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Traseele de oțel ale transportului feroviar în noua lor ■ 
înfățișare, electrificate

Foto : Gh. Vințilă

Noul Pegas.
feroviar

® Electrificarea liniei București — 
Brașov © De la „Călugăreni“ la 
locomotiva electricăPrima locomotivă cu abur, „Călugăreni" este de ani de zile piesă a muzeului tehnic al căilor ferate. Ea și-a început cariera cu cele cîteva zeci de cai putere, acum aproape un secol. Nu vor trece mulți ani și suratele ei mai mari și mai puternice tot acolo vor ajunge, începutul „decesului” locomotivelor cu abur a fost marcat de acest șe- senal prin introducerea tracțiunii Diesel. N-au trecut decît șase ani și

acum circa 47 la sută din traficul feroviar se efectuează cu noile locomotive Diesel. în a- cest timp pe calea ferată au avut loc și alte importante prefaceri calitative. A fost sporită capacitatea stațiilor și a liniilor, se modernizează instalațiile, parcul de locomotive și vagoane.
AL PLĂIEȘU
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și convingătoare 
raionul Filiasiîn regiunea Oltenia, bogata rețea hidrografică asigură condiții minunate pentru extinderea suprafețelor irigate, în această direcție s-au și făcut pași însemnați. Cu sprijinul statului, în lunca Dunării și a Jiului au fost construite sisteme mari de irigații. Totodată, a fost extinsă folosirea surselor ' locale de apă. Ca urmare, în regiunea Oltenia suprafața amenajată pentru irigat în cooperativele de producție depășește 30 000 ha de teren. în prezent se desfășoară o largă acțiune în vederea folosirii la irigat a apei din izvoare, pîraie, rîuri, bălți, precum și din pînza freatică.O bună experiență în ce privește folosirea surselor locale de apă există în raionul Filiași. Aici, în cei mai mulți ani ploile sînt insuficiente. Biroul comitetului raional de partid, după consultarea cu specialiștii, a propus să se încerce în cîteva locuri irigarea u- nor terenuri cultivate cu porumb și legume. Prima încercare au făcut-o țăranii cooperatori din comuna Argetoaia. Izvoarele din împrejurimi au fost colectate într-un singur canal, alături de

Spații albe 
în programul cultura

Mai înfîi ie invită prive
liștea.

Jocurile unei fîntîni arte
ziene, alături de coloanele 
înalte ale casei de cultură, 
într-o sugestivă suprapune
re de ritmuri ascendente. 
După ce ai deschis poarta 
de cristal trebuie să zăbo
vești neapărat în holul vast 
și elegant. Privirile îți sînt 
atrase de mari fresce mu
rale, de imagini și desene 
decorative simple, dar inspi
rate. Și fără să vrei, iată-te 
un vizitator curios, nerăbdă
tor să deschizi ușă după ușă, 
să parcurgi sala de specta
cole, să te-afunzi în foto
liile bibliotecii.

S-ar putea spune că noua 
casă de cultură din Bacău 
educă prin însuși aspectul 
său. Evident, scopurile a- 
cestui edificiu nu se reduc- 
numai la atît, el constituie 
doar cadrul material și, în 
același timp, estetic și con
fortabil, pentru o activitate 
culturală larg cuprinzătoare, 
plină de conjinuf, atractivă.

Intr-un articol precedent 
(„Timpi morți” în timpul li
ber, „Scînteia” nr. 6 786) 
observam că la îmbogăfirea 
și înviorarea vieții cultura
le a orașului se așteaptă

Prima parte în „Scînteia" 
nr. 6786.

Conducătorii de partid și de stat
in regiune

în continuarea călătoriei în a- ceastă parte a țării, conducătorii de partid și de stat s-au îndreptat, în cursul dimineții de duminică, spre regiunea Maramureș. în drum, ei au fost oaspeții locuitorilor orașului Dej. Aici, ca și în toate locurile vizitate din regiunea Cluj, populația a întîmpinat cu deosebită căldură pe conducătorii de partid și de stat. A fost o impresionantă manifestare a dragostei și încrederii nețărmurite a oamenilor muncii din acest vechi centru muncitoresc față de Partidul Comunist Român, față de Comitetul său Central.De la Dej, coloana de mașini se îndreaptă spre orașul Baia Mare.Vestiți din tulnic în tulnic și din bucium în bucium, oaspeții străbat în mașină deschisă șoseaua care cuprinde în largi serpentine culmea . Mesteacăn, înălțime ce străjuiește cu semeție intrarea în regiunea Maramureș. Serpentinele deschid vaste estrade spre toată valea Someșului, de la care ne luăm rămas bun. Ne primesc celebrele păduri maramureșene, cu frunze de aramă și aur, anunțînd prin feeria lor de metale din pămînt.„Maramureș,
bogăția acestui

Maramureș
vorbitorul, patria noastră, România socialistă, va fi în 1970 mai puternică, mai înfloritoare.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat încă o dată comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Baia Mare și din regiunea Maramureș multe succese în activitatea lor, multă fericire în viață.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. au fost subliniate în repetate rînduri cu aplauze și urale. Minute în șir s-au scandat lozinci pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru România socialistă.O primire caldă, entuziastă, marchează, ca pretutindeni în cursul vizitei, sosirea conducătorilor de partid și de stat la combinatul chi- mico-metalurgic „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej". De fapt ne aflăm pe un vast șantier, căci acest obiectiv industrial se află în plină întinerire. Aici au fost date în funcțiune noi instalații și secții, în timp ce alte construcții se înalță în ritm intens. „Activitatea noastră, a metalur- giștilor și chimiștilor, se desfășoară în comun cu cea a constructorilor“ — aceste cuvinte rostite de directorul Florian Bagaluț redau plastic imaginea specifică a combinatului. La invitația gazdelor începe vizita atît a combinatului, cît și a șantierului, atenția

Baia Mare un centru urbanistic frumos și modern.Ca și la Cluj, primul popas al conducătorilor de partid și de stat a fost la comitetul regional de partid. Marea și moderna piață din fața sediului este plină de lume, s-au strîns aici mii și mii de locuitori ai bătrînei vetre băimărene. Răsună înflăcărat, amplificîndu-se mereu în intensitate, urări scumpe tuturor : „Trăiască România Socialistă“, ..Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu Comitetul său Central“, „Trăiască unitatea întregului popor în jurul partidului și guvernului“.Tov. Iosif Uglar, în numele organizației regionale de partid, al tuturor locuitorilor regiunii, a transmis conducătorilor de partid și de stat un înflăcărat salut și a exprimat marea bucurie și satisfacție a oamenilor muncii maramureșeni de a-i avea în mijlocul lor.Adresîndu-se mulțimii din marea piață „Victoria“, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că primirea caldă făcută de populația orașului Baia Mare reprezintă o manifestare a sentimentelor de dragoste și încredere față de Partidul Comunist Român, a unității poporului în jurul partidului. El a transmis din partea Comitetului Central și a

de stat, presărînd în calea mașinilor adevărate covoare de flori. Sentimentele cu care maramureșenii își întîmpină oaspeții se vădesc în. nenumărate gesturi deosebit de grăitoare. Iată, pînă și înfățișarea satelor s-a schimbat. Pridvoarele, prispele și porțile cu măiestrite crestături au fost împodobite de maramureșeni cu toată zestrea artei lor populare străvechi, scoarțele, ștergarele, broderiile trans-, formînd ulițele în niște originale expoziții etnografice.La Valea Chioarului, coloana de mașini este oprită pe uliță de un alai de nuntă. Mireasa — Eugenia Radu, mirele — Viorel Ursu, nașii și socrii, rubedeniile, au ieșit cu lăutarii înainte, ținînd ca oaspeții dragi să fie părtași pentru cîteva clipe la bucuria lor. în curte se afla zestrea, mobilă nouă, grăitoare pentru felul nou de viață al maramureșenilor de azi. „Vă dorim din inimă numai fericire, să duceți o viață frumoasă și îmbelșugată“ — le urează mirilor tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, ciocnind cu ei și cu ceilalți nuntași.La Șomcuta Mare s-a înălțat o • altă poartă. împodobită cu fructe și ștergare, ea simbolizează faima a- cestui raion cu bogate livezi. După salutul adresat de Andreițară veche, meni fără pereche“. Chiar
K tarul dintre cele două regiuni, o 
g falnică poartă de stejar, durată 
I prin barda a douăzeci de meșteri 
I populari din Vad, Șomcuta Mare, 

B Săpînța și alte localități, împodo- 
I bită cu motive tradiționale din 
g părțile locului, marchează simbolic 
g intrarea pe aceste meleaguri. 
I Lîngă această poartă monumentală, maramureșenii au durat însă o altă intrare, impresionantă ; este cea alcătuită de miile de oameni adunați încă din prima oră a dimineții în decorul natural de o rară frumusețe. Vastul amfiteatru de coline al văii, cu pilcuri de goruni și fagi, a devenit o expresivă sinteză a podoabelor acestui colț de

9 țară. La poalele pădurii, în poiene, 
I turme de oi vegheate de ciobani în ! sarici mițoase. De pe coama unei 
9 coline zeci de buciumași își înalță 
ä tulnicele spre orizont. Sute de că- 
I lăreți în pitorești costume, cu 
I frîiele cailor împodobite cu șter- ! gare și panglici multicolore, s-au 
I aliniat în întîmpinare după un | vechi obicei de cinstire a oaspeți- 
I lor dragi. Grupurile mari de oa- 
I meni, în costume ce înfățișează 
I toată bogăția străvechii arte populare maramureșene, se contopesc cu cele ale minerilor, yeniți direct I din șutul de noapte, cu lămpașe în mîini.Orele 9,30. Urale și ovații, cuvinte înflăcărate de cinstire a partidului fac să clocotească Valea Chioarului la sosirea conducătorilor de partid și de stat. Ei sînt întîmpinați de tovarășii Iosif I Uglar, prim-secretar al comitetului regional de partid, Gheorghe Pop, președintele sfatului popular regional, de reprezentanți ai organizațiilor și instituțiilor locale, care le urează un călduros bun sosit. Un grup de țărani, în frunte cu Vasile Dorea din Mireșul Mare și Ile Gheorghe . Gabareanu din Prislop, Aurora Pop și Berkesi Rozalia, oferă tradiționala pîine și sare, ploști înflorate cu „vinars de Maramureș“.„Vă mulțumim din inimă, dragi tovarăși — răspunde la urări secretarul general al C.C. al P.C.R. Sîntem bucuroși să poposim în regiunea dv., în acest mîndru Maramureș, pe care l-ați făcut prin munca dv. an de an tot mai frumos“.După această primă și emoționantă întîlnire cu pămîntul Maramureșului și locuitorii săi, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Manea Mănescu, pornesc spre Baia drumului, sîntem mente de vibrantă emoție, clipe mișcătoare de entuziasm popular. Cu mic cu mare, locuitorii satelor salută pe conducătorii de partid și

cu oala ho- Maier,

Populația orașului Baia Mare face o călduroasă primire conducătorilor de partid și de stat

SBsSR ■j
Sg|apa din pînza freatică. Ele au fost îndreptate pe albia pîrîului Argetoaia, de-a lungul căruia au fost construite trei stăvilare. în spatele lor, apa a început să se adune. Astfel, la cooperativa din Argetoaia s-au amenajat pentru irigat 108 ha, la Braloștița 60 ha și- la Groșera 40 ha pentru irigat porumb, iar la Salcia și Valea lui Pă- tru, așezate pe același pîrîu, au fost executate lucrări de reținere a a- pelor pentru irigarea legumelor.A sosit toamna, vremea cînd se numără bobocii. în tot timpul verii secetoase din acest an, apa adunată în spatele primelor 3 baraje făcute de-a lungul pîrîului Argetoaia a permis să se efectueze fără zgîrcenie udările la porumb și grădinile irigate. După ce recolta de pe suprafețele irigate a fost culeasă, cîntarul a demonstrat că nici timpul, nici eforturile nu au fost pierdute în zadar. Cooperativa din Argetoaia a obținut anul acesta, în condiții de secetă, 4 400 kg de porumb boabe la ha, depășind de peste trei ori producția obținută pe cel mai fertil teren cultivat în sistem neirigat. Bune rezultate au obținut și țăranii cooperatori din Braloștița, Valea lui Pă- tru și Salcia.Vestea despre aceste succese a trecut repede hotarele satelor. Din inițiativa comitetului raional de partid și a sfatului popular raional, în această toamnă consiliul agricol a organizat la cooperativele a- mintite vizite și schimburi de experiență cu specialiștii din raion, la care au participat președinții și vicepreședinții cooperativelor agricole, președinții comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale, secretarii organizațiilor de partid.

