
tul — ca șj pînă acum — pen
tru ca oamenii muncii să poată 
învăță în limba lor. să poată 
vorbi in limba lor : dar. totoda
tă, vom face totul ca toți, indi
ferent de ce- limbă vorbesc, să 
aibă asigurate condiții de muncă 
si de locuit cit mai bune, condi
ții de viață egale — pentru că 
aceasta este, pînă la urmă, ade
vărata egalitate in drepturi între 
toți oamenii, muncii .’ (Aplauze 
puternice : urale îndelungate : 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R").

în acest spirit, doresc să ex
prim convingerea că. atît comi
tetul județean de partid, cit și 
comitetul municipal, toate orga
nizațiile de partid și toți oame
nii muncii din municipiul și ju
dețul Satu Mare vor acționa cu 
toată fermitatea și hotărirea 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de mare răsoundere De care le 
au în acest cincinal, că vă veți a- 
duce și dumneavoastră o contri
buție tot mai mare la îndepli
nirea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România ! (Aplau
ze. urale puternice : se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul").

Dragi tovarăși.

Fără îndoială că. preocupin- 
du-ne de problemele dezvoltării 
economice și sociale a patriei 
noastre, noi răspundem în pri
mul rind cerințelor și năzuințe
lor propriului nostru popor ; 
dar. totodată, pe această cale 
ne aducem și o contribuție ac
tivă la cauza socialismului, a 
păcii și prieteniei între toate 
popoarele lumii. - Noi pornim 
permanent de la faptul că dez
voltarea fiecărui popor, succe
sele fiecărei . națiuni în con
strucția socialistă sînt o contri
buție puternică la întărirea co
laborării, a unității țărilor so
cialiste; ele sînt. totodată, o 
contribuție prețioasă la pro
gresul și bunăstarea întregii 
omeniri, la realizarea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe pla
netă noastră. (Aplauze, urale 
îndelungate).

Acționăm neabătut pentru a 
realiza, și în ce privește poli
tica noastră pe plan internațio
nal. directivele Congresului al 
XI-lea. Dezvoltăm activ colabo
rarea cu toate țările socialiste, 
cu țările in curs de dezvoltare, 
cu toate statele, fără deosebire 
de orinduire socială, conside- 
rind că aceasta corespunde in
tereselor tuturor națiunilor 
lumii.

Ne. preocupăm»’fără îndoială, 
de dezvoltarea în cele mai bune 
condițiuni a relațiilor cu veci
nii noștri. Vom face totul și în 
viitor, pentru ca. pornind de 
la principiile care animă atît 
poporul nostru, cit și alte po
poare constructoare ale socialise 
mului cu care sîntem vecine, să 
dezvoltăm această colaborare, 
asigurind progresul și bunăsta
rea fiecărei națiuni, consolida
rea independenței fiecărui 
popor, liber și stăpin pe desti
nele sale. (Aplauze puternice, 
urale).

Acționăm pentru a realiza în 
viață hotăririle de la ■ Helsinki 
cu privire la securitatea și co

Popas la întreprinderea 
de utilaj tehnologic

Primul popas este făcut la 
întreprinderea de utilaj tehno
logic. Directorul fabricii. Micu 
Liciniu, raportează secretarului 
general al partidului că de la 
ultima vizită efectuată aici cu 
doi ani în urmă, tinărul colec
tiv de constructori de mașini 
bistrfțeni a reușit să asimileze 
mai mult de 140 tipuri de uti
laje destinate industriilor me
talurgică, materialelor de con
strucții, energetică și altor sec
toare. Este scoasă în evidență 
preocuparea constantă a între
gului colectiv pentru dezvolta
rea producției de utilaje tehno
logice, indeoșebi pe seama-unei 
mai bune organizări a fluxuri
lor tehnologice, folosirii rațio
nale a suprafețelor construite 
și a mașinilor. Prin aceasta,

Două noi unită fi economice, 
o singură preocupare: 

valorificarea superioară 
a materiei prime

în continuare este vizitată în
treprinderea de textile nețesute 
— Netex — construită din indi
cația personală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Prin valori
ficarea deșeurilor textile, mo
derna întreprindere realizează 
în prezent, folosind procedee 
tehnologice noi, peste 60 de 
articole folosite în industria de 
confecții și. încălțăminte, de 
materiale de construcții, mobilă, 
în sectorul sanitar. Directorul 
întreprinderii, Mircea Bocu, 
arată că și în viitor în centrul 

laborarea în Europa. Ne pro
nunțăm cu fermitate pentru o 
nouă ordine economică inter
națională, care să permită li
chidarea subdezvoltării, pro
gresul rapid al țărilor rămase 
în urmă și realizarea unor re
lații noi, bazate pe egalitate și 
echitate, pe neamestec in tre
burile intgrne, pe renunțarea la 
forță și la amenințarea cu for
ța în viața internațională, pe 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe bogă
țiile naționale și de a-și făuri 
viața în mod liber, fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze 
prelungite, urale).

Sprijinim activ lupta popoa
relor pentru cucerirea deplină 
a independenței, precum și pen
tru consolidarea independenței 
naționale. In acest sens sintem 
ferm alături de popoarele din 
Rhodesia și Namibia, de po
porul din Africa de Suă, care 
luptă împotriva politicii de apar
theid și rasiste, pentru a-și cu
ceri deplina independență — și 
le asigurăm de întregul nostru 
sprijin în această luptă dreaptă! 
(.Aplauze puternice).

Ne preocupăm, și acționăm, 
pentru soluționarea problemelor 
litigioase pe calea tratativelor, 
în acest sens, considerăm că 
trebuie făcut totul pentru rea
lizarea unei păci trainice și 
juste în Orientul Mijlociu, care 
să asigure retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate, so
luționarea problemei poporului 
palestinian, corespunzător inte
reselor sale legitime — inclusiv 
a dreptului de a-și constitui un 
stat propriu — și. totodată, ga
rantarea independenței și inte
grității teritoriale a tuturor sta
telor din această zonă a lumii. 
Ne bucură acordul realizat cu 
privire la încetarea luptelor din 
Liban și urăm poporului prieten 
libanez să-și soluționeze în mod 
liber problemele și să-și asi
gure dezvoltarea de sine stătă
toare, independentă. (Aplauze 
puternice; urale. Se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Deci și pe plan internațional, 
partidul și poporul nostru ac
ționează în conformitate cu 
principiile socialismului,, cu 
Programul elaborat de Con
gresul al XI-lea și își aduce o 
contribuție activă la soluționa
rea marilor probleme ce tipreo- 
cupă omenirea. Vom face totul 
și în viitor pentru a contribui 
activ la dezarmare, la secu
ritate, la pace, la democratiza
rea relațiilor internaționale, la 
realizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune în care fiecare na
țiune să se dezvolte corespun
zător voinței sale! Așa înțele
gem să ne îndeplinim obligațiile 
noastre naționale și internațio
nale! Vom acționa cu toată fer
mitatea în această direcție! 
(Aplauze puternice. urale; se 
scandează: „Ceausescu —
P.C.R.").

