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„Zilele George Coșbuc"
Astăzi încep „Zilele George 

Cosbuc" (15—20 septembrie), 
sărbătoare de amploare prile
juită de comemorarea a 100 de 
ani de la nașterea marelui nos
tru poet. In aceste zile, în Ca
pitală, ca și în întreaga fără, 
se vor desfășura numeroase 
manifestări cultural-artistice ; 
vor avea loc sesiuni de comu
nicări științifice, conferințe, sim
pozioane, programe literare, 
recitaluri din versurile poetului.

Citiți în interiorul ziaru
lui pagina specială dedica
tă memoriei. nemuritorului 
poet.

UN NOU AN
ȘCOLAR

CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT 
VIZITEAZĂ REGIUNEA GALAȚIRegiunea Galați, bogat teritoriu întins din Țara Vrancei și pînă la Dunăre, cu grînare mănoase, cu puternice centre ale industrializării socialiste primește zilele acestea vizita conducătorilor de partid și de stat.Stația Făurei. Orele 8 dimineața. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Leonte Răutu, Vasile Patilineț sînt primiți cu puternice ovații de mii de oameni sosiți din satele și comunele acestui înfloritor raion al Bărăganului. Se află pe peron în întîmpinare. tovarășii Constantin Dăscălescu, prim-secretar al Comitetului regional P.C.R. Galați, Constantin Dumi- trache, președintele sfatului popular regional, Dumitru Bălan, prim- secretar al Comitetului raional P.C.R. Făurei, Chipăilă Nicolae, președintele sfatului popular raional, conducători ai organelor locale de partid și de stat, activiști, oameni ai muncii.Zeci de copii întind oaspeților buchete de flori. Pîinea gustoasă a Bărăganului, pîinea acestei toamne, este oferită oaspeților, alături de tradiționalele ploști cu vin, de doi bătrîni cooperatori. „Fiți bine ve- niți, dragi, oaspeți, pe meleagurile regiunii noastre, pe pămîntul pîinii și al oțelului !“Pretutindeni, locuitorii satelor îi salută pe înalții oaspeți cu. dragoste, aducînd ca mărturie a vieții lor înnoite roadele acestor ani. La porți au fost rînduite mese încărcate cu struguri și flori, la intrarea în sate s-au organizat expoziții cu produse din recolta nouă, pereții caselor au fost împodobiți cu covoare și velințe, care vorbesc despre vechile tradiții de artă ale oamenilor de pe aici.

Miercuri, 14 septembrie a. c., tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Leonte Răutu, Vasile 
Patilineț, au sosit în regiunea Galați pentru a discuta cu activul de 
partid și de stat, cu oamenii muncii din regiune despre activitatea ce 
se desfășoară pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea al partidului și pentru a analiza măsurile ce trebuie 
luate în continuare în vederea îndeplini’-"

să fie unit, să manifeste disciplină și atașament față de întreprindere, să depună eforturi pentru a-și însuși bine meseria și să lucreze cu maximum de conștiinciozitate, pentru a realiza indicatorii cantitativi ai producției și, mai cu seamă, de a lupta pentru calitatea produselor. Numai așa întreprinderea va putea să-și îndeplinească toate sarcinile de plan, și, pe a- ceastă bază, să asigure tuturor sa- lariaților venituri corespunzătoare.Este una din principalele îndatoriri ale organizației de partid, a comitetului orășenesc, a comitetului regional, a ministerului, de a lua toate măsurile pentru a asigura stabilizarea muncitorilor, pentru a asigura calificarea lor înaltă, întrucît numai în acest fel se poate obține buna folosire a mașinilor, o producție bună.Știți că Congresul al IX-lea a trasat un program foarte larg de dezvoltare a țării, program în care chimia ocupă un loc deosebit. Dv. lucrați în acest mare sector, combinatele dv. reprezintă un complex puternic al chimiei noastre. Acest complex trebuie să aibă un colectiv de oameni iscusiți, disciplinați, hotărîți să-și îndeplinească cu cinste sarcinile de producție, să nu-și precupețească nici un efort pentru realizarea Directivelor Congresului al IX-lea.îmi exprim convingerea că organizația de partid, de tineret, sindicatul, toți muncitorii, inginerii și tehnicienii vor lua măsurile cuvenite pentru a asigura ca întreprinderea să meargă la perfecție, să dea producție de calitate și să ajungă în cel mai scurt timp la parametrii stabiliți de plan. In felul acesta, tovarăși, să puteți răspunde cu mîndrie : „Iată, ne facem și noi cu cinste datoria,

Astăzi, în școlile din întreaga țară cepe un nou an de tivitate creatoare, cărei coordonate înscriu în perspectiva largă deschisă învățământului de . hotărî - rile Congresului al IX-lea al partidului, învățătorii și profesorii, elevii și părinții lor întîmpină acest e- veniment cu un sentiment de profundă bucurie și, totodată, de satisfacție pentru marile realizări ale școlii românești.La numai un an de la Congresul al IX-lea, un șir de prevederi privind dezvoltarea și perfecționarea învățământului au și fost îndeplinite. Școlile își redeschid porțile a- vînd diții te țite, care oglindesc e- fortul partidului și statului de a pune cultura la îndemîna celor mai largi mase. Con- tinuîndu-și drumul ascendent, școala generală de opt ani va cuprinde din această toamnă aproape 3 milioane de elevi, întregul tineret de vîrsta acestei trepte a învățământului. A crescut numărul elevilor din licee, ca și din școlile profesionale și tehnice, care pregătesc prin cursuri de zi și serale muncitori și tehnicieni pentru toate sectoarele economiei naționale. Un mare număr de tineri vor studia în clase nou construite, spațioase și luminoase. Ca și în alți ani, copiif noștri vor primi gratuit, în prima zi de școală, aproximativ 26 000 000 de manuale. S-a îmbunătățit simțitor dotarea școlilor. Numai valoarea aparaturii moderne și a materialului didac-