Victor DELEANU coresp. „Scînteii“

Niculescu-Mizil, Vasile Patilineț Mare. în cursul martori la mo-

fiind reținută de noile obiective. Alături de vechile hale industriale se profilează imense paralelipipede de metal și sticlă, ce sugerează O imagine viguroasă a dezvoltării pe care o cunoaște combinatul. în- tr-una din aceste impunătoare construcții se află în plină activitate instalația de prerafinare, în timp ce alături montorii asamblează alte agregate. Ele vor reprezenta, așa cum reiese din explicațiile specialiștilor, una din verigile importante ale complexului proces tehnologic de producere a cuprului. în dreptul unui mare agregat este desfășurat un plan ce schițează configurația uzinei de cupru cu secția de acid sulfuric, plan pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu urmărește stadiul lucrărilor de execuție.Oaspeții sînt informați în continuare că unul dintre aceste obiective — secția de electroliză — a și fost dat parțial în funcțiune încă din anul 1963. în timpul vizitării acestui sector, secretarul general al C.C. al P.C.R. are cuvinte de a- preciere pentru eforturile depuse

guvernului un cald salut oamenilor muncii maramureșeni și le-a urat noi succese în activitatea lor.Relevînd rezultatele remarcabile obținute în această regiune în toate domeniile de activitate, vorbitorul a spus : „La fel ca întregul popor, dv. ați desfășurat și des- fășurați o muncă entuziastă, adu- cînd o contribuție importantă la marile succese pe care poporul român le-a obținut în construcția socialismului. Vă felicit pentru aceste frumoase rezultate“.în continuare, secretarul general al C.C. al P.C.R. a vorbit despre activitatea rodnică ce o desfășoară întregul popor, sub conducerea partidului, pentru înfăptuirea ho- tărîrilor Congresului al IX-lea. „în această activitate — a subliniat voi'oitorul — și dv., celor din Maramureș, vă revin sarcini mari. Avem încă multe de făcut pentru a ridica patria noastră în rîndul țărilor avansate, cu o industrie puternică, cu o agricultură înaintată, cu o cultură înfloritoare, cu o viață îmbelșugată. Sîntem convinși că toți oamenii muncii din Maramureș, indiferent de naționalitate, vor aduce și în viitor contribuția lor de preț la construirea socialismului în patria noastră“.înfăptuind sarcinile trasate de congres, a arătat în continuare

prim-secretar al comitetului raional de partid, flăcăi și fete oferă ' coșurif.cu mere și struguri, precum și frumoase straie populare făurite cu. artă de meșterii locali. Aceeași primire entuziastă în Bucium, Satulung, Lapusel, Recea.Scăpînd din strîmtoarea dealurilor, șoseaua iese la lărgime în cim- pie. Ne îndreptăm spre Baia Mare. Aici se zărește din depărtare o altă „poartă“ : turnurile și coloanele noilor fabrici și uzine — rod al politicii de industrializare promovate de partid. Este o intrare simbolică pentru dezvoltarea Maramureșului din anii noștri, este poarta pe care numai socialismul a deschis-o valorificării marilor bogății de pe aceste meleaguri, în folosul înfloririi patriei întregi.La intrarea în oraș, lîngă marele arc drapat în pînză roșie, sînt prezenți mineri,.metalurgiști, chimiști, mii de locuitori. Tradiționalul salut mineresc : „Noroc bun“ și „Bine ați venit“ rostit de Grigore Ciocan, prim-secretar al Comitetului orășenesc P.C.R. Baia Mare, fiind reluat, într-o izbucnire de urale, de întreaga populație a orașului, care a umplut piețele și bulevardele noi. „Noroc bun“ spun parcă balcoanele ticsite de oameni, sutele de blocuri noi care fac din
Valeriu POP 
Paul ANGHEL
Adrian IONESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Paul DIACONESCU

(Continuare 
în pag. a Il-a)

dispune orașul, un prim 
examen reușit al casei de 
cultură la care și-au dat 
contribufia în primul rînd 
tinerii. Colectivul de teatru 
a prezentat apoi mai multe 
spectacole cu piese în trei 
acte, s-au constituit și au 
înfruntat luminile rampei o
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I
I
i
I
I
I
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(Continuare 
în pag. a III-a)
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Recepția de la Ambasada
Uniunii Sovietice

In plaja „Victoria" din Baia Maro

contribuția substanțială a 
noii case de cultură. Oare 
sînt confirmate așteptările?

Un demaraj 
prea lung

Inaugurarea a avut loc
luna iunie cu un spectacol 
pe care artiștii amatori din 
Bacău l-au pregătit luni 
de-a rîndul. A fost o primă 
încercare, o verificare și se
lecționare a forțelor de care

Duminică seara, cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, I. K. Jegalin, a oferit o recepție în saloanele ambasadei.Au participat tovarășii Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, Iosif Banc, Petre Blajovici, Florian Dănălache, Ilie Verdeț, Mihai Dalea, vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Marii Adunări Naționale, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, academi-

cieni și alți oameni de știință și cultură, generali, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Erau prezenți membrii delegației Asociației de prietenie sovieto- române, condusă de E. A. Vasiuko- va, și alți oaspeți sovietici aflați în țara noastră.De asemenea, au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească. (Agerpres)
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neînțeles cum nici controlor, nimeni conducerea O.C.L. s-a sesizat că la există

ACOLO SUS MÄ
Viitorul (completară

aceste în- birocratice le descurce
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de mare gutere are o mare eficien- tracțiune cinci-șase trei loco-

și Gheorghe Cum se pu- îndrepta lu-sptis tovarășii la O.C.L. Tex-
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jrobabll pentru ur- 
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ș! staționară în rest, 
vor fi cuprinse între 

plus 4 grade, iar maxi- 
5 șl 15 grade. Dlminea- 
locală. în București :

Cerul va fi variabil, 
pînă Ia potrivit

ETIȚIE

Termocentrala Luduș — camera de comandă a blocurilor 1 și 2

Mișcări și frârnlntâri
țărănești în România
la sfîrsitul sec. XIX

o Teatrul de Operă Balet
(la Sala Palatului) : RIGOLETO 
— 19,30.
© Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS ȘI CRESIDA — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Studio),: SCAUNELE — 20.
© Teatrul Mic : DOI PE UN 
BALANSOAR — 19,30.
O Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caraßiale") : MUȘCATA
DIN FEREASTRA — 19,30.
© Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : RADACÏNI — 20.

Recent, Gheorghe I- tiescu a trimis „Scîn- teii' o scrisoare. „In 
anul 1957, relatează cititorul, am lucrat la 
Uzinele chimice „9 
Mai" din București. 
Ca salariat al acestei 
întreprinderi am cum
părat diferite confec
ții în rate de la 
O.C.L. Textila 2. Ra
tele mi-au fost reținu
te cu regularitate din 
salariu pînă la achi
tarea sumei datorate. 
Cu un an și jumătate 
în urmă, însă, m-am 
trezit... debitor al or
ganizației comerciale 
cu pricina, care mă 
somează să achit rate
le. De atunci sînt pur
tat pe drumuri, 
la procuratură

Am pornit pe le acestei scrisori.Prima vizită — la O.C.L. Textila 2, deoarece această organizație comercială îl urmărește pe Gheorghe Iliescu pentru suma pe care i-ar datora-o. Am stat de vorbă cu tovarășul Nicola9 Păun, șeful serviciului contabilitate.— Gheorghe Iliescu nu ne-a plătit. La noi figurează ca debitor cu suma de 514 lei. Ne-am interesat de el printr-o adresă la uzina „9 Mai", care ne-a Informat în scris că nu mai lucrează acolo, ci la o altă întreprindere. După multe căutări l-am găsit.Ne-am îndreptat spre uzina „9 Mai", unde a lucrat în perioada a- ceea. La arhivă, am dat praful la o parte de pe actele contabile care au prilejuit atîta

la uzina „9 Mai“ (a- 
cum lucrez la I.C.M. 
3), tind la O.C.L. Tex
tila 2, tind la O.C.L. 
Confecția, ca să des
curc eu încurcăturile 
făcute de alții.

Mă întreb — și vă în
treb și pe dumnea
voastră — dacă se poa
te concepe să plătesc 
de două ori aceleași 
cumpărături ? Cine mă 
va despăgubi pentru 
orele de producție 
pierdute cu drumurile 
și pentru cei 514 lei 
pe care I.C.M. 3, între
prinderea la care lu
crez în prezent, mă 
presează să-i achit în 
contul organizației 
comerciale „credi
toare

zbucium lui Gheorghe Iliescu, Cum s-au petrecut faptele ? Un funcționar — Nicolae Vasilescu — care a- cum are altă muncă, în loc să trimită banii plătiți de Iliescu la contul O.C.L. Textila 2, i-a virat greșit la contul O.C.L. Confecția. Ce mi-e una, ce mi-e alta ; G.C.L.-uri amîndouă IIată-ne. la O.C.L. Confecția.— Și-a însușit „Confecția" bani ce nu i se cuveneau ?— Da, O.C.L. Confecția a încasat, fără să i se cuvină, sumele ce-i fuseseră reținute din salariu lui Gheorghe Iliescu și nu le-a returnat uzinei, ne-a răspuns contabilul principal, Ionel Sibana, de la serviciul rate.Așadar, misterul care durează de ani și

ani de zile a putut, totuși, să fie dezlegat în numai 24 de ore. Este de un din nuserviciul rate dezordine, cum nimeni n-a luat măsuri ca să se pună la punct a- ceste scripte. Și doar e vorba atît de bani obștești, cît și de interesele consumatorilor...Despre viramentul greșit al banilor săi aflate Iliescu.teau crurile ? Simplu i-au de tila. Adu-ne o adeverință de la uzina „9 Mai" precum că ți s-au reținut bănii și totul va fi în ordine. Iliescu ș-a dus Ia uzină. Dar adeverința ce i-a fost eliberată — semnată de contabilul șef și de șeful serviciului financiar — nu conținea toate datele necesare. Era firesc ca O.C.L. Textila să ceară completări „Debitorul" s-a dus din nou la uzină (alt drum, alte ore irosite 1) și adeverința a fost completată cu numerele dispozițiilor de plată. întors la O.C.L. Textila 2, i s-a spus că totuși adeverința nu este valabilă, deoarece nu lămurește nimic. Intr-adevăr, ea nu specifica numărul contractului.— De ce nu 1 s-a e- liberat un act complet? l-am întrebat pe tovarășul O. Maliutin, șeful serviciului financiar de la „9 Mai', u- nul dintre semnatari.— Ne-am conformat cererii lui Iliescu. Atît

a cerut, atîta am indicat. Numărul contractului nu ne-a fost solicitat.încă o mostră de birocratism! Va-să-zică, un neinițiat în operații contabile cere o dovadă că a achitat toate ratele., neștiind e- xact ce trebuie să cuprindă, iar cei care știu foarte bine cum trebuie întocmit un a- semenea act pentru ca el într-adevăi să dovedească ceva, fac pe naivii și dau doar a- tît cît.. le nul 1Și toate curcături trebuie sănu cel care a încurcat conturile, nu cel care

a acceptat o sumă virată greșit, nu cel care nu dă cetățeanului toate indicațiile necesare și nici cel ce îi întocmește o „adeverință" în doi peri. Nu. Cînd e vorba de răspundere, nu s-a mai găsit nimeni. Ponoasele au revenit... ț păgubașului 1 Contul lui la O.C.L. Textila 2 a rămas deschis, iar cei care ar trebui să-1 ajute să descurce acest ghem încîlcit — al cărui prim capăt se află în scriptele uzinei „9 Mqi” și altul în cele extrem de confuze al9 O.C.L. Confecția din Capitală — dau, impasibili. din umeri.