Dragi tovarăși,
Doresc. în încheiere, să-mi ex

prim încă o dată convingerea 
că toți oamenii muncii din Satu 
Mare împreună cu comuniștii, 
cu comitetul județean de partid, 
vor face totul pentru a-și înde
plini sarcinile de mare răspun
dere ce le stau in față.

Avind această convingere vă 
urez dumneavoastră și tuturor 
oamenilor muncii din Satu Mare 
succese tot mai mari in Întrea
ga activitate, multă sănătate și 
multă fericire ! (Aplauze puter
nice ; urale. Se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul". Intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, toți cei pre- 
zenți in marea piață a orașului 
ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului 
și președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

precum și prin construirea unor 
noi capacități se va obține, pină 
Ia sfîrșitul actualului cincinal, 
triplarea producției și dublarea 
numărului muncitorilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere conducerii ministerului de 
resort și a întreprinderii să ur
genteze dotarea tuturor secții
lor fabricii cu mașini și utilaje 
de înaltă complexitate, cu pa
rametri tehnici superiori șl 
productivitate ridicată, în vede
rea realizării unei producții 
sporite, cu eficiență ridicată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ca această problemă să 
fie temeinic studiată, să fie co
masate unități cu profil similar 
sau înrudit, iar această măsură 
să se reflecte și in construcția 
noilor capacități.

atenției specialiștilor, a întregu
lui colectiv, stă problema lărgi
rii gamei de produse și sporirea 
cantităților de deșeuri atrase în 
circuitul productiv.

Pe parcursul vizitării prin
cipalelor secții, secretarul gene
ral al partidului a cerut luarea 
unor măsuri operative în ve
derea unei folosiri mai judi
cioase a spațiului existent, în. 
scopul dotării întreprinderii cu 
noi mașini și utilaje tehnologi
ce. menționind că pe această 
cale trebuie obținută o creștere

In fața schiței de dezvoltare a platformei industriale a orașului Bistrița
importantă a producției de arti
cole textile nețesute.

Următoarea unitate industrială 
vizitată a fost Combinatul de 
prelucrare a lemnului. Aici, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat de ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor 
de construcții, Vasile Patilineț, 
de membri ai conducerii combi
natului.

în timpul vizitării fabricilor 
de plăci aglomerate din lemn și 
de înnobilare a acestora, secre
tarul general al partidului, apre
ciind utilitatea și eficiența lor 
în producerea mobilei, a indicat 
ca în cadrul combinatului să se 
realizeze o croire a plăcilor în 
funcție de dimensiunile diferite
lor piese ale mobilei, iar pro
centul de folosire a deșeurilor 
ca materie primă la folosirea 
plăcilor aglomerate să reprezin
te minimum 70 la sută.

Întîlnire cu activul de partid
După vizitarea platformei in

dustriale a orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o în- 
tilnire de lucru cu membrii bi
rourilor Comitetului județean și 
Comitetului orășenesc ale par
tidului.

Au luat parte tovarășii Ilie 
Verdeț, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții. loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini.

Primul secretar al Comitetu
lui județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R., Adalbert Crișan, loan 
Retegan, prim-viccpreședinte al 
Consiliului popular județean, 
Nicolae Drăgan, director gene
ral al Direcției agricole jude
țene. Andrei Weingerdner, pri
marul orașului Bistrița, Gheor- 
ghe Zirbo, Teodor Olteanu si 
Augustin Mateuț, secretari ai 
Comitetului județean de partid, 
au prezentat secretarului gene
ral al partidului rapoarte pri
vind stadiul îndeplinirii măsu
rilor de dezvoltare industrială, 
agricolă, socială a județului Bis
trița-Năsăud, reliefînd rezulta
tele obținute, ca și lipsurile ce 
se mai fac încă simțite în di
verse sectoare, ca și în activita
tea organelor și organizațiilor 
de partid.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU s-a 
referit pe- larg la o serie (jle 
aspecte de importanță majoră 
ale activității Comitetului jude
țean de partid, a organelor și 
organizațiilor de partid din 
județ, pentru realizarea inte
grală a programului de dezvol
tare a acestui județ al patriei, 
în conformitate cu obiectivele 
actualului cincinal. Secretarul 
general al partidului a apreciat 
felul în care s-au realizat 
sarcinile de plan pe primele 
nouă luni ale anului în indus
tria județului, faptul că s-a ob
ținut o anumită depășire, ceea 
ce contribuie la crearea condi
țiilor necesare realizării progra
mului pe care județul îl are în 
acest cincinal.

Subliniind importanța deose
bită pe care partidul nostru o 
acordă dezvoltării industriale a 
tuturor județelor țării, inclusiv 
a județului Bistrița, care, în 
acest cincinal, trebuie să ajungă 
la o producție de cel puțin 10 
miliarde de lei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit 
la o serie de sarcini care stau 
în acest sens în fața comitetu
lui, a organelor și organizații
lor de partid, a tuturor oameni
lor muncii din județ. în aceas
tă ordine de idei, secretarul 
general al partidului a subliniat 
necesitatea reorganizării plat
formei construcțiilor de mașini, 
în ideea constituirii unui com
binat unic, pentru a se asigura 
o activitate mai bine organizată 
din toate punctele de vedere, o 
creștere mai accentuată a efi
cienței economice. Este de‘ în
țeles că nu are rost să realizăm 
două întreprinderi industriale 
— una de utilaj chimic și alta 
de utilaj și materiale de con
strucții, cînd activitatea aces
tora este asemănătoare atît în 
ceea ce privește dotarea, cît și 
forța de muncă. In aceeași 
idee, a concentrării potențialu
lui uman și material, secretarul 
general al partidului a abordat 
și problema realizării altor in
vestiții prevăzute în acest cin
cinal. în acest sens, ținînd sea
ma de faptul că județul tre
buie să obțină o producție de 
5 ori mai mare pînă în 1980, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
«ubliniat necesitatea de a se lua

Directorul combinatului, Petre 
Lupu, raportează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că sarcina 
trasată colectivului, cu prilejul 
ultimei sale vizite, de a se rea
liza aici mobilă de artă a fost 
îndeplinită și îl invită să vadă 
citeva garnituri. Secretarul ge
neral apreciază strădania mun
citorilor și tehnicienilor, cerînd 
să se acorde în continuare 
atenție realizării acestui gen de 
mobilier, care asigură obținerea 
unei eficiențe ridicate. Condu
cerea întreprinderii informează 
că, prin aplicarea unui program 
de măsuri • vizând utilizarea 
chibzuită a spațiului construit 
și realizarea unor noi ca
pacități,' pînă la sfîrșitul actua
lului cincinal, producția combi
natului va crește de circa 4 ori 
și va însuma, ca valoare, circa 
1 miliard lei.