în- ac- ale se

asigurate con- de activita- mult îmbunătă'

tic cu care au fost înzestrate cabinetele și laboratoarele se cifrează la peste 50 milioane lei.Noul an școlar este marcat și de importante perfecționări a- duse însăși structurii învățămintului. Răs- punzînd unor importante cerințe ale dezvoltării economiei și culturii, liceele de specialitate, care-și

privire la îmbunătățirea activității pionierești, care creează cadrul unei temeinice perfecționări a muncii educative.Condițiilor de muncă, de la an la an mai bune, ca și grijii ‘ și- respectului ce li se a- cordă. cadrele didactice. le vor răspunde prin noi eforturi pentru ridicarea calității învățămintului, asigu-

Foto : A. Cartojanîncep azi activitatea, vor pregăti cadre medii în peste 50 de specialități pentru sectoarele care au un rol hotărîtor în profilul modern al industriei, tehnicieni pentru agricultură,pentru alte domenii ale economiei, cit și pentru activitățile so- cial-culturale. Totodată, s-au luat cunoscutele măsuri cu

rarea aprofundării cunoștințelor de către elevi. Școala are înalta chemare de a satisface în tot mai mare măsură cerințele construcției socialismului, de a deschide tineretului drum tot mai larg spre magistrala științei și culturii. In zilele noastre, cînd se
(Continuare 
în pag. a Il-a)

Bărăganul în preajma 

însămîntărilor de toamnă
La lanca, 
in mijlocul 
țăranilor 

cooperatori

lanca, situată în vatra roditoare a cîmpiei Bărăganului, este înconjurată de largile ogoare ale unităților agricole socialiste. în curți, între pomi roditori, se zăresc case noi, luminoase, ale vrednicilor gospodari. Prezențe grăitoare ale profundelor transformări petrecute în acești ani în viața comunei, ale însuflețitei vieți culturale și artistice, se ridică clădirile liceului, bibliotecii, cinematografului, căminului cultural. Toate se armonizează dînd măsura belșugului statornicit pe aceste meleaguri, imaginea strălucitoare a muncii unite, a prezentului socialist.Conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de Fătu Șocaricea- nu, președintele cooperativei agricole de producție lanca, care-i invită la sediul cooperativei. Aici, sînt prezentate realizările țăranilor cooperatori. care au obținut recolte bogate. Pentru ca roadele pă- mîntului să fie mereu mai bune, se prevede, pentru viitor, extinderea lucrărilor de irigație, folosirea mai largă a mecanizării și a îngrășămintelor chimice.Din biroul președintelui, discuția continuă în sala laborator, unde oaspeții se opresc în dreptul unor machete care înfățișează organizarea teritorială a cooperativei — ce reunește 3 200 de ha arabile — precum și numeroasele construcții gospodărești ridicate în ultimul timp : hale pentru păsări, grajduri, un complex și o îngrășătorie de porci, puiernițe etc.Conducătorii de partid și de stat se interesează de felul cum este gospodărit avutul obștesc, de valoarea zilei-muncă, de prețul de cost al construcțiilor și rentabilitatea sectorului zootehnic, de perspectivele de dezvoltare a acestei unități. La sectorul de bovine și cel de păsări oaspeții discută cu brigadiera Felicia Cruceru, cu îngrijitoarele Valeria Micu și Gica Ionel despre felul cum muncesc, despre cîștigurile pe care le obțin. „Cum se aplică aici remunerația suplimentară?" întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Răspunsul subliniază că remunerația suplimentară este judicios aplicată, constituind un stimulent permanent pentru obținerea unor rezultate bune.La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a luat cu- vîntul în cadrul unui miting.

Populafia aclamă cu entuziasm peMulțumind pentru primirea călduroasă, și felicitîndu-i pe cooperatori pentru rezultatele obținute, vorbitorul a spus : Fără îndoială că puteți și va trebui să obțineți rezultate și mai bune. De altfel, planul pe care vi l-ați stabilit pînă în 1970 este un plan bun, iar realizarea lui va face să crească producția în sectorul vegetal și în zootehnie, să sporească veniturile cooperativei și bunăstarea cooperatorilor, aducînd astfel o contribuție mai mare la dezvoltarea și înflorirea agriculturii, a Republicii noastre socialiste.Desigur că realizarea acestui plan, ca și a programului general stabilit de partid privind dezvoltarea agriculturii, cere muncă. Este necesar ca oamenii de știință, inginerii, zootehniștii, medicii veterinari, conducerile cooperativelor și întreaga țărănime cooperatistă să depună eforturi și mai mari, pentru a asigura înfăptuirea obiectivelor stabilite de fiecare cooperativă în parte și a acelora pe întreaga țară. In felul acesta, muncind mai bine, organizînd mai bine campaniile agricole, ținînd seama în fiecare an de condițiile concrete — așa cum ar fi fost necesar să țineți seama și toamna trecută, cînd a fost secetă — și, în general, preo- cupîndu-vă de aplicarea regulilor științei, a îndrumărilor specialiștilor din agricultură