Bilanțul neglijenței de acum 8 ani a funcționarului Nicolae Va- silescu, de la uzina „9 Mai' ? Timp pierdut de O.C.L Textila 2, timp pierdut de O.C.L. Confecția, timp pierdut de cîțiva oameni de la uzină și de lucrători ai aparatului de stat, timp pierdut de „datornic" Ca să nu mai vorbim de presiunile exercitate pentru încasarea unei sume pe care omul o achitase cu urmă.Pe scurt : timp irosit Și asta doar din cauza unor birocrați...

prevăzută

Predeal- zile ulti- electrice acestei tensiune funcțiune.

Peste cîteva zile un nou mijloc de tracțiune va apare pe calea ferată — locomotiva electrică. Este în curs de electrificare linia Bucu- rești-Brașov Pe porțiunea Brașov se fac în aceste mele verificări ale liniei de contact. La mijlocul luni ea va fi pusă sub pentru a fi dată înNoul Pegas feroviar, a cărui putere întrece pe cea a trei locomotive Diesel, va remorca primele trenuri grele pe acest sector. In același timp se lucrează intens la terminarea lucrărilor de electrificare a porțiunii Predeal-Cîmpina care se află într-o fază înaintată. Se face acum reglajul liniei de contact pentru ca în scurt timp și această secțiune să fie pusă sub tensiune și dată în exploatare.Intre Cîmpina și Ploiești se face plantarea stîlpilor pentru susținerea liniei de contact și se pregătesc materialele pentru continuarea lucrului în timpul iernii. Această porțiune va fi dată în exploatare în vara anului viitor, cînd vor începe lucrările în sectorul Plo- iești-București, acum în fază de studiu și proiectare.Ordinea lucrărilor șl intrărilor în funcțiune nu este întîmplătoare. Ținînd seama de faptul că pînă nu de mult în sectoarele grele, în pantă, unde linia ferată traversează Carpații, trenurile de mare tonaj trebuiau remorcate de cîte trei și patru locomotive cu abur, introducerea locomotivelor electrice

programul cultural
(Urmare din pag. I)

La Observatorul astronomic din Capitală

ța. Capacitatea lor de este egală cu aceea a locomotive cu abur sau motive Diesel.Pentru anul viitor este deschiderea șantierului de electrificare a liniei ferate Craiova-Fi- liași-Turnu Severin-Caransebeș.La electrificarea liniei București- Brașov se aplică soluțiile tehnice cele mai avansate. Pentru alimentarea liniei de contact se va utiliza curent alternativ monofazat la tensiunea de 25 mii de volți. Pe locomotivă va fi instalat aparata- jul necesar de redresare și transformare care va alimenta motoarele cu curent continuu la tensiunea de 800 de volți. In vagoanele trenurilor de persoane se va folosi încălzirea electrică.Electrificarea liniei ferate a fost precedată de un ansamblu de lucrări de modernizare — unele sînt încă în curs — în mai toate sectoarele. S-a făcut sistematizarea stațiilor de cale ferată și s-a introdus centralizarea electrodinamică a stațiilor, toate macazurile fiind comandate de la puncte dispecer. S-au întărit podurile, terasamente- le. înlocuindu-se șinele cu altele de tipul cel mal greu pentru a se face față traficului, tonajului și vitezelor mult sporite. S-au rectificat curbele liniilor, mărindu-se raza lor și se lucrează la sudarea șinelor pentru realizarea liniei fără joante, care va permite circulația trenurilor cu viteze ajungînd la 140—160 km pe oră.Modernizarea tracțiunii prin introducerea celei electrice oferă un șir de avantaje : folosirea combustibililor inferiori ca sursă de producere a energiei, mărirea simțitoare a traficului ca urmare a sporirii vitezelor și creșterii tonajului trenurilor remorcate, eliminarea depouri- lor de alimentare cu combustibil și apă, simplificarea și ieftinirea întreținerii locomotivelor, confort pentru călători, economicitate.
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Anii ultimului deceniu al secolului al XIX-4ea și primul deceniu al secolului nostru au înscris în istoria socială a României pagini de luptă eroică a țărănimii pentru pămînt și o viață mai bună. Lanțul aproape neîntrerupt de mișcări țărănești care leagă anul răscoalei din 1888 cu ce] al eroicului și sîngerosului 1907, arată că problema agrară oferea un cîmp larg de contradicții care țineau lumea satelor într-o continuă Alături de muncitorime, firma tot mai mult în cial-politică a țării ca mai înaintată, țărănimea, în permanentă mișcare, constituia un justificat motiv de îngrijorare pentru clasele dominante. Acestei forțe sociale, caracterizată prin demnitate și dîrzenie în luptă, doi tineri istorici — C. Corbu și A. Deac — i-au consacrat lucrarea intitulată „MIȘCĂRI ȘI FRĂMÎNTĂRI ȚĂRĂNEȘTI IN ROMÂNIA LA SFÎRȘITUL SECOLULUI AL XIX- LEA (1889—1900) rînd în Editura Concepută ca să prezinte, pe mentări cît mai țările care au cuprins lumea satelor la sfîrșitul secolului trecut, monografia face o analiză a situației social-economice și politice a țărănimii. Folosirea celor mai autorizate statistici ale vremii, cercetarea atentă a referirilor contemporane și a unor prețioase colecții de documente de arhivă au permis autorilor să restabilească cu destulă fidelitate cadrul care a generat cauzele ridicării neîntrerupte a țărănimii împotriva principalilor ei exploatatori, moșierii și arendașii. Lipsită de pămîntul ce-i fusese răpit, împilată și asuprită, marea masă a țărănimii trăia în asemenea condiții încît chiar unii contemporani. reprezentanți ai claselor dominante, erau nevoiți să le consemneze cu jenă. Aceasta este principala explicație a faptului că îrt momentele de maximă încordare, răsculații treceau prin pîr- jolul focului tot ce le amintea de moșieri sau de apărătorii lor. Abia ^fuseseră trecute prin ascuțișul baionetelor In primăvara anului 1888, și din nou satele au fost străbătute de vuietul răscoalelor, masele țărănești ridicîndu-se cu și mai multă vigoare în anii 1893—1894. 1895— 1899 și în 1900.Paginile consacrate acțiunilor organizate ale țărănimii scot în relief potențialul revoluționar al maselor rurale, care, o dată dezlănțuite nu au putut fi oprite decît prin intervenția sîngeroasă a organelor de represiune ale statului burghezo- moșieresc. Caracteristică pentru acțiunile țărănești din perioada amintită — arată autorii — este antrenarea în luptă a unui număr din ce în ce mai mare de răsculați. Dacă, de

tensiune, care se a- viata so- clasa cea

pildă, în 1889 au avut loc mișcări în aproximativ 20 de sate și comune, în 1894 numărul acestora a trecut de 100. Paralel cu creșterea numerică, avea loc și un proces de adâncire, de radicalizare a luptelor țărănești, de la distrugerea registrelor de învoieli agricole sau a celor ce conțineau noile taxe împovărătoare, trecîndu-se la forme superioare de luptă, deosebit de ascuțite, la acțiuni împotriva autorităților de stat, cum s-a întîmplat, de pildă, în răscoala de la Slatina din vara anului 1899.Problematica social-economică a satului românesc a preocupat încă de la începuturile sale mișcarea socialistă și muncitorească din țara noastră. Lucrarea prezintă amplu poziția mișcării muncitorești, a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România față de țărănime, lupta desfășurată de elementele înaintate revoluționare pentru o politică justă în problema țărănească, atît împotriva ideilor oportuniste, proclamate din interiorul mișcării socialiste, cît și împotriva ofensivei ideologice a claselor exploatatoare. înfățișarea activității cluburilor socialiste, create mai întîi în satele teleormănene, iar a- poi în județele Olt, Vlașca, Roma- nați, Dolj, Argeș, Dîmbovița și Buzău, le permite autorilor să evidențieze justețea punctului de vedere care milita pentru propagandă în rîndurile țărănimii, să reliefeze receptivitatea acesteia față de ideile, înaintate ale socialismului, ecoul stîrnit în lumea satelor de dezvoltarea acțiunii de organizare a cluburilor sătești.Tratînd în capitole unitare fră- mîntările țărănești de pe întreg teritoriul țării, autorii nu au reușit întotdeauna să găsească cele mai adecvate pentru a prezenta împletirea acțiunilor desfășurate în vechea Românie și Transilvania.Analiza principalelor legiuiri elaborate și aplicate sub guvernarea conservatoare ar fi oferit cititorului o viziune mai completă asupra caracterului și conținutului acestora și ar fi permis reliefarea, o dată mai mult, a caracterului antipopular a) politicii .guvernelor burghezo- moșierești'.Este meritoriu faptul că o dată cu editarea colecției „Pagini din istoria patriei" Editura științifică a început publicarea unor lucrări cu caracter monografic privind diferite aspecte ale trecutului de luptă al poporului nostru. Continuînd pe această linie se va ajunge ca. paralel cu o suită de lucrări de popularizare, să avem o bogată colecție de studii monografice utile atît specialiștilor cît și altor categorii de cititori.
Traian LUNGU cercetător principal la Institutul de Istorie al Academiei Republicii Socialiste România

© 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) ' 
© 19,15 — Reportajul filmat fl < 
timpul vizitei în R.P.D. Coreeani 
a tov. Gh. Apostol, prim-vice- 
președlnte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii 
România <s 19,30 —
muzica ? — emisiune pentru ti
neretul școlai ® 20,15 — O invi
tație pentru cei care n-au vizitat... 
Retezatul 20,40 — Ancheta ști
ințifică TV :Ce e nou în studie-f 
rea cancerului în lume 7 s> 21,00 
— Trei tablouri pe săptămînă 
© 21,15 — Recitalul violonistului 
Ștefan Ruha. La pian : Ferdinand 
Weiss o 21,45 — Filmul artistic 
..Pădurea spînzuraților" (partea a 
II-a) a 23.00 — Jurnalul televi
ziunii (II) © 23,15 — Sport, Bu
letinul meteorologic.

© FRUMOASA PĂDUREA
ADORMITA — film pentru ecran 
panoramic : Patria (completare
Cînd rîndunelele so duc).
O DUMINICA LA NEW YORK : 
Republica. București. Excelsior, 
Grivița. Modern.
© FURTUNA DEASUPRA ASIEI’ 
Luceafărul (completare Călători 
In paradisul păsărilor). Unic 
(completare Cino a luat peL— 
cânii ?).
© 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Capitol Feroviar (comple
tare Plonieria nr 5/1965).
© CĂPITANUL ZERO — cine
mascop : Festival (completare
Soclul).
o CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : 
Victoria, Ciulești, Melodia.
® ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Central, Moși
lor (la ambele completare Prima 
zi).
O PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop : Lumina Ferentari 
(completare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Re-, 
publiclf Socialiste România în 
U.R.S.S.)
© PROGRAM PENTRU COPII I 
Doina (rulează numai dimineața). 
© HANKA i Doina.
O FUGI PÎRIIAȘULE — IN
TERMEDIARUL CU ARIPI — 
ANUL NAȘTERII 1805 — PO
VESTEA CEASULUI — UNIVER
SURI PICTURALE — VREAU SA 
ȘTIU TOT NR. 39 : Timpuri Noi. 
© LANȚUL :
© ULTIMUL 
HILL ■ Dacia 
zitorul Aram
© PACAT de BENZINA : înfră
țirea între popoare (completare 
Compozitorul Aram Haciaturian), 
Munca (completare Au fost sal
vați).
© UNCHIUL MEU • Buzeștl, 
Arta.
© A TRECUT O FEMEIE — ci
nemascop Crîngași (completare 
Elevul de serviciu).
© MARILYN - cinemascop : 
Bucegi (completare Calitate în 
cantitate industrială). Lira (com
pletare Călătorie în paradisul pă
sărilor)
© CAPORALUL ȘI CEILALȚI î 
Unirea (completare Ceramica din 
Obogal. Progresul
e CARTIERUL VESELIEI : To
mis, Pacea.
© CEAPAEV : Flacăra (comple
tare Pionieria nr. 5/1965).
© JUDEX : Vitan. Miorița (com
pletare Apele). Volga (comple
tare Călătorie în paradisul păsă
rilor).
• CĂLĂTORIE ÎN JURUL PÄ- 
MiNTULUI t Popular (completare 
Simetrie).
© CARAMBOL : Cosmos (comple
tare Calitate în cantitate indus
trială).
© CINEVA 
IUBEȘTE : 
Știați că...),
© VESELIE© VESELIE LA ACAPULCO : Co« 
lentina (completare Artiști ama
tori).
© DULCEA PASARE A TINE
REȚII — cinemascop : Floreasca, 
Flamura.
0 spărgătorul 
scop : Rähova.
0 CEI MAI FRUMOȘI ANI -) 
cinemascop : Drumul Sării.