măsuri care să asigure eșalo
narea punerii în funcțiune a 
capacităților prevăzute, de a se 
începe încă de pe acum activi
tatea necesară înfăptuirii la 
termen și în cele mai bune 
condiții a noilor investiții, in- 
cepînd cu problema pregătirii 
cadrelor pînă la realizarea pro
iectelor și studiilor tehnico- 
economice. în . acest context, 
tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu a 
reamintit : sarcinile stabilite la 
recentele consfătuiri de lucru de 
la Comitetul Central al partidu
lui privind proiectarea și con
strucțiile industriale, cercetarea 
științifică și proiectarea tehno
logică, subliniind că. în acest 
spirit, se impune să se adopte 
soluții constructive care să 
ducă la economisirea materiale
lor, la reducerea consumurilor, 
în general a costurilor, pentru a 
se pune capăt cu hotărîre 
supradimensionării construcții
lor. Aceleași preocupări se im
pun și în domeniul construcții
lor de mașini, unde există încă 
largi posibilități pentru reduce
rea consumurilor de metal.

Pornind de la faptul că jude
țul Bistrița-Năsăud are condiții 
favorabile pentru dezvoltarea 
unor sectoare importante ale 
agriculturii, cum sînt pomicul
tura și zootehnia, secretarul 
general al partidului s-a referit 
pe larg la sarcinile* care stau în 
fața organelor de partid și de 
stat, a organizațiilor de partid, 
privind valorificarea la maxi
mum a potențialului productiv 
din această ramură deosebit de 
importantă a economiei noas
tre, a posibilităților existente în 
această parte a țării. Relevînd 
că se impun măsuri pentru or
ganizarea cît mai corespunză
toare a activității în aceste 
sectoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit, totodată, 
la necesitatea de a se acționa 
pentru modernizarea continuă 
a agriculturii. In această ordine 
de idei, în legătură cu dezvol
tarea pomiculturii județului, cu 
extinderea plantațiilor inten
sive. s-a subliniht în mod deo
sebit necesitatea de a se pune 
un accent, mai mare pe realiza
rea cu1 forțe proprii a materia
lului săditor. care să asigure 
creșterea randamentului la hec
tar al livezilor, folosirea în mod 
corespunzător a condițiilor de 
climă și de sol existente aici, 
experiența tradițională a jude
țului. Totodată, s-a , arătat că 
revin sarcinii deosebite în aceas
tă direcție Academiei de .științe 
agricole șj silvice, Institutului 
de cercetări pentru a sprijini 
județul cu material săditor și a 
stabili cele mai raționale teh
nologii de exploatare a planta
țiilor, astfel îhcît să. se asigure 
modernizarea livezilor pe toate 
suprafețele planificate în acest 
cincinal. în domeniul zooteh
niei. secretarul general al par
tidului a subliniat faptul că 
județul dispune de un po
tențial care trebuie să fie mult 
mai bine valorificat decit pînă 
acum, în special prin ameliora
rea pășunilor și dezvoltarea ba
zei furajere, asigurîndu-se . pe 
această cale creșterea număru
lui de animale la suta de hec
tare, în special, la bovine și ovi
ne. Concomitent cu creșterea 
serioasă a efectivelor de anima
le, trebuie să se realizeze și o 
îmbunătățire a raselor. Județul 
dispune de toate condițiile ne
cesare pentru a avea o zooteh
nie foarte dezvoltată. în legă
tură cu alte sarcini care stau în 
fața agriculturii județului, secre
tarul general al partidului a 

subliniat necesitatea de a se 
pune în valoare mult mai bine 
decît pînă in prezent condițiile 
existente jaici pentru cultura 
cartofului și obținerea unof 
mari producții.

Referindu-se la cele observa
te în județele vecine, care au 
fost vizitate recent, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea de a se face un mai 
bogat schimb de experiență în 
domeniul activității agricole și 
sprijinirii reciproce în soluțio
narea unor probleme pe care le 
pune dezvoltarea și moderniza
rea continuă a agriculturii noas
tre. Secretarul general al parti
dului și-a exprimat convingerea 
că se va obține o îmbunătățire 
simțitoare în toate sectoarele 
amintite ale agriculturii jude
țului.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit la 
unele aspecte aje sistematizării 
orașului, subliniind că sporirea 
prevederilor privind construcția 
de locuințe și în județul Bistri
ța-Năsăud creează obligații spo
rite, impune o bună gospodărire 
a acestor investiții.

în încheiere, tovarășul Nicolâia 
Ceaușescu a pus în fața comi
tetului județean de partid sar
cina de a lua toate măsurile ce 
se inipun pentru realizarea 
obiectivelor de dezvoltare a ju
dețului : în domeniul industriei 
și al agriculturii, subliniind că 
există suficiente forțe și posibi
lități pentru ca prevederile ac
tualului cincinal să fie înfăptui
te în cele mai bune condițiuni.

Exprimîndu-și convingerea că 
stă pe deplin în puterea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
a comuniștilor, a tuturbr oame
nilor muncii din județ înfăptui
rea tuturor sarcinilor ce le re
vin în acest cincinal, secretarul 
general al partidului le-a adre
sat cele mai bune urări de suc
ces în activitatea lor consacra
tă traducerii în fapt a hotărâri
lor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

★
După întilnirea cu activul 

de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a îndreptat, de la 
sediul Comitetului județean al 
P.C.R., spre reședința ce i-a fost 
rezervată, străbătînd, pe jos, 
citeva din străzile orașului, prin
tre miile de cetățeni care, neîn
trerupt, ovaționau cu înflăcăra
re pentru partid, pentru secre
tarul său general.

★
Vizita de lucru întreprinsă de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
timp de două zile, în județele 
Alba, Sălaj, Satu Mare și Bis
trița Năsăud se înscrie, prin 
rezultatele sale, prin concluziile 
desprinse, ca unul din eveni
mentele de importanță deose
bită ale acestei perioade. Indi
cațiile date de secretarul gene
ral al partidului, atît în cuvin- 
tările rostite, cît și în amplul 
dialog purtat cu oamenii mun
cii din industrie și agricultură, 
cu reprezentanții organelor lo
cale de partid și de stat, cu 
conducătorii unor ministere și 
centrale industriale, vizează nu 
numai evoluția dezvoltării ju
dețelor respective, ele cuprind 
o problematică de cel mai larg 
interes. pentru întreaga țară, 
pentru toate sectoarele produc
ției materiale și vieții spirituale 
a oamenilor muncii, a întregu
lui popor. Pretutindeni, faptele 
ca și gîndurile exprimate au 
demonstrat cu putere câ oă- 
menii muncii au pornit cu ho- 
tărîre, cu . voință .neabătută, Ia 
îndeplinirea exemplară a pre
vederilor. primului an al. cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 
țifice, pe deplin conștienți că 
programul partidului, hotăririle 
Congresului al XI-lea. cores
pund pe deplin voinței națiuriii 
noastre de, făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate pe pămintul României și 
înaintare spre comunism.