S CAMERA IN FORMA DE „L* J 
otroceni

Ä FI VREMEA
.......... -.... -___—

Timpul p: 
mătoareio tr 
noiembrie 
în general _________ __
mal ales în prima parte a _____.
valului. Cerul va fi variabil.'
Innorărl parțiale se vor semnala 
în sud-vestul țării, unde vor că
dea ploi slabe locale. Vîntul va 
sufla slab pînă la potrivit predo- 
minînd din sectorul nord-est. 
Temperatura în scădere în nord- 
estul țării 
Minimele 
minus 6 șl 
mele între 
ța ceață ______
Vreme relativ frumoasă, dar rece 
dimineața. " ' " ’ ‘ "
Vînt slab pînă la potrivit din 
nord-est. Temperatura ușor va
riabilă. Dimineața ceață.

Spații albe in

formație de estradă, orchestre de mu
zică populară și ușoară. Conferințe și 
simpozioane, o înfîlnire a cadrelor 
didactice și alte manifestări cultural- 
educative s-au desfășurat în sălile 
noului edificiu.

Dar casa de cultură s-a impus aten
ției localnicilor în special prin ospi
talitatea sa față de trupe și ansam
bluri venite în turneu, memorabilă 
rămînînd, mai ales, microstagiunea 
Teatrului de Comedie din București.

— Am ajuns la o înțelegere cu 
Opera de stat din lași pentru o sta
giune permanentă la Bacău, cu spec
tacole din două în două săptămîni

șt sîntem pe cale să perfectăm un 
contract asemănător cu Teatrul Națio
nal din lași — ne relatează tov. Const. 
Ghica, directorul casei de cultură.

Intenția e lăudabilă ; cît mai multe 
spectacole și cît mai bune vor îm
bogăți viața artistică a orașului, fă- 
cînd-o mai diversă, mai atractivă. Dar 
activitatea proprie ?

Am răsfoit planurile casei de cul
tură și am constatat, nu fără mirare, 
că primele capitole au de regulă un 
caracter tehnico-administrafiv. De ce ?

— Să vedeți, mai sînt de pus la 
punct o serie de lucruri mărunte — 
răspunde directorul.

De fapt nu sînt chiar atît de mă
runte. Luminile scenei și sonorizarea 
sălii lasă de dorit, încăperile destinate 
unor cercuri nu au încă mobilierul 
și instalațiile necesare, rafturile din 
depozitul bibliotecii nu sînt gata... 
Lista e destul de lungă, iar răspun
derea fată de aceste „lucruri mă
runte" e împărțită între proiectanți, 
constructori, beneficiari, într-o încîl- 
ceală greu de descris. Aparatele de 
proiecție, deși au sosit de mult, stau 
neatinse : nu a fost prevăzut un post 
de operator.

Treburii» tehnieo-adrmnistratrv» Irv-

greuneazî, desigur, activitatea pro- 
priu-zisă a casei de cultură, dar nu 
pot justifica planurile încă sărace, 
tărăgănarea înființării unor cercuri de 
cultură și arfă, slaba publicitate făcută 
bibliotecii și unor acțiuni etc. E un 
„demaraj’ nepermis de lung.

— De cîteva săptămîni sălile noas
tre sînt ocupate cu repetițiile pentru 
„Dialogul la distanță" organizat de 
televiziune, ni se spune.

Nu toate sălile, ar trebui să pre
cizăm, dar chiar dacă luăm în con
siderare acest motiv de moment, se 
mai ridică o întrebare : care sînt 
perspectivele, care vor fi direcțiile și 
profilul activității în contextul vieții 
culturale a orașului ?

Fi-

un
22

are 
din 
faptul 

tocmai

„Noi“ și „ceilalți“
Directorul și cei cîțiva instructori 

se ocupă de activitatea curentă, asi
gură desfășurarea zilnică a progra 
melor repetițiilor etc. sînt ocupați 
după cum s-a văzut, cu rezolvarea 
unor amănunte tehnice sau adminis
trative. Or, activitatea unui aseme
nea așezămînt cultural presupune o 
muncă de concepție, de perspectivă, 
bazată p» cunoașterea obiectivelor

impuse de exigențele oamenilor mun
cii, pe coordonarea și colaborarea 
strînsă dintre instituțiile de artă și 
cultură, dintre intelectualii orașului. 
Cui îi revine această răspundere ? 
rește, consiliului de conducere.

Casa de cultură din Bacău 
consiliu de conducere format 
de persoane. Surprinde însă 
că din această listă lipsesc
oamenii cei mai potriviți și mai ne
cesari înfr-un asemenea colectiv : 
directori al unor instituții de artă, ca
dre didactice, scriitori, actori, perso
nalități de prestigiu în viața cultu
rală a orașului.

— Care e cauza ? — l-am întrebat 
pe tov. Virgil Tănăsescu, secretar al 
Consiliului sindical local.

— Ne-am gîndit că acești tovarăși 
lucrează în altă parte...

— Cum „în altă parte’ ?
— Adică intră în sfera de activi

tate a comitetului de cultură și artă, 
a sfatului popular.

Explicația, bizară la prima vedere, 
ascunde de fapt o mentalitate gre
șită despre menirea casei de cultură. 
Spusă pe șleau, explicația ar suna 
cam așa : casa de cultură aparține 
consiliului sindical. „Ceilalți* sS-sl

vadă de treburile lor... Dar pot v, 
oare privite problemele culturale ale 
unul oraș prin acești ochelari înguști? 
O asemenea mentalitate ar putea 
duce la transformarea Casei de cultură 
înfr-un club mai mare, ar putea reduce 
considerabil sfera de preocupări, 
afecfînd calitatea activității cultural- 
educative. Consiliul local sindical va 
înțelege, desigur, că acest nou lăcaș 
se înscrie în contextul general al o- 
rașului, că trebuie să devină locul de 
întîlnire, de colaborare vie, creatoare 
a tuturor forțelor capabile să contri
buie la înviorarea vieții culturale din 
Bacău. Altfel nu se poate asigura 
un program complex și armonios, de 
durată și de adîncime, variat șl a- 
tractiv, pe măsura posibilităților reale.

Capacitatea casei de cultură îi per
mite să găzduiască zilnic o mie sau 
chiar mai mulfi spectatori, cititori, ar
tiști amatori. Aceste cifre sînt însă 
departe de a fi atinse, un spațiu con
siderabil rămîne nefolosif.

— Casa de cultură ar putea de
veni un adevărat palat al culturii, 
un veritabil „corn al abundenței* spi
rituale, ne spunea un profesor din) 
Bacău.

Intr-adevăr, dar pa cînd î >■
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Conducătorii de partid și de stat 
în regiunea Maramureș

La combinatul chimico-metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Baia Mare

(Urmare din pag. I) de specialiștii și muncitorii de aici pentru a atinge și depăși parametrii indicați în proiect încă din actualul stadiu al lucrărilor. Oaspeții urmăresc în amănunțime procesul tehnologic, cercetează diferite probe, se interesează de îmbunătățirile aduse. Alte explicații se dau în fața redresorului de siliciu, inima acestei secții, care asigură automat reglarea întregului proces tehnologic.Ultimul popas în acest combinat îl prilejuiește secția de oxizi de plumb, aflată în probe tehnologice cu 3 luni înainte de termen. Atrag atenția utiiajele moderne cu care este înzestrată.— E o întreprindere care se dezvoltă frumos, remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind necesitatea realizării Ia timp și fără depășiri de investiții a noilor unități, a obținerii unei producții sporite, de bună calitate și la un preț de cost, scăzut, - Aveți -.toate condițiile, veți primi și în continuare. sprijin, dar, în primul rînd, de voi depinde aceasta, a subliniat el încăodată.— Trebuie formați oameni cu o bună pregătire, pe măsura acestor 

instalații perfecționate, moderne, atrage atenția tovarășul Ion Gheorghe Maurer.Recomandările și sugestiile conducătorilor de partid și de stat prilejuiesc o instructivă discuție despre problemele economice ale combinatului, despre ritmul lucrărilor, realizarea lor în termen și la parametrii proiectați, despre calitate și preț de cost.Părăsind această unitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat succese în muncă întregului colectiv.De la combinat, conducătorii de partid și de stat au mers la uzina centrală de preparare a minereului. Rod al șesenalului, uzina se impune ca cel mai mare obiectiv industrial de acest fel din țară. La ora actuală, capacitatea de preparare a instalațiilor atinge 3 500 tone minereu pe zi.însoțiți de directorul general al trustului minier Baia Mare, Valeriu Gabrian, oaspeții trec de-a lungul unor pasarele în sensul'f'luxu-' lui tehnologic : uriașe mori sfarmă minereul primit de'la Cavnic, Nistru, Ilba, Herja — din întreg bazinul Maramureșului — trecîndu-1 apoi altor agregate ce-1 prelucrează și-l transformă în concentrate. 

în dreptul celulelor de flotare, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere a- mănunte asupra indicilor cantitativi și calitativi ai concentratelor, recomandînd concentrarea eforturilor și în direcția reducerii prețului de cost. „Calitatea bună pe care ați obținut-o trebuie să fie însoțită de un preț de cost scăzut“, subliniază secretarul general al C.C. al P.C.R.Minerii vin în jurul conducătorilor, dau mîna cu ei, le arată în cuvinte calde dragostea pe care le-o poartă. Kiss Gheorghe, Cor- mos Traian, Petrica Androne de la Baia Sprie, Țola Mihai, Ion Tu- pița, Stanciu Trandafir de la Herja și alții, fruntași în producție, veterani ai subteranului sau tineri, asigură conducerea de partid și de stat că minerii băimăreni își vor ține cuvîntul dat de a înfăptui cu cinste sarcinile pe care le trasează partidul.Un alt obiectiv vizitat : barajul de pe rîul Firiza. De la înălțimea la care e construit, arcul strălucitor al barajului, ce pare o prelungire a muntelui Ignișului, se înfățișează ca o monumentală lucrare de artă. Această impresie se confirmă la fața locului. Teodor Cir- lea, șeful acestui șantier, sub

liniază în prezentarea ce o face construcției că dificultățile pe care le-a ridicat structura malului drept au impus utilizarea pentru prima oară în țară a unei metode originale de ancorare în versant a barăjului. De pe cornișa barajului, de la înălțimea celor 52 metri ai săi, se deschide o frumoasă panoramă a lacului de acumulare, închis de înălțimi muntoase. El asigură nevoile crescînde de apă ale industriei și populației și va pune totodată în mișcăre turbinele uzinei electrice ce se amenajează în corpul barajului, sub deversor.Din nou în. oraș. După o vizită ce a cuprins mai multe obiective industriale, o privire de ansamblu asupra realizărilor economiei maramureșene li se oferă oaspeților prin intermediul expoziției permanente din parcul orașului. Mai multe pavilioane, în culori pastelate, cu o linie arhitecturală originală, găzduiesc produse reprezentative ale întreprinderilor industriei grele, ale fabricilor de mobilă, de bunuri de consum, precum și roade ale agriculturii maramureșene. Sugestive grafice arată creșterea puternică a producției industriale a regiunii. Această imagine a unei regiuni în plină înflorire este întregită de pavilioanele consacrate sistematizării și construcțiilor, precum și realizărilor social-culturale.Vizita la expoziție a prilejuit un viu schimb de păreri despre perspectivele de dezvoltare ale regiunii.La amiază a fost vizitat institutul pedagogic din localitate, unde cadrele didactice și studenții, pre- zenți în număr impresionant, au făcut oaspeților o primire tinerească, plină de căldură. Aici, în- tr-una din sălile institutului, conducătorii de partid și de stat s-au întîlnit cu profesorii și cu studenți fruntași la învățătură. Tovarășul Andrei Bogdan, rectorul institutului, urînd bun venit, a arătat că vizita conducătorilor de partid și de stat aici reflectă grija pe care o acordă partidul și guvernul în- vățămîntului, culturii, tineretului nostru. După ce a arătat că înființarea în acest oraș, atît de vitregit odinioară de regimurile burghezo- moșierești, a unui institut de învățământ superior este o expresie concretă a acestei griji, vorbitorul a exprimat angajamentul întregului corp profesoral de a munci cu abnegație și pasiune, în. spiritul hotărîrilor Congresului al. IX-lea al P.C.R., pentru a forma cadre cu un înalt nivel de pregătire, cu o înaltă conștiință patriotică și cetățenească.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru primirea deosebit 

de călduroasă jelită de studenți și profesori, pentru cuvintele frumoase rostite la adresa partidului și guvernului. Vorbitorul a subliniat că Institutul pedagogic din Baia Mare, deși tînăr, aduce, alături de celelalte institute de învățămînt superior din țară, o contribuție valoroasă la instruirea tineretului, la ridicarea nivelului de cultură al poporului. Corpul profesoral al institutului are misiunea frumoasă și de mare răspundere de a crește și forma noi cadre pentru nevoile învățămîntului — viitori profesori temeinic pregătiți — de a educa tineretul în spiritul dragostei, și al atașamentului față de patria socialistă, al slujirii devotate a poporului. Vă urăm succese tot mai mari în îndeplinirea acestei nobile misiuni — a încheiat secretarul general al C.C. al P.C.R.Vizita de lucru în Baia Măre s-a încheiat în ’noul ;cartier Săsar, ce a schimbat înfățișarea acestui vechi centru minier al orașului și. care va avea în final 5 500 de apartamente. Noul cartier se în- | scrie în programul de extindere a | orașului, dezvoltarea, acestui im- H portant centru industrial reflec- I tîndu-se și în creșterea numărului | de locuitori, de la 20 000 acum 15 | ani la 62 000 în- prezent. 9Alături de blocurile deja locuite, ! se înalță altele în curs de con- I strucție. Trecînd printr-un culuoar I viu de oameni, conducătorii de 8 partid și de stat au intrat în- fi tr-ubul din noile blocuri, unde au S vizitat mai multe apartamente ce-și așteaptă locatarii. Oaspeții au examinat atent finisajul încăperilor și al dependințelor, s-au interesat de preocupările constructorilor pentru asigurarea unui confort cît mai ridicat. „Examenul“ constructorilor a avut loc cu prilejul vizitării, la invitația gazdelor, a apartamentului familiei fochistului Vasile Bumbuț. Sîntem mulțu- 3 miți de apartament — au răspuns gazdele la întrebările tovarășului Ceaușescu, care, după ce s-a in- R teresat îndeaproape de felul cum trăiesc. le-a urat multă fericire.Seara, în sala cinematografului „Minerul“ a avuț loc un spectacol festiv.Corul și echipa de dansuri ale | ansamblului sfatului popular re- | gional, echipa de dansuri de la | Satu Mare, grupul folcloric de 1 la | Negrești-Oaș, formația de dansuri | a căminului cultural din Bixad, g numeroși soliști populari, au pre- | zentat un variat și bogat program g artistic, . cuprinzînd cîntece de | masă - închinate partidului, patriei | socialiste; cîntece și dansuri din g Maramureș și din alte regiuni ale | țării; ;Spectacolul,’ care a înfățișat cu | mare forță artistică bogăția folclo- H rului românesc și maghiar din a- | ceastă parte a țării, s-a bucurat de a un deosebit succes.La încheierea spectacolului, ar- | tiștilor le-a fost oferit, din partea | conducerii de partid și de stat, un j coș dé garoafe roșii. La ieșire și pe i străzi, numeroase grupuri de lo- H cuitori au făcut oaspeților o căi- g duroasă manifestație. ■

Congresul Partidului 

Comunist din Danemarca 

Cuvîntarea de salut rostită de reprezentantul P.C.R.COPENHAGA. — în cadrul lucrărilor celui de-al XXII-lea Congres al P.C. din Danemarca a rostit o cuvîntare de salut tovârășiil Gheorghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R., reprezentantul Partidului Comunist. Român.După ce a transmis în numele C.C. al P.C.R. un salut frățesc comuniștilor danezi, vorbitorul a arătat, că oamenii muncii din Republica Socialistă România urmăresc cu caldă simpatie activitatea P. . C. din. Danemarca, dedicată idealuriloi’ socialiste ale clasei muncitoare, apărării intereselor fundamentale. ale poporului danez.Referindu-se la preocupările actuale,și proiectele de viitor ale poporului român, vorbitorul a spus : în centrul politicii economice a părtidului stă în continuare industrializarea socialistă, singura cale pentru dezvoltarea susținută a forțelor de producție, pentru punerea în valoare a resurselor naturale ale țării, pentru ridicarea bunăstării poporului și asigurarea unei reale independențe naționale.în continuare, vorbitorul s-a referit la evenimentele istorice care au avut loc recent în viața poporului nostru : Congresul al IX-lea al P.C.R.. și adoptarea noii constituții a țării. Parte integrantă a sistemului mondial socialist, România se prezintă astăzi ca o țară cu o industrie în plin avînt și o agricultură cooperativizată, în continuu progres, adueîndu-și contribuția la marea cauză a socialismului și păcii în lume.Vorbind despre politica externă a țării ■ noastre, reprezentantul P.C.R. a arătat : Exprimînd voința întregului nostru popor, Republica Socialistă România desfășoară o politică externă activă de pace; la baza căreia se află alianța și colaborarea frățească cu toate ță-
Declarația de protest

D. Vietnamcs M. A. E. al R.
HANOI 7 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează că, la 5 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publi- cității o declarație în care protestează energic împotriva intensificării de către guvernul american a războiului de agresiune din Vietnam.„Guvernul R. D. Vietnam, se spune în declarație, cere ca gu

rile socialiste, dorința de a dezvolta relații multilaterale cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, pe temeiul coexistenței pașnice.întreaga desfășurare a vieții internaționale arată că pentru dezvoltarea unor relații normale între stațe afe *o însemnătate hotă- rîtoare respectarea principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne. în. ac,est spirit, țara noastră consideră ,că interesele majore ale păcii, cauza progresului omenirii impun respectarea dreptului fiecărui po-. por, mare sau mic, de a-și hotărî propria soartă. Poporul român condamnă cu hotărîre agresiunea militară a S.U.A. în Vietnam și își- exprimă întreaga sa solidaritate- cu cauza justă a poporului vietnamez. ■ -,P.C.R. — a arătat mai departe vorbitorul — consideră că, în condițiile actuale, o importanță primordială o are întărirea unității și coeziunii sistemului socialist mondial, a mișcării comuniste internationale, principala forță capabilă să zădărnicească planurile războinice ale imperialismului. Respectarea consecventă a normer lor de bază ale raporturilor dintre partide, a principiilor independenței, egalității și neamestecului în treburile interne ale altor partide, a dreptului fiecărui partid de a hotărî singur asupra politicii și activității sale practice constituie condiția obligatorie pentru realizarea și întărirea unității mișcării comuniste internaționale. P.C.R. consideră drept o înaltă îndatorire internationalist^ a sa de a milita consecvent pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. •> 

vernul S.U.A. să respecte drepturile naționale fundamentale ale poporului vietnamez, expuse în programul în patru puncte al guvernului R. D. Vietnam, să pună capăt bombardamentelor și altor acțiuni de subminare duse împotriva R. D. Vietnam, să înceteze războiul de agresiune în Vietnamul de sud și să retragă de aici toate trupele și armamentul Statelor U- nite și ale sateliților lor“.
Cronica

CUVÎNTAREA
AMBASADORULUI U.R.S.S.
LA POSTURILE NOASTRE 

DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

zilei

Cu prilejul zilei de 7 noiembrie, ambasadorul Uniunii Sovietice Ia București, I. K. Jegalin, a rostit duminică seara o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune.
★Duminică seara la Casa Prieteniei Româno-Sovietice aavut loc recitalul de poezie „Poeți români cîntă Marea Revoluție Socialistă din Octombrie“. Cuvîntul introductiv a fost rostit de Nicolae Tăutu. Au citit din creația lor, Cezar Baltag, Nina Cassian, Ștefan Iureș, Violetta Zamfirescu. La -recitalul de poezie au fost prezenți și reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTULUI ENGLEZDuminică, delegația Parlamentului englez în frunte cu Ian Mi- kardo, membru al Comitetului Național Executiv al Partidului la-

burist, însoțită de deputății C. Pa- raschivescu-Bălăceanu și Mircea Rebreanu, a făcut o vizită în regiunea Bacău. La combinatul chimic Borzești oaspeții au fost în- tîmpinați de Ștefan Boboș, președintele Sfatului popular regional, și de directorul general al combinatului. Trecînd prin principalele secții și laboratoare, parlamentarii britanici s-au interesat de procesul de fabricație al produselor realizate aici. Apoi a fost vizitat orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej și noul spital din localitate.
TURNEUL ANSAMBLULUI 
DE CÎNTECE ȘI DANSURI 
AL ARMATEI POPULARE 

CHINEZEAnsamblul de cîntece și dansuri al Armatei populare chineze de eliberare și-a încheiat turneul în orașul Brașov prin spectacolul prezentat duminică seara, la teatrul de stat din localitate. Programul a cuprins cîntece, dansuri și momente coregrafice. Publicul a răsplătit cu vii aplauze arta interpretativă a solilor poporului chinez.(Agerpres)

A început

campionatul mondial feminin
• România-Polonia 4-4

Apa la rădăcina 
plantelor

(Urmare din pag. I)Străbătînd satele Filiașului, îți dai seama că inițiativa de a folosi sursele locale de apă a început să se extindă. La Răcari, o echipă de țărani lucra de zor la decofrarea unui baraj de beton, înălțat pe o vale unde se va acumula apa. Ca și la Răcari, în întregul raion se fac planuri îndrăznețe de extindere a irigațiilor, pe care oamenii sînt hotărîți să le înfăptuiască. îndemnul partidului adresat, țărănimii de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin raportul prezentat la Congresul al IX-lea al P.C.R., în care arăta că : „Este în interesul fiecărei cooperative agricole ca prin mijloace proprii, utilizînd sursele de apă locale, să extindă cît mai mult suprafețele de teren irigat“, a găsit un larg ecou. în fiecare cooperativă de producție, organizațiile de partid au organizat largi dezbateri avînd ca temă găsirea și folosirea tuturor surselor de apă necesare irigării. Pînă acum, pe lista surselor de apă identificate au fost trecute peste 1 000 de iz-

voare și aproape 80 de pîraie. La lonești, încă în plină campanie de toamnă au fost amenajate 250 ha teren, folosindu-se pîrîul Sușița.Țăranii cooperatori din Urdari fac, cu mijloace proprii, un lac de acumulare, în care se vor putea aduna 30 000 m c apă, iar cei din Filîași au și terminat- amenajarea a două lacuri de acumulare cu o capacitate de peste 300 000 mc de apă. De-a lungul pîrîului Argetoaia, de unde a pornit inițiativa folosirii apelor locale se desfășoară construcția unei „cascade“ de baraje. Ele vor permite acumularea a zeci de mii de mc de apă. care vor iriga terenurile a 5 cooperative agricole. Surse importante de apă pentru irigat constituie și rîurile Jiu, Gilort și Motru, care străbat terenurile multor cooperative din raion. Folosind apa bălților, cooperativele agricole din Gîrbov, Crușețu, Filiași, Go- dovan și altele vor iriga aproape 600 ha de teren. în afară de sursele arătate, pe unele terenuri unde pînza de apă freatică se află la adîncimea de 6—12 m, se va extinde sistemul de irigat prin puțuri.Paralel cu identificarea suprafețelor au fost luate măsuri pentru asigurarea utilajelor.Deocamdată Filiașul ocupă în a- ceastă acțiune locul de frunte. Dar în Oltenia sînt 12 raioane. Experiența valoroasă de aici ar merita să fie extinsă cu mai multă perseverentă.