Sentimentele de profundă 
stimă, dragoste și recunoștință 
cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost , înconjurat jn 
toate momentele vizitei au 
transformat . acest eveniment 
într-o. manifestare viguroasa, 
înflăcărată, a unității neclintite 
a oamenilor muncii, români, 
maghiari, germani, de alte na
ționalități, în jurul partidului 
comunist, a secretarului său 
general, a încrederii lor nestră
mutate în politica partidului, 
inspirată și călăuzită de cele 
mai înalte aspirații ale națiunii 
noastre, de binele și fericire^ 
întregului popor, pentru pros
peritatea, înflorirea permanentă 
a României,. patria noastră 
socialistă.



Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului la CE CITIM, CUM

CI NT ARE ROMÂNIEIFESTIVALUL
ti Poezia filozofică

Exprimare plenară, într-o
competiție exigentă, a

puterii de creație a tinerilor
Compoziția eterogenă a unui 

cenaclu (faptul că el cooptează 
oameni din medii diferite — 
muncitori, elevi, studenți, inte
lectuali etc.), citeam recent în- 
țr-o . revistă literară, reprezintă 
în sine o garanție a eficienței 
sale. Opiniile, se argumenta 
acolo, pot fi diverse, gusturile 
diferențiate și tocmai întrepă
trunderea lor le conferă garanția 
dezvoltării plenare, în zona de 
impact a conceptului de cultură 
socialistă. Conține mult adevăr 
această afirmație. Dar lucrurile 
presupun în continuare o atentă 
disociere. Compoziția cenacluri
lor e prin definiție eterogenă 
(organismele similare care nu 
corespund acestor condiții sint 
cercurile, cercuri de specialita
te) ; și cu toate acestea, nu în
totdeauna un cenaclu funcțio
nează și se dezvoltă, implicit, 
armonios. Opiniile într-un cena
clu pot fi diverse, dar și false 
sau denaturate printr-o expune
re neadecvată, gusturile diferen
țiate dar ambigue sau oscilante ; 
confruntarea, dialogul lor pot 
lua forma acută a duelului ne- 

■ principial, impregnat de „fami- 
liarisme" și rezultatul este o 
abatere de la intențiile de fond 
ale cenaclului, în speță, de la 
obiectul în comentariu și impre
sia de superficialitate. Iar cînd 
dialogul este doar o formalitate 
impresia este de festivism. 
Aici intervin cîteva probleme ; 
responsabilitatea în fața valorii, 
obiectivitatea și principialitatea 
oamenilor cu experiență de ce
naclu care participă la dezba
teri. Iată tot atitea calități care 
se cer și celui care conduce, mai 
fericit spus, coordonează cen.a 
ciul. Coordonatorului unui ce
naclu i se mai cere, evident, 
spontaneitate, rapiditate in gin- 
dire. Nimic mai impropriu in
tr-un cenaclu decît rigiditatea in 
gîndire.

în urmă cu patru ani în Sibiu 
ființa un singur cenaclu mai 
important, al scriitorilor ur. ce
naclu care funcționa dtefectuos. 
care se întemeia nu atit pe ana
liza orală concretă a textelor, cit 
pe gusturi care iși meritau pe 
deplin titulatura. Cenaclul a 
evoluat însă intr-un sens fericit. 
Azi este citat de revista „Tran
silvania" și reprezintă rampa de 
lansare a talentelor pentru pagi
nile acestei publicații culturale, 
între timp, am mai avut feri
cirea să particip de atunci la 
înființarea Societății literare 
„Radu Stanca" (inițial a elevi
lor) a tinerilor din Sibiu, o so
cietate care s-a bucurat In de

cursul existenței sale de vizita 
unui mare număr de personali
tăți ale literaturii noastre con
temporane, cu concursul cărora 
au fost legitimate numeroase ta
lente autentice. Apoi a luat fiin
ță în Sibiu cenaclul Facultății 
de filologie-istorie, un cenaclu 
de teorie și istorie literară care 
n-a ignorat obligația esențială a 
unui cenaclu, aceea de a desco-

Un dialog al artelor,
al educației patriotice,

în prima decadă a lunii oc
tombrie, tinerii din Zalău au 
participat la întîiul spectacol 
complex de poezie și muzică 
al cenaclului Năzuința. îndru
mat de Comitetul județean Să
laj al U.T.C.. cenaclul nu s-a 
Întrupat numai din entuziasmul 
pur. din aspirația firească a ti
nerilor spre poezie (deși și acest 
factor a cintărit greu in infiin-

Opinii despre activitatea 
unor cenacluri artistice

peri și forma valori literare au
tentice și din domeniul mai vast 
al creației. De curînd a fost con
stituit la Sibiu cenaclul jude
țean al tineretului revoluționar, 
primul cenaclu județean de a- 
cest fel din țară. Coordonez a- 
cest cenaclu împreună cu acto
rul Radu Basarab de la Teatrul 
de stat din Sibiu. Am ajuns 
împreună la concluzia că un ce
naclu trebuie să îmbrace ambele 
forme de manifestare : forma 
„ședinței de lucru" (de analiză) 
și forma ..spectacolului" (con
fruntarea valorilor descoperite 
și formate în cenaclu cu publicul 
larg). Cenaclul nou este o sin
teza în vederea spectacolului a 
celor mai buni tineri care acti
vează in cenaclurile și cercurile 
județului. Ședințele de pină a- 
cum ale cenaclului, care au fă
cut parte din faza de masă a 
Festivalului „Cintare României" 
s-au bucurat de o audiență pu
țin obișnuită din partea publi
cului (aproape 2 000 de oameni 
la cele două spectacole). Ne-am 
bucurat că in cîțiva ani de zile 
antrenînd zona genuină a cultu
rii sibiene am reușit să antre
năm in același timp oamenii 
pentru o exprimare plenară a 
creației lor. E cu atît mai îm
bucurător faptul că publicul este 
extraordinar de receptiv la arta 
nouă, angajată, militantă a pre
zentului. Acest cenaclu al tine
retului revoluționar nu presu
pune desființarea celorlalte ce
nacluri, în el lucrăm cu tineri, 
pentru tineri. O realitate care 
nu trebuie nici o clipă uitată. 
In acest context coordonatorului 
de cenaclu i se cere dăruire fi 
o privire dară asupra lucrurilor, 
cel de al 6-lea simț, un r.rr.ț 
generic, patriotic.

ION MIRCEA

țarea sa), cit mai ales din exis
tența unui potențial remarcabil 
de talente din rindul noii gene
rații. Privind retrospectiv is
toria culturală a acestor tări- 
muri nordice, un cronicar con
temporan nu șl-ar reprima, pro
babil, exclamația : „Nasc și in 
Sălaj oameni44. Cîteva argumen
te ale acestei jubilații fiind Si
mion Bărnuțiu. Ady Endre. Io- 
niță Scipione Bădescu și Lau- 
rențiu Bran, primul traducător 
în maghiară al lui Eminescu și 
cărturarul ce deține, totodată, 
primatul absolut al tălmăcirii 
poeziei eminesciene intr-o altă 
limbă. Din apropiere, de la. Ciu- 
cea, efigia lui Goga 
tutelară vocile unei lirici pre
destinate parcă glorificării ve
trei române de baladă. De a- 
ceea. nu mi s-a părut deloc in- 
tlmplător cînd la o întîlnire cu 
vreo zece poeți sălăjeni, aceștia 
mi-au mărturisit într-o tulbură
toare unanimitate că scriu in 
primul rînd poezie patriotică. 
moti\dnd „Dragostea e una sin
gură : țara" (am citat titlul •— 
elocvent ! — al unei poezii de 
Elena Deheleanu, tinără poetă

veghează

al cărei nume nu este necunos
cut cititorilor de reviste.

O anumită dispersare a talen
telor, prezența lor izolată in 
cîteva cenacluri ce desfășurau, 
pină nu demult, o activitate 
confidențială, frinau insă im
punerea decisă in conștiința oa
menilor locului a unor creatori 
precum Ileana .Pietreanu (nume 
frecvent in coloanele „Luceafă
rului"). Viorel Varga. Ion Gri- 
gore Bălan. Ștefan Goanță, Za- 
hana Bârdașu. Boia Iosif. Ie
pure Florina Mariana ș.a. Nă
zuința tocmai această focalizare 
a tinerelor talente o realizează. 
Cenaclul Înlesnește dialogul a- 
eestora cu tinerii unui județ în 
impetuoasă și multilaterală as
censiune. 300 de uteciști (mun
citori, elevi, funcționari, profe
sori. cadre medicale) au parti
cipat marți, 5 octombrie, la pri
ma ieșire in public *
pregătită) a cenaclului, 
rea ț-z desfășurat sub 
exigențelor impuse de 
parea la faza de masă _ ___
valului ..Cintare României14.

Tinerii autori au recitat cu 
emoție poeme scrise cu verbul 
înflăcărat al iubirii de țară. 
Versul lor a celebrat imnic tre
cutul de glorii, marile ctitorii 
ale prezentului, devenirile so
cialismului. Auster, grav, une
ori, dezinvolt, pudrat cu meta
fore insolite, alteori, discursul 
lor a captat publicul intr-un 
unic fluid. De aceea, sala a re
citat și a cintat într-un singur 
glas, ca după multe repetiții 
consumate in secret. împreună 
cu poeții, cu ir.terpreții de mu
zică folk, versuri definind aspi
rația spre puritate si demnitate 
proprie tinereții : ..De cum pă
trund in ri mă gindesc / Să 
populez Terra cu lebede." S-a 
recitat și cintat. totodată. cu 
ardoare versuri de Eminescu si 
Octavian Goga. de N’ichita Stă- 
nescu, Marin Sorescu. Dar. Mu- 
tașcu, s-a intonat la unison ca-

(în del ung 
întîlni- 
semnul 
partici- 
a festi-

dențatul „Imn tînăr“ al lui A- 
drian Păunescu. Cenaclul a de
venit astfel o catedră de la care 
tinerii creatori au predat nobi
la disciplină a dragostei pentru 
artă, s-a metamorfozat 1 ' 
școală de educație estetică 
patriotică. Un efect firesc al a- 
cestui prim dialog al artelor cu 
tinerii orașului (și nu numai ai 
orașului) a fost creșterea ver
tiginoasă a interesului pentru 
poezia contemporană. „Nicioda
tă. mi-a zis un librar, nu ni 
s-au cerut atît de insistent cărți 
de Ioan Alexandru. Nichita Stă- 
nescu, Ana Blandiana. 
Tărnea ș.a.“. Iar un elev 
Liceul real-umanist . „Ady 
dre", Gheorghe Pricop, a 
mulat o dorință ce nu-i 
lăsa, cred, indiferenți pe 
tori : „Aș dori, ciim doresc atî- 
ția alți tineri de vîrsta mea. re
editări ale volumelor poeților 
contemporani importanți. Nu 
mi se pare un lucru imposibil 
tipărirea unor ...............
pera acestora. 
„Eminescu" a 
panorame ale 
velei și romanului contemporan. 
Pe cînd va apare cea consacra
tă poeziei

Cum tinerețea este vîrsta per
petuei dorințe de autodepășire, 
nici membrii și simpatizanții ce
naclului Năzuința nu socotesc 
succesul lor de public inițial 
drept un maximum de realiza
re. ..Acest cenaclu, ne-a spus 
Lucreția Cristea, activistă a 
Comitetului județean Sălaj al 
U.T.C., este doar nucleul viito
rului cenaclu al tineretului re
voluționar din județul nostru. 
Vrem să facem din el un auten
tic model pentru alte cenacluri, 
să organizăm, prin intermediul 
său. ’acțiuni cu caracter metodic 
pentru descoperirea și promova
rea unor noi talente. Intențio
năm să-1 itînerăm prin localită
țile sălăjene în cadrul unor 
complexe seri ale' tineretului ce 
vor reuni poeți, interpreți 
muzică folk, formații de 
tematic".

N-aș putea încheia aceste suc
cinte însemnări dacă n-aș tran
scrie din agenda de reporter 
numele sufletistului cenaclului : 
ziaristul Eugen Teglaș. de la 
gazeta județeană ..Năzuința", 
om de o rară dăruire pentru 
poezia și muzica tifiără. La ur
ma urmei, faptul este 
Ziaristica însemnînd, 
un mod de a exista 
pentru alții.

într-o

George 
de la

En- 
for- 

poate 
edi-

antologij din o- 
Știu că Editura 
publicat cîteva 
reportajului, nu-

de 
dans

firesc, 
nu-i așa, 
prin alții,

GENERAȚIILE
DE LUPTĂTORI

(Urmare din pao. I)