Elena Hedeșiu șutează din plonjon
Telefoto : U.P.I.—Agerpres

DORTMUND 7 (Ager
pres). — Cea de-a 3-a e- 
difie a Campionatului 
mondial feminin de hand
bal în 7 a început ieri în 
mai multe orașe din R.F. 
Germană, cu disputarea 
primelor meciuri din gru
pele preliminare. Echipa 
României, care joacă în 
grupa ll-a, a întîlnit la 
Offenburg selecționata 
Poloniei. Partida s-a ter
minat la egalitate : 4—4,
după ce la pauză hand
balistele noastre au con
dus cu 4—3. Echipa ro
mână a început partida 
bine, conducînd la un

moment dat cu 3—0, dar 
în continuare s-a angrenat 
în jocul de uzură al for
mației poloneze și a pier
dut inifiativa. în repriza 
secundă, adversarele s-au 
apărat cu succes și, cu 5 
minute înainte de fluierul 
final, au reușit să egaleze.

Tot în cadrul grupei a 
ll-a, reprezentativa Unga
riei a învins cu 7—4 (3—0) 
echipa Cehoslovaciei. Re
zultatele din grupa I : 
Iugoslavia — Danemarca 
11—6 (7—4); R.F.G. — 
Japonia 15—7 (8—1).

Mărfi, echipa României 
întîlnește formația Unga
riei la Friburg.

Clasamentul general al cam
pionatului n-a fost „zdrunci
nat“ deloc în'partea lui supe
rioară. Rapidiștii însă, lideri 
autoritari, au satisfacția că, 
prin victoria lor (scontată de 
altfel) asupra timișorenilor și 
prin insuccesul Petrolului, 
și-au mărit avansul la 5 punc
te față de echipa ploieșteană, 
imediat clasată. Dintre forma
țiile situate în a doua jumăta
te a clasamentului, un salt se
rios a realizat Dinamo Pitești, 
autoarea scorului etapei ; de 
pe locul 12, piteștenii au trecut 
pe locul 9. Un salt de patru 
locuri — însă... înapoi — a fă
cut învinsa piteștenilor, Crișul 
Oradea, aflată acum pe locul 
13.

REZULTATE TEHNICE
RAPID—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 2—0 (1—0). Au mar

cat : Ionescu (min. 14) și Dumitriu (min. 86).
DINAMO BUCUREȘTI—PETROLUL 2—1 (2—1). Au 

marcat : Ghergheli (min. 34) și Ene — din 11 m (min. 
42) pentru Dinamo ; Moldoveanu (min. 31) pentru Pe
trolul.

U.T.A.—FARUL 2—1 (2—0). Au marcat : Țîrlea (min. 
5), Axente (min. 16) pentru U.T.A. ; Tulan (min. 88) 
pentru Farul.

SIDERURGISTUL—ȘTIINȚA CLUJ 0—0.
DINAMO PITEȘTI—CRIȘUL 6—0 (2—0). Au marcat : 

Țurcan (min. 8, 80, 83), Naghi (min. 61, 90), Ionescu 
(min. 32).

STEAGUL ROȘU—STEAUA 0—0.
ȘTIINȚA CRAIOVA—C.S.M.S. 3—1 (3—0). Au mar

cat : Eftimie (min. 5), Bărbulescu (min. 15), Popescu —. 
autogol (min. 37) pentru Știința ; Lupulescu (min. 57) 
pentru C.S.M.S.

CUM AU JUCAT

Din nou laPe patinoarul artificial „23 August“ din Capitală începe astăzi desfășurarea campionatului republican de hochei pe gheață. Iau parte echipele : Steaua, (cîștigătoarea edițieiprecedente), VoințaMiercurea Ciuc, Dinamo București- Tîrnava O- dorhei, Știința București și Știința Cluj.

hocheiProgramul de azi: Steaua — Tîrnava (ora 9) ; Știința București — Știința Cluj (ora 17) ; Voința — Dinamo (ora 19).Posturile noastre de radio vor transmite astăzi, miercuri și sîmbă- tă (între orele 20,25— 20,30) comentarii și aspecte de la această competiție.

CLASAMENTUL
Rapid 10 9 1 0 23 : 6 19
Petrolul 10 6 2 2 21 : 8 i4
U.T.A. 10 5 3 2 14 : 11 13
C.S.M.S. 10 4 3 3 13 : 13 Tl
Știința Timișoara 10 5 1 4 13 : 14 11
Știința Cluj 10 2 6 2 10 : 10 10
Steaua 10 2 5 3 17 : 11 9
Știința Craiova 10 3 3 4 9 : 12 9
Dinamo Pitești 10 4 0 6 19 : 18 8
Steagul roșu 10 3 2 5 13 : 17 8
Dinamo București IO 3 2 5 15 : 20 8
Farul 10 3 1 6 8 : 16 7
Crișul 10 2 3 5 11 : 21 7
Siderurgistul 10 2 2 6 15 : 24 6

ETAPA VIITOARE
(10 noiembrie)

Steaua—Știința Craiova; Dinamo București—C.S.M.S.; 
Știința Cluj—Steagul roșu ; Crișul—Rapid ; U.T.A.—Di
namo Pitești ; Siderurgistul—Farul ; Știința Timișoa
ra—Petrolul.

RAPIDIȘTII au înscris două goluri de toată frumusețea. Meritul a a- parținut în special cuplului Ionescu—Dumitriu, autorii — în această ordine — ai golurilor. Autoacci- dentîndu-se în prima repriză, Ionescu a părăsit terenul de joc, ră- mînînd ca greul înaintării să-l ducă Dumitriu II, întrucît ceilalți colegi de linie : Codreanu, Kraus și Oble- menco (înlocuitorul lui Ionescu) n-au fost ieri în formă. Trebuie spus, de altfel, că liderii s-au comportat în general mediocru (unii suporteri mai apropiați ai echipei spuneau chiar că Rapidul a făcut cel mai slab joc din actualul campionat). Să fi scăzut forma echipei, sau unii jucători resimt „răul de înălțime' al locului din clasament?
ȘTIINȚA TIMIȘOARA a venit la București cu gîndul de a opune liderilor o dîrză rezistență. In bună parte, timișorenii au reușit să domine, dar n-au avut și satisfacția unui rezultat valoros. Vina aparține înainte de toate înaintașilor, care au arătat cu prisosință că nu știu (sau hu vor) să tragă la poartă. Popă și Lereter s-au „bîlbîit* în fața porții, ca niște începători.
DINAMO BUCUREȘTI, deși a încheiat cu bine acest meci extrem de dificil, nu are prea multe motive de liniște. Echipa nu este încă sigură în acțiunile ofensive, manifestă destule scăderi fizice pe parcursul partidei. A surprins în mod special nesiguranța șuturilor. O întrebare : de ce Haidu are mereu poftă de gîlceavă ?
PETROLUL a vrut să cîștige, însă nu s-a comportat totdeauna ca o echipă ce țintește acest lucru. Vă- zîndu-se condusă cu 2-1 (în urma unui penalti a cărui explicație o poate da doar arbitrul Gavrilă Pop...), echipa ploieșteană și-a pierdut calmul și a atacat la în-

PRONOSPORT
Steagul roșu — Steaua. X
Rapid - Știința Timișoara 1
Dinamo Pitești — Crișul 1
U.T.A. — Farul 1
Siderurgistul — Știința Cluj X
Știința Craiova — C.S.M.S. Iași 1
Alessandria - Venezia (0—1) 2
Catanzaro — Monz? (1-0) 1
Livorno — NöVara (0-0) X
Messina — Verona (0—0) X
.Modena — Mantova (0—0) X
Potenza — Palermo (1—0) 1
Dinamo Buc. — Petrolul (2—1) 1

IERI?tîmplare. Așa s-a făcut că a ratatnu mai puțin de cinci ocazii clare, prin frații Dridea, Moldoveanu, Ju- hasz.
U.T.A. putea obține mai mult de- cît o victorie la limită. Probabil *■ însă că și-a desconsiderat prea repede adversarul căruia, în numai un sfert de oră, îi înscrisese două goluri. Arădanii au realizat totuși unele faze spectaculoase, pentru care au fost aplaudați.
FARUL. Constănțenii au încercat să modifice scorul abia după pauză. Tentativa lor a reușit doar în parte, întrucît — cu excepția lui Tufan, deosebit de activ — înaintașii nu s-au dovedit destul de abili.
DINAMO PITEȘTI și-a surclasat adversarul, după un joc frumos. Din cele transmise de corespondentul nostru, rezultă că piteștenii au fost nevoiți să se și apere cu atenție, deoarece atacurile orăde- nilor au fost destul de periculoase. Cel mai bun apărător : Barbu.
CRIȘUL. Echipa orădeană a fost egală ca joc doar în prima repriză. Apoi, apărarea n-a mai putut rezista. Unele din golurile primite au rezultat din greșeli flagrante.
STEAGUL ROȘU și STEAUA s-au întrecut parcă la... ineficacitate. Brașovenii au dominat, însă fără succes. La fel de infructuoasă a fost și ofensiva echipei Steaua. In relatarea telefonică de la Brașov se arată că în apărare fotbaliștii bucureșteni au luptat mult, dar din nou Petescu a abuzat de durități. ■
ȘTIINȚA CRAIOVA și C.S.M.S. au furnizat un joc de slabă factură., Aceasta este și aprecierea observatorului federal Ion Bălănescu. Corespondentul nostru ne-a transmis că, în goană după puncte, ambele echipe au jucat extrem de dur, ceea ce s-a soldat cu cîteva accidentări. 12 000 de spectatori au asistat la un meci cum n-ar mai dori să vadă.
SIDERURGISTUL și ȘTIINȚA CLUJ au încheiat disputa de teri printr-un rezultat echitabil. Gălățenii au atacat mai mult, dar oaspeții s-au apărat cu strășnicie și în mod corect. Excepție a făcut doar Neșu, care a faultat de 11 ori Portarul clujenilor, Ringheanu, a fost cel mai bun de pe teren.
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La Tokio

Pavel Ku-
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împotriva ratificării

La școala diversiunii

tratatului japono-sud-coreean

napalm,

PUTERNICE DEiOKTOÄTH

TOKIO. — încercarea de a lua prin surprindere poporul japonez prin forțarea ratificării tratatului japono—sud-coreean a declanșat un val de proteste în întreaga țară. Sîmbătă, cînd comitetul special al Camerei inferioare a parlamentului adopta printr-o manevră acest document — „în circumstanțe care, după cum arată agenția France Presse, nu au permis deputaților opoziției socialiste să reacționeze" — peste 25 000 de demonstranți s-au adunat în jurul

clădirii parlamentului. Intre demonstranți și polițiști au avut loc ciocniri soldate cu numeroși răniți.Duminică peste 3 400 de studenți au ieșit din nou în stradă. For- mînd un imens monom, studenții au blocat o mare arteră de circulație. Polițiștii au intervenit și de data aceasta împrăștiind demonstrația. In ambuscada care s-a creat 28 de persoane, dintre care 13 polițiști, au fost rănite. 27 de studenți au fost arestați.