purtind flacăra revoluției contra tuturor nopților ce-i ementn- 
țau. Este de neconceput orice zizanie falsă intre pănnpi sptntv- 
lui revoluționar și fiii spiritului revoluționar. Acela care scrie 
nndurile de față a învățat una dintre lecțiile spiritului rev'-’u- 
ționar de la oamenii care aveau acum 30 de ani vîrsta pe care 
o are el azi. Spiritul revoluționar înseamnă nu o lozincă abstrac
tă’ nu doar acordul de principiu că in România s-a petrecut șt 
se petrece revoluția socialistă. Spiritul revoluționar înseamnă în
sușirea unui nou mod de a privi lumea și de a lupta pentru 
transformarea ei, de a lupta împotriva nedreptății și totodată de 
a lupta pentru dreptate, de a nu pune nimic mai presus de ideea 
de patrie, de a iubi libertatea, adevărul, cinstea și de a lupta 
împotriva contrariilor lor. Dar spiritul revoluționar înseamnă și 
permanenta nemulțumire față de tine însuți. Spiritul revoluțio
nar înseamnă să crezi in forța vizionară a Partidului Comunist 
Român și în același timp să nu uiți niciodată ceea ce cirmaciul 
acestui partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a spus și anume că 
partidul sint oamenii și că numai prin ei partidul are acea forță 
vizionară atiț de necesară prezentului și viitorului. Dar spiritul 
revoluționar înseamnă și credința nestrămutată că — așa cum 
spunea unul din bărbații revoluției noastre, și-i învăța pe cei 
din jurul său să lupte fără preget — „nici o picătură de energie 
morală nu se risipește în zadar". Un important scriitor contem
poran a vorbit de curînd în revista „Flacăra" despre obiceiul 
unor oameni de a trage profituri din lupta lor mai veche. Poate 
că cr trebui completat, poate ar trebui spus că lingă martini 
revoluției, lingă oamenii excepționali ai luptei împotriva răului 

fie că el s-a numit fascism, fie că s-a numit inegalitate so
cială, fie că s-a numit război — s-au aflat si uscături, dar că 
uscături există în fiecare generație și. așa cum sint oameni care 
au vrut să profite de pe urma luptei lor sau mai degrabă a 
luptei altora, sînt si astăzi oameni dispuși să profite de pe urma 
luptelor recente. Forța noastră este că țara a avut, țara are și 
țara va avea în mod necesar o capacitate revoluționară gata de o 
luptă fără profituri, dispusă să-și sacrifice chiar șt- viața pentru 
fericirea acestui popor. Sintem solidari noi, cei încă tineri azi. 
cu autorii cărunți ai libertății, independenței și fizionomiei mo
rale a patriei socialiste. Oameni de 80 de ani, de 70 de ani. si 
oameni de 30 de ani, de 20 de ani, fiecare la locul său, fiecare 
cu felul in care înțelege și poate să-și dovedească dragostea față 
de țară, luptă pentru același ideal : propășirea patriei. Un adevă
rat spirit revoluționar nu va lăsa niciodată să existe conflicte 
între generații pentru că in permanență acest spirit revoluționar 
Va determina pe toată lumea, revoluționarii de toate vîrstele. să 
fie atehți nu la numărul anilor, ci la diferența dintre pădure fi 
uscăturile ei, în cadrul fiecărei vîrste. Spiritul revoluționar va 
muta totdeauna contradicția de sub zodia falsei probleme sub 
zodia problemei reale. Căci dacă de exemplu ne uităm la profi
turile pe care le-ar rîvni un pensionar, de ce nu ne-am uita și 
la profiturile pe care nu numai că le rîvnește, dar și le obține, 
prin perseverența caracteristică vîrstei, un tînăr, ajutat și de 
împrejurarea că la tinerețe, vai, totul se iartă ?

Partidul nostru revoluționar este puternic și pentru că unește 
toate energiile, toate vîrstele în focul luptei pentru același ideal. 
Partidul nostru revoluționar este pătruns de forța spiritului său 
revoluționar. Iar acest spirit revoluționar este durabil pentru că 
nu este o dogmă ci un mod de a privi lumea și de a descoperi 
mereu ce trebuie făcut în ceea ce este făcut, ce trebuie împlinit, 
în ceea ce se considera împlinit., Cerind lumii luciditate, Marx 
dădea marxiștilor instrumentul cel mai eficace — și de cea 
mai mare autoritate morală'— cu care ei să se cerceteze mai 
întîi pe ei înșiși. Spiritul nostru, revoluționar, ce decurge din 
filozofia marxist-leninistă, cuprinde și capacitatea mereu reînnoi
tă ca, înainte de a vorbi despre alții, să avem responsabilitatea 
de a vorbi despre noi înșine. Iar acest spirit revoluționar se 
clădește mai puternic intr-o țară aflată intre două lumini : lumi
na fragedă a ochilor copiilor ce se nasc și lumina d^ oțel senin 
a bătrînilor revoluționari. „Cine nu are bătrîni să și-i cumpere" 
zice un proverb Cine are bătrîni revoluționari să și-i cinstească 
pentru că ei sint părinții, ei sint adtorii esențiali ai libertății, 
pentru că nici una din marile fapte ale republicii socialiste nu 
ar fi fost posibilă fără inteligența, fără îndrăzneala și clarviziu
nea unei generații întregi de revoluționari din care nu trebuie 
să ne inducă în eroare că unul sau altul are azi aparența unui 
pensionar tăcut. O flacără e-n toți revoluționarii adevărați, 
uscături au fost și vor fi, dar esențială rămîne prezența în toate 
inimile României de azi. a aceluiași sacru foc al libertății, drep
tății și adevărului.

minimalizată de critică pe motiv că 
concureze conceptele. Prezența concep- 
poezie nu-i, totuși, semnul sigur al us- 
lirice, marii poeți vorbesc adeseori de 
și, tinzînd la 
proprie. Toate

o mitologie și o cos- 
miturile mari, pe care 
secolul al XIX-lea, le 
Victor Hugo, poet care

El a scris un număr de 18 psalmi și un număr 
și mai mare de inscripții și alte versuri ce 
depășesc, prin tema lor, simpla confesiune. 
Cintare omului, care intră în aceeași sferă de 
probleme, este un vast poem de factură superior 
didactică în care tema de meditație este omul 
și trecerea lui prin formele civilizației. Aceștia, 
dacă ne ținem foarte aproape de text și de 
epica (fabula) îngropată în el. Tema adevărată 
a acestui poem hugolîan este dualitatea fun
ciară a omului : condiția progresului și izvorul 
suferinței lui. Omul este creația voinței lui. 
fructul întilnirii dintre umbra și lumina din 
sine. O ipoteză, firește, poetică ! Recent, a a- 
părut la Editura Albatros volumul „Tudor Ar
ghezi : Poezia filozofică", o antologie alcătuită 
de Elena Zaharia-Filipaș. cunoscută dinainte 
printr-un bun studiu despre Ion Vinea. An
tologia grupează poeme din toate vîrstele ar
gheziene, de la Testamentul din Cuvinte po
trivite, pînă la versurile obsedate de ideea 
morții din

de
Eugen Simion

cunoaște-

Auzim adeseori vorbindu-se de poezia filo
zofică, înțelesul ei rămîne însă obscur. Tudor 
Vianu a scris mai demult o carte pe această 
temă arătînd că poezia și filozofia există în
tr-o simultaneitate constantă, „atingîndu-se în 
absolut, fără să se determine temporal", ceea, 
ce vrea să spună că filozofia și poezia sînt 
două entități care visează una la alta, fără a 
reuși (din fericire) să se întîlnească. Există, cu 
toate acestea, o poezie care se numește ea în
săși filozofică (Sully Prud’homme, la noi Panait 
Cern^ 
vrea să 
telor în 
căciunii 
Cosmos 
mologie
le dezbate filozofia din 
aflăm și în versurile lui 
se simte bine la intersecția a două teme teribi
le : Universul și Istoria.

între filozofie și poezie există, cu toate a- 
cestea. o deosebire fundamentală. Filozofia ex
plică o lume reală*, poezia su
gerează existența unei lumi para
lele, lumea imaginarului. Poezia 
poate medita la universul real (și 
o bună parte a poeziei moderne 
recomandă întoarcerea la elemen
te !), dar din perspectiva unei exis
tențe interioare. Scopul filozofiei este
rea, scopul poeziei (scopul artei, în genere) este, 
prin cunoaștere, re-crearea universului. Filozofia 
tinde, în fine, să convingă, rațional, poezia mo
bilizează forțele spiritului și produce, prin cu
noașterea estetică, plăcerea de a medita și de a 
contempla spectacolul lumii. A medita înseam
nă și a modifica obiectul, a-1 aduce la dimen
siunea și puritatea unui ideal de bine și fru
mos. Numai atît ? Sînt, evident, și alte deo
sebiri, cititorul nostru va înțelege că tema pe 
care am ales-o pentru articolul de azi este, 
practic, inepuizabilă. Era să scriu : o temă im
posibilă, înspăimîntătoare, dar nu spun pentru 
a nu adînci prăpastia, și așa adîncă, impene
trabilă, ce se deschide în aceste noțiuni. Să re
luăm propoziția de la început : poezia tinde 
spre filozofie fără să reușească să se identifice 
cu ea. Meditația o aduce în apropierea con
ceptelor fundamentale (Existență, Timp, Moar
te, Cosmos etc), dar ce interesează cu adevă
rat pe poet nu e conceptul, ci existența interi
oară în raport cu conceptțil. Poezia ce iese din 
această meditație în jurul noțiunilor nu se ju
decă după numărul de adevăruri pe care le 
cuprinde, ci după profunzimea simbolurilor pe 
care le propune. Să luăm exemplul lui Arghezi.

- , L . , L--------------------------------------------------

ve- 
este 
asu- 
uni-

(poetul) aspiră să 
să se lase cunoscut,

volumele Noaptea (1967) și Frunzele 
tale (1968) și, recitindu-le, ce 
dem ? Că filozofia lui Arghezi 
o lungă, dramatică meditație 
pra condiției omului într-un
vers plin de obstacole, un univers, 
în fine, din care demiurgul s-a re
tras. Robul 

cunoască ceva ce refuză
cerul este gol, universul, în totalitatea lui, este 
prevăzut cu lacăte, belciuge și drugi. Are drep
tate Elena Zaharia-Filipaș să considere că poe
zia lui Arghezi este dominată de simbolurile 
spațiului închis, In calea spiritului care cutează 
să privească dincolo de limite se ridică mai 
multe rînduri de bariere. Unele vin din su
biectivitatea agresivă a poetului, cum este în
doiala, care însoțește spiritul în această formi
dabilă aventură. Mitologia poetică a lui Ar
ghezi este o mitologie a Incertitudinii și am
biguității, poemele lui cultivă imprecisul și a- 
dîncesc, printr-o lumină rațională, misterul as
cuns în lucruri, 
fiind în

o
expresia 
(citește : 
învechi într-un poem (cine mai vibrează la fi
lozofia din Divina Comedie ?) lirismul rămîne 
mereu actual, pentru că exprimă o dramă e- 
xistențială. Filozofia din epopeea lui Dante ne 
pare azi obscură, rămîne însă lirismul vizionar 
și o elegie pură, tulburătoare ca dragostea 
dintre Francesca da Rimini și Paolo Malatesta, 
nefericiții amanți...

decît

Este, dacă vrem, o filozofie, 
același timp, mai puțin și mai mult 
filozofie coerentă și profundă : este 
unei tentative spirituale de a asuma 
re-crea) universul. Filozofia se poate
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O școală a creației
ADAM

(14 ani) : „ȘTEFAN Bucioacâ (13 ani) :CEI. MARE*

pantru ac-

„MIORIȚA*1 Bucioacâ (15 ani) : „STEJARUL
BORZEȘTI”

AFIRMAREA INTERNAȚIONALA A UNUI CERC DE DESEN DINTR-0 ȘCOALA GENERALA

Capitala „țării lalele
lor" găzduiește fn aces
te zile Expoziția cercu
lui de desen „Ion Dia
con* seu" al Școlii ge
nerale nr. 5 din muni
cipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Organizată 
sub auspiciile Fundației 
Române „Ion și Mama 
Constantinescu", expo
ziția de la Galeriile 
Laurina din Hugo, cu-

pnnde 115 lucrări cu o 
tematică diversă inspi
rata din cele mai sem
nificative momente ale 
istoriei poporului nos
tru, din legende și ba
lade, din folclor. Sint, 
de asemenea, ilustrate 
Declarația drepturilor 
internaționale ale co
pilului, problemele 
UNICEF, „Salvarea Ve
neției", viața elevilor

România socul- 
și, bineînțeles, 

momente din viața e- 
roinei olimpiee, Nadia 
Comăneci.

Cercului de desen 
„Ion Diaconescu", con
dus cu multă competen
ță și dăruire de profe
sorul Gheorghe Mo- 
canu, i-au fost acorda
te, cu această ocazie. 
Premiul 1 și Cupa „Me-

ritul artistic" 
tivitatea de creație. Ex
poziția mai marchează 
semnificativul moment 
al împlinirii unui de
ceniu de activitate, timp 
in care membrii cercu
lui au cucerit numeroa
se și prestigioase pre
mii ; Premiul 1 la Con
cursul UNICEF, „Me
ridianele prieteniei" 
(1970), Premiul 1 la Mu
zeul de artă al copiilor

(1971), 
„Bucu- 

Paris

lumii, Avignon 
Marele premiu 
riile primăverii", 
(1972), Premiul concur
sului internațional „Fa
milia mea", Geneva 
(1974), Premiul concur
sului Shankar’s Inter
national Children’s 
Competition’s, India 
(1975), Premiul 1 al 
concursului internațio
nal „Culorile Veneției" 
(1976).

Expoziția de la Ga
leriile Laurina din Ha
ga a fost apreciată, 
încă de la vernisaj, deo
sebit de elogios, subli- 
niindu-se mai ales abor
darea reușită a tema
ticii majore a păcii și 
înțelegerii între popoare 
într-o manieră specific 
românească.

Creațiile colegilor Na- 
diei Comăneci vor po-

posi săptămîna viitoare 
la Biblioteca internațio
nală a tineretului din 
Miinchen, ducînd și pe 
alte meridiane reflecta
rea vie a preocupărilor 
susținute în țara noas
tră pentru educația ar
tistică a elevilor încă 
de la cea mai fragedă 
virstă.

c. stanculescu

Cu MARIANA MIHUȚ,
Vedete fără fard

— Mariana Mihuț, tinerii care 
te aplaudă și pe care, după opi
nia mea, in atitea roluri ii re
prezinți atît de bine, ar vrea să 
știe „cum ești in afara scenei44. 
Am scris deja că in afara sce
nei te gindești mai ales... la 
scenă. Cunoscindu-te bine deci, 
nu are rost să te întreb ce faci 
„în afară de teatru44. Cel mult, 
ce fel de teatru iubești, in care 
teatru crezi ?

— Indiferent de factură, în 
teatrul bun, cu riscul banalității 
răspunsului. Am avut .șansa să 
joc roluri foarte diferite, de la 
musical la O’Neill. Ceea ce mă 
interesează in primul rînd este 
calitatea spectacolului, nu sint 
interesată să joc intr-un specta
col slab în care eu sint bună in-, 
rolul meu. Am fericirea ca acest 
lucru să nu mi se mai fi întîm- 
plat de mult. La Teatrul „Lucia 
Șturdza Bulandra" e greu.

— Deci să ne așteptăm la un 
spectacol bun cu „Handicap*4 de 
Ecaterina Oproiu, pusă în scenă 
de Cătălina Buzoianu. Joci acolo 
rolul „Primărița" și am auzit ci 
realizezi o adevărată creație.

I

I

I

în afara scenei despre scenă
Mariana Mihuț, actriță la Teatrul „Bulandra", este interlocu

toarea noastră de astăzi. Iubită de public și stimată de critica 
de specialitate, Mariana Mihuț s-a impus ca unul din talentele 
cele mai viguroase, mai personale din noua generație de sluji
tori ai scenei, grație nu numai talentului ei exploziv, vitalității 
și temperamentului artistic, ci și felului inteligent în care do
zează aceste calități atunci cînd iși construiește rolurile — fie 
că acestea sint de comedie, dramă, tragedie sau musical.

A fost Ana din „Meșterul Manole44 de Blaga și Suzanne din 
„Nunta lui Figaro" de Beaumarchais cu aceeași strălucire. Che
mată rar — nejustificat, firește, de rar — în film sau la televi
ziune, a compus roluri care au rămas în conștiința spectatorului. 
Coordonata esențială a jocului Marianei Mihuț pare a fi o cu
ceritoare sinceritate — ceea ce i-a adus, dealtfel, dragostea pu
blicului.

C um este Mariana Mihuț în viața de toate zilele ? Simplu — 
la fel.

Bună colegă, prietenoasă, blindă, e inflexibilă 
vorba de teatru — pasiunea, meseria și vocația < 
gindindu-se la roluri, citind teatru, poezie. Nu-i ] 
terviuri, socotind că interviul real al unui actor i 
sala de spectacol.

Preferă întotdeauna o repetiție bună oricărei 
despre cum trebuie să fie o repetiție bună.

— Spun și eu ca toată lumea 
că ultimul rol la care lucrez este 
cel rhai bun. Primărița" mă in
teresează pentru că este bine 
scrisă, o femeie matură a zile-

i numai cînd e 
ei. Se odihnește 
place să dea in- 
este dialogul cu
opinii declarate

lor noastre. adevărată, inteli
gentă. pătimașă. Calitatea co
lectivului in care lucrezi te obli
gă să gindești teatrul, să cauți 
modalități noi de exprimare, să

încerci să le epuizezi — în fo
losul actului artistic, desigur. - 
Mă întrebai ce teatru prefer: 
teatrul modern, cu mesaj, care 
să ajungă la spectator, sâ-1 im-

plice și să-l facă să simtă și să 
gindească.

— Ai succes. Ce crezi despre 
succes?

— Că forma lui reală e comu
nicarea. Trebuie să-mi simt 
spectatorii alături, împreună ofi- 
ciem același ritual. Iubesc aceas
tă meserie pentru ceea ce are 
greu și frumos in ea — faptul 
că este chemată să dezvăluie 
adevărul despre oameni în esen
ța lui. La urma urmei e una din 
meseriile pe care nu te obligă 
nimeni să le faci. Dar dacă tot 
o faci, trebuie s-o respecți,

— Cu ce directori de scenă 
îți place să lucrezi?

— Tineri. Tineri în ^concepție 
și spirit. Adică Ciulei, Pintilie, 
Cernescu, Cătălina Buzoianu. 
Adevărul e că nu mi s-a în- 
timplat să nu mă înțeleg cu un 
regizor. De certat ne-am certat, 
dar aș fi îngrijorată dacă nu 
ne-am certa, asta ar însemna că. 
n-avem nimic să ne spunem.

— Vorbim numai de teatru 
pentru că ai făcut puțin film și 
ai apărut rar în spectacolele te
leviziunii. Dar se mai spune că

asta și din pricina ta — refuzi 
roluri...

— Refuz ceea ce mi se pare 
neinteresant, fals. Aș fi ipocrită 
să spun că nu vreau să fac 
film — asta pentru că iubesc fil
mul și pentru că nu cred căsînt 
o actriță de teatru în exclusivi
tate, ci o... actriță.

— Ești o pasionată cititoare. 
Citești multă literatură contem
porană românească. Autorul 
preferat?

— Citesc literatură contempo
rană pentru că mă interesează în 
cel mai înalt grad fenomenul 
artistic și spiritualitatea româ
nească în complexitatea ei — 
singură această cunoaștere poa
te da acea viziune de ansamblu 
în care poți să-ți situezi prppria 
creație. Autorul de proză prefe
rat? Constantin Țoiu. Poezie — 
loan Alexandru.

—- Dar să te întâlnești cu spec
tatorii, cu cei care te aplaudă?

— Da, mai ales la teatru.
— Mariana Mihuț, totuși, in 

afară de teatru...?
— Teatru !

SMARANDA JELESCU
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.mi.vit.i in intimpinarea Zilei Armatei Conferința pe țară a Asociației române 
pentru legături de prietenie 

Uniunea Sovietică

Manifestări cultural-educative

Primiră la primul ministru al guvernului 
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Etapa văzută de Cornel Dinu
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TÂNASE SCATIU
ROMÂNIAALM PREZINTĂ
O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME 
NUMĂRUL PATRU

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografica BUCUREȘTI
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In sfîrșit o noapte fSrâ victime la Beirut! 

Acordul de la Riad 
incepe să devină realitate

Marea demonstrație de la Pekin

----------
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*

TINERETUL LUMII

SĂPTAMDNA T.V
1976

Luxemburp /Miile timpului

40362

LuxemburU — letțiile timpului 

jgggasK.tr agKSjtfftaig

Manifestări consacrate Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România 

gpsR

!£Tss$

BW?“-

Noul guvern tailandez
io®

iT. ax™— '• —“
.....................ipfpSȘȘ

SuU&X

l'n martor ocular "~i "Să; 
se teme...

rffi-LT —£ 
jsssjs

jgggasK.tr