p A 48-a aniversare a Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie

DIN
MILITARĂ Șl DEMONSTRAȚIA

DIN MOSCOVA

VIAT A

INTERNAȚIONALA

De patru ani și ju
mătate in S.U.A. func
ționează un tip de 
școli speciale. Mate
rialul didactic il con
stituie diferite soiuri 
de arme, pumnale, o- 
trăvuri. Se învață, de 
asemenea, mînuireaa- 
paratelor de radio-e- 
misie și recepție por- 

• tative, modul de ori
entare prin junglă și 

; proprietățile nutritive 
ale diferitelor specii 
de plante sălbatice 
rare, in caz de nevoie, 
ar putea servi ca hra
nă ; un ciclu de lecfii 
are ca obiect mijloa
cele de imobilizare 
a persoanelor alese 
drept victimă. E 
vorba de școlile fai
mosului „corp al pă
cii“, creat sub firma „a- 
jutorării" țărilor in 
curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și Ameri
ca Latină. Dar „corpul 
păcii" s-a dovedit a fi

în realitate un „corp 
al diversiunii", care 
pregătește unelte de 
imixtiune în treburile 
interne ale altor state. 
Organizația numără 
acum 13 500 de mem
bri, răspîndifi în 46 
de țări. Pentru întreți
nerea lor se alocă cu 
dărnicie fonduri. Nu
mai în anul financiar 
1964—1965 cheltuieli
le au ajuns la 111 mili
oane de dolari. Sim
plul fapt că Ia condu
cerea organizației ia 
parte activă Agenția 
centrală de investiga
ții (C.l.A.) e suficient 
pentru a ne face o i- 
magine despre scopul 
ei. Ajunși în țările 
respective, „beretele 
verzi", cum li se mai 
spune, uneltesc Împo
triva liderilor progre
siști, pun la cale lovi
turi de stat, fac să dis
pară personalități a că
ror conduită politică

nu e pe placul Wa
shingtonului. Un rol 
special este rezer
vat membrilor „corpu
lui păcii" în planurile 
de stăvilire, prin dez
binare, a mișcărilor de 
eliberare, in acest 
sens, unul din condu
cătorii organizației a 
declarat fără perdea : 
„Zece voluntari pot 
face uneori mai mult 
decît o sută de avioa
ne".

Fotografia alătura
tă. reprodusă din pu
blicația americană 
„Potomac", înfățișea
ză o imagine, suges
tivă din timpul unei 
lecții a așa-zișilor vo
luntari. După aseme
nea antrenamente „be
retele verzi“ se în
dreaptă spre diferite 
puncte ale globului, 
spre a. pune în aplica
re bagajul de cunoș
tințe acumulate 
școala diversiunii.

Populația laoțiana întimpina 
cu bucurie pe ostașii din tru
pele de eliberare Patet Lao

La expoziția de tapiserie ro
mânească deschisă la Wa

shington

Poporul sovietic a sărbătorit as
tăzi cea de-a 48-a aniversare a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie. Ca și în alți ani această săr
bătorire a fost marcată de tradițio
nala paradă militară și demon
strația oamenilor muncii în Piața 
Roșie din Moscova. Piața era bo
gat pavoazată, fiind dominată de 
un uriaș portret al lui V. I. Lenin, 
încadrat de cifrele 1917—1965 și de 
flamurile republicilor socialiste so
vietice. Pînă departe se vede in
scripția „Înainte spre victoria co
munismului“.

La orele 10, în tribuna mauso
leului au luat loc L. I. Brejnev, 
A. L Kosîghin, A. I. Mikoian și 
alți conducători ai partidului și 
guvernului sovietic.

în tribune se află delegații 
venite din 67 de țări, printre care 
și o delegație ARLUS, condusă de 
Vasile Daju, membru al Consiliu
lui de Stat, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului populär 
al regiunii Banat.

în piață răsună comenzi milita
re. După ce primește raportul ge
neralului de armată A. Beloboro
dov, comandantul parăzii, mareșa
lul Rodion Malinovski, ministrul 
apărării al U.R.S.S., trece în revis
tă trupele, felicitînd pe ostași cu 
prilejul sărbătorii. Mareșalul Ma
linovski urcă apoi la tribună, ros
tind tradiționala cuvîntare. Răsu
nă acordurile imnului de stat al 
Uniunii Sovietice și salvele de sa
lut ale artileriei.

Parada militară este deschisă de 
tinerii toboșari, elevi ai școlilor mi
litare, urmați de coloanele acade
miilor militare. în rînduri drepte, 
pășesc elevii academiei „Frunze", 
în frunte cu generalul

de 
Gi- 
fac 

pie
ră*

Refuzul lui lan Smith
in discuția Cabinetului
britanicLONDRA 7 (Agerpres). — Duminică, s-au întrunit la Londra principalii membri ai Cabinetului britanic pentru a discuta respingerea de către premierul Ian Smith a propunerilor guvernului britanic în problema rhodesiană. Una dintre aceste propuneri preconiza ca o comisie regală să consulte pe calea unui referendum populația Rhodesiei (217 000 de albi și 4 milioane băștinași de culoare) dacă este de acord ca independența să fie proclamată în condițiile actuale.După încheierea reuniunii ministeriale prezidate de Harold Wilson, Arthur Bottomley, ministrul relațiilor cu Commonwealthul, a declarat : „Ușa rămîne deschisă în vederea unor negocieri mai ample între Marea Britanie și Rhodesia“.

■ hă. ■ : / >
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rocikin, care a luat parte la asal
tul Palatului de iarnă, apoi elevii 
Academiei militare „Lenin“, ai A- 
cademiei de artilerie „Dzerjinski“. 
In sunetele marșului aviatorilor, 
defilează elevii Academiei de a- 
viație „Jukovski", în rîndurile că
rora studiază și o mare parte dintre 
membrii „familiei cosmonauților".

Un scurt moment piața rămîne 
liberă. Apoi, Piața Roșie duduie de 
zgomotul motoarelor. Prin fața tri
bunelor trec tancurile diviziei 
„Cantemir“, utilizabile și în condiții 
de război nuclear. în piață își face 
apoi apariția artileria antiaeriană 
mobilă cu tragere rapidă.

Și anul acesta, ca și în anii pre- 
cedenți, atenția a fost atrasă 
rachetele de diferite tipuri, 
ganticele „țigări argintii“ 
să se cutremure caldarîmul 
ței. Prin fața noastră trec
chete anti-rachetă, rachete subma
rine care își pot lua startul fie din 
adîncurile mării, fie de la supra
fața ei. Urmează rachetele strate
gice. Parada militară se încheie cu 
rachetele orbitale.

Fanfarele intonează un imn ti
neresc și în piață pătrund coloa
nele de sportivi. O simfonie de cu
lori în veșnică schimbare acompa
niază exercițiile gimnastice ale ti
nerilor moscoviți. Piața este apoi 
străbătută de o mașină care poartă 
campioni ai jocurilor olimpice.

Coloanele de demonstranți ale 
oamenilor muncii sînt precedate 
de o coloană de care alegorice, 
simbolizînd cele cincisprezece re
publici unionale. Un fluviu neîn
trerupt de oameni cu placard» și 
steaguri roșii umpla .apoi Piața 
Roșie. Un grup de muncitori frun
tași poartă steagul capitalei sovie
tice, de curînd devenită oraș-erou.

Pe placardele care defilea
ză deasupra coloanelor citim : 
„Muncitorii moscoviți au îndeplinit 
septenalul înainte de termen". Co
loanele de demonstranți din raio
nul „Krasnaia Presnia" au în pri
mele rînduri pe veteranii care a- 
cum 60 de ani au luptat pe bari
cadele Moscovei revoluționare. De
monstranții purtau steaguri ale 
țărilor socialiste și lozinci care 
înfierau agresiunea imperialismu
lui american împotriva po
porului vietnamez. Pe deasupra 
noastră se înălțau, purtate de ba
loane, lozinci închinate păcii și co
munismului.

Ambrozie MUNTEANUMoscova, 7 noiembrie
MOSCOVA. Demonstrația de 7 Noiembrie. Oamenii muncii sovietici 
trec intr-un șuvoi continuu prin îața tribunelor, (imaginea din stingă). 
In Piața Roșie iși fac apariția rachetele cu destinație strategică. (Imaginea, din dreapta) Recepție la Palatul Congreselor

Telefoto : Agerpres

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a oferit într-una din sălile Palatului Congreselor din Kremlin o recepție în cinstea celei de-a 48-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Printre cei circa2 000 de oaspeți se aflau reprezentanți ai partidelor comuniste, muncitorești și social-democrate, precum și străinătate.conducători de partid și de stat,
vorbește 

iinerii ameri- 
care au pierii la 

mii de mile de țară, în 
apele golfului Tonkin. Autori
tățile militare americane evită 
să evoce împrejurările în care 
ei și-au găsit moartea, iar ru
dele și prietenii află, cu mare 
înfîrziere, vestea dispariției lor.

Apele Tonkinului scaldă o 
minusculă insulă ce nu poate 
fi găsifă decîf pe hărțile cele 
mai amănunțite. In pas de 
plimbare o înconjuri într-un 
sfert de oră. Se află la 30 km 
depărtare de orașul de coastă 
Vinh Linh, în imediata vecină
tate a liniei de demarcație ce 
împarte, vremelnic, Vietnamul. 
Pămînlul ei roșu, nisipos, era 
pînă recent acoperit de iarbă 
de înălțimea omului, iar în 
centru se ridica un crîng secu
lar de arbori tropicali.

De cînd nave ale flotei a 
Vll-a au atacat porturile Viet
namului — cu peste un an în 
urmă — Con Co nu mai este 
o simplă noțiune geografică, ci 
în primul rînd simbol al unui 
eroism legendar. „Con Co" e 
înscris pe drapelul cu care pre
ședintele republicii evidențiază 
provincii, întreprinderi și uni
tăți militare. Numele insulei îl 
poa-tă brigăzi de producție ; 
„Să luptăm ca în Con Co" a 
devenit o mișcare patriotică ce 
se desfășoară în uzine, la safe 
și în armată.

Con Co este o sentinelă în 
apele teritoriale ale R. D. Viet
nam. Nici o navă inamică nu 
se poate apropia de țărmurile 
republicii fără a înfîmpina re
zistența celor ce apără insula. 
Nici o escadrilă avînd ca bază 
de plecare navele dislocate în 
această regiune a oceanului 
nu scapă privirilor micii garni
zoane de pe Con Co.

Comandamentul militar ame
rican și-a pus ca scop să deci
meze fot ce-i viu pe minuscu
la insulă, care îi stă ca un spin 
în ochi, și să facă inutilizabil, 
indiferent în ce scop, pămînful 
ei. Navele dușmane .au încon- 
jurat-o, împroșcînd-o ore la 
rînd cu ghiulele. Sute de es
cadrile și-au lăsat asupra ei în
cărcătura destrucfivă : bombe

de toate calibrele, 
gaze. Crîngul de palmieri 
a fost sfîrtecat ;
pîrjolită și amestecată cu pă- 
mîntul. S-a calculat : la fiecare 
metru pătrat ar reveni în medie 
o bombă, trei proiectile, sute 
de gloanțe de mitralieră. De la 
un țărm la altul nu poți face un 
pas fără a călca pe schije. Înfă
țișarea de azi a insulei, atît de 
pitorească pînă deunăzi, dă im
presia că agresorul s-a călăuzii 
de deviza sinistră a lui Afilia : 
„După trecerea mea să nu mai 
crească nici iarba".

Dar apărătorii micii palme de 
pămînt, înconjurată de apă,

iarba

iile de plută te privesc fețe su- 
rîzătoare și dîrze. Chipurile lor 
exprimă o nemărginită încre
dere în dreptatea cauzei pe 
care o slujesc. Privirile li se în
cruntă numai cînd se dă alar
ma ; sau cînd fumegă clădirile 
orașului Vinh Linh ; sau cînd 
din provincia vecină Quang 
Tri din Vietnamul de sud răz
bat explozii. Unii dintre ei sînt 
originari chiar din această pro
vincie, spre ale cărei coline 
împădurite privesc cu melan
colie în pauzele dintre lupte. 
Lui Tram Dang Khoa, comisa
rul unei companii de-artilerie---- de luptă ale-arfilerișfilor și-mi-
antiaeriană, nu i-ar trebui decît traliorilor. Insula a fost atacată

cum a încălcat și 
alte prevederi ale acordurilor. 
Au început luptele populare 
armate...

Ofițerul Khoa și ceilalți „su
diști” de pe insulă recepționea
ză undele exploziilor din re
giunea lor natală ; astfel ei simt 
pulsul războiului de eliberare. 
Și cei din sud urmăresc bătă
liile crîncene de.pe insula Con 
Co. Sînt unicele posibilități de 
a comunica între ei ; și unii, și 
alții simt inimile băfînd la uni
son, pentru aceeași cauză.

...Khoa ne relatează episoade

(czzBBsa

CON
țărmurile R. D. Vietnam© Sentinelă la

S Pămînt pîrjolit după deviza lui 
Atilla ® Răspuns la „daruri" amăgitoare

bătaie. Intr-o zi din avioane 
s-au desprins cutii parașutate, 
cuprinzînd lenjerie pentru fe
mei, păpuși, jucării mecanice, 
„în manifestele ce însoțeau pa
chetele, se pretindea — ne 
spune Khoa — că guvernul a- 
merican ar purta o mare grijă 
soțiilor și copiilor noștri și că, 
după aceste cadouri, ar putea 
urma și altele dacă, bineînțeles, 
noi, militarii, nu am mai opune 
rezistență. în caz contrar, se 
spunea în manifeste, „aviația 
americană se va vedea nevoită 
să pîrjolească fotul pe insulă". 
S-au înșelat amarnic ! Credeau 
că ne pot ademeni pe noi, așa 
cum odinioară conchistadorii 
spanioli îi amăgeau pe indienii 
din ^merica, cu cioburi sclipi
toare de sticlă. Ne-am spus : 
„O șă vă dăm răspuns la me
saj”. JȘi l-au primit,,cînd au ve
nit după cîieva zile...”.

Escadrila era compusă din 32 
de avioane. Șase s-au desprins 
de grup venind în picaj. Si
multan asupra insulei a început 
să fragă artileria de pe navele 
flotei; a Vll-a. Insula tremura 
aruncînd în văzduh coloane de 
pămînt și piatră. Dar tunurile și 
mitralierele micii' 
funcționau ca un 
cu precizie. Avioanele 
mericane, venite în 
(ie de luptă, au 
panică

trăiesc și luptă. De peste un an 
ei se află pe cel mai înaintat 
post al luptei de apărare a pa
triei. Aceste două silabe — Con 
Co — concentrînd o viață zbu
ciumată, nenumărate fapte de 
eroism, o pasiune arzătoare, 
dîrzenia de neclintit a militari
lor, sînt acum prezente în pre
sa de pe toate continentele. 
Cum e posibil ca o mică garni
zoană, situată departe de țărm, 
să reziste avalanșelor de foc și 
metal ale flotei și bombardie
relor supersonice americane ?

E suficient să-i vezi pe eroii 
de pe Con Co. In bluze deco
lorate de soare, în sandale 
ușoare cu talpă de cauciuc, ei 
nu seamănă cîtuși de puțin cu 
pilofii americani, echipați ca 
niște cosmonauți. De sub căș-

o jumătate de oră pentru a se 
repezi cu o barcă pînă în satul 
său natal din sud. Dar de 11 
ani nu mai are nici o veste de 
la părinți, de la rude și prie
teni. Trang Cong Fong așteap
tă de tot afîția ani reîntîlnirea 
cu soția ; Nguyen Hoang — cu 
logodnica. Ca ostași ai armatei 
de eliberare s-au repliat în 
nord după acordurile de la Ge
neva din 1954. Sperau că nu 
va trece mai mult de doi ani 
pînă la revederea cu cei dragi, 
căci, potrivit acordurilor, în a- 
cesf răstimp urmau Să aibă loc 
în întregul Vietnam alegeri li
bere și, pe această bază, să se 
realizeze unificarea pașnică. 
Clica lui Ngo Dinh Diem, susți
nută de protectorii ei a- 
mericani, a torpilat alegeri-

de peste 400 de ori, americanii 
folosind cele mai variate tactici. 
La început au capturat în larg 
pescari vietnamezi, au încărcat 
explozibil în bărcile lor cu 
pînză și, pe vînt prielnic, le-au 
dat drumul spre insulă, știind 
că ostașii de pe Con Co aș
teaptă întotdeauna întîlnirea cu 
pescarii. Cînd bărcile se gă
seau în apropierea insulei și 
oîfașii trebuiau, după socote
lile americanilor, să se apropie 
de țărm pentru' a le tnfîmpi- 
na, soseau și bombardierele. 
Interlocutorul ne spune că a- 
ceastă „tactică" a dat greș 
chiar de la început, pozițiile 
antiaeriene nerămînînd nici
odată descoperite.

Munițiile „războiului psiho
logic" au fost și ele puse la

garnizoane 
mecanism

a- . 
forma- 

tnfrat în 
panică. Lovite, două au căzut 
în valuri ; iar altul, învăluit de 
fum, s-a retras în grabă spre 
baza de decolare. După o oră 
și jumătate de luptă, și celelalte 
zburau în derută, lansîndu-și 
bombele departe de obiective. 
Pilofii americani au cerut pro
babil ajutor, căci la un mo
ment dat, dinspre flota a Vll-a 
a venit o nouă formație de 20 
de avioane. Pe insulă au în
ceput să cadă bombe fumi
gene. Ostașii nu se mai vedeau 
între, ei, atît de dens era fu
mul. Toate subunitățile s-au 
comportat eroic. Chiar în timpul 
luptei a fost necesar să se facă 
noi amplasamente de apărare. 
Mitraliorii Le Van și Linh s-au 
mutat într-o oră de cîteva ori- 
De abia și-au așezat mitraliera 
în ultima poziție, cînd o ava
lanșă de pămînt ridicată de ex
plozii i-a acoperit.

— Ti credeam morți — ne 
spune Khoa. Peste cîteva clipe 
am văzut că movila ce-i acope
rise se mișcă și Van își scoate 
capul ca din mormînt. Pînă am 
ajuns la ei ca să-i ajutăm a ie
șit și Linh. Și-au dezgropat re
pede mitraliera și au început 
s-o curețe. Schije de rachetă 
l-au lovit pe Van în piept și în 
picior. Iși dădea seama că nu 
va mai trăi. In aceste ultime 
clipe, el își îndemna tovarășul 
de armă să continue acțiunea.

— Cîți evidențiați pentru 
fapte eroice sînt pe Con Co?

— Toți, de la comandanți 
pînă la ultimul servant de la 
tun — spune Khoa. Fiecare 
luptă cu îndîrjire, pricepere și 
dăruire de sine.

Long Van Hieu, rămînînd în 
cursul unei bătălii singur la 
tun,’a continuat să lupfe ca în
cărcător și ochitor. Vu Din Rue 
a ascuns că e bolnav de mala- 

; rie ca să nu fie scos de pe po
ziție. între două lupte se odih
nea lungit sub tun, iar cînd a- 
păreau avioanele dușmane de
venea membru activ al bate
riei. Bucătarul Kinh, vrînd să 
facă o surpriză plăcută cama
razilor săi, s-a furișat printre 
sfînci pentru a prinde crabi.

■ Mușcat de un șarpe el s-a tîrît 
pînă

, nei 
n-a 
inte de a pregăti o masă deli
cioasă. Bui Thanh Phong, asur
zit în cursul unei lupte, a fost 
internat, dar pe la miezul nop
ții a fugit pe poziție.

Ostașii și ofițerii de pe Con 
Co înfruntă cu stoicism deopo
trivă arșița tropicală și musonii. 
In poziții mănîncă. Pauza din
tre lupte o folosesc pregătin- 
du-se mai bine pentru bătălia 
următoare. Zilele sînt împovă
rate de lupte, iar seara, cînd 
se lasă cîteva ore de liniște, își 
repară tunurile și mitralierele.

...Miile de tone de bombe 
și rachete n-au putut reduce 
la tăcere mica insulă din gol
ful Tonkin. Garnizoana de pe 
Con Co stă în continuare de 
veghe în sud la porțile mari
time ale republicii.

alte delegații din în sală, alături de

sæEüæænri
PEKIN. Cu prilejul vizitei în R. P. Chineză a delegației culturale române, condusă de Ion Mora- ru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ambasadorul tării noastre la Pekin, Dumitru Gheorghiu, a oferit duminică un cocteil în saloanele ambasadei. Au luat parte Lu Din-i, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, oameni de artă și cultură.

la bucătăria garnizoa- 
și, chinuit de dureri, 
anunțat medicul îna-

SANTO DOMINGO. Guvernul dominican a hotărît sîmbătă ridicarea stării de asediu, instituită în capitala țării începînd de la 24 aprilie, cu prilejul ciocnirilor dintre imbertișli și constitu- ționaliști. Militari aparținînd forței interamericane continuă însă să patruleze pe străzile orașului.
BELGRAD. Duminică dimi

neața, Petar Stambolici, președin
tele Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, a vizitat Tîr- 
gul internațional al cărții de la 
Belgrad. Oprindu-se la standul 
românesc, el a apreciat expona
tele prezentate.

Al. CÎMPEANU

HAMBURG. Duminică a avut loc la Hamburg o adunare festivă pentru cinstirea memoriei victimelor lagărului nazist al morții de la Neuengamme, unde între 1938 și 1945 peste 55 000 de persoane au fost omorîte. Au participat circa 3 000 de supraviețuitori și membri ai familiilor victimelor acestui lagăr nazist.

se aflau, de asemenea, participant la parada militară din Piața Roșie, activiști de seamă de partid, de stat și pe tărîm obștesc, mareșali muncii, membri ziariști,Luîndprim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a adresat un salut participanților la recepție și întregului popor sovietic.

și generali, oameni ai cosmonauți. Au participat ai Corpului diplomatic, reprezentanți ai cultelor, cuvîntul, Leonid Brejnev,

SCURTE ȘTÎRÎ]
OTTAWA. Astăzi, peste 10 milioane de alegători canadieni urmează a se prezenta in fața urnelor. 1 013 candidați iși dispută 265 mandate de deputați în Camera Comunelor. Ei reprezintă 7 partide politice, dintre care cele mai mari sint Partidul liberal de guvernămînt și Partidul conservator. Partidul Comunist din Canada a prezentat 12 candidați.
LIMA. în timpul unor ciocniri sîngeroase între politie și un grup de demonstranți peruvieni au fost arestate 29 de persoane, în frunte cu primarul localității Ju- liaca, situată în partea de sud- est a Perului.

LONDRA. Duminică a încetat din viată deputatul laburist Henry Solomons. Majoritatea laburistă în Camera Comunelor a fost redusă acum la limită — un vot.
ATENA. G. Papandreu, liderul 

Uniunii de centru, a reafirmat că par
tidul său se pronunță în continuare 
pentru rezolvarea crizei politice, prin 
tinerea cît mai grabnică a alegerilor 
parlamentare, a căror organizare tre
buie să fie încredințată unui guvern 
de serviciu, care să se bucure de în
crederea generală.

MOSCOVA. Federația Aeronautică 
Internațională a informat în mod ofi
cial Federația aviației sportive din 
U.R.S.S. că performantele piloților 
cosmonauți sovietici P. I. Beleaev si 
A. A. Leonov, stabilite la 18—19 
martie 1965 Ia bordul navei cosmice 
,,Voshod-2“, au fost confirmate ca re
corduri mondiale absolute.
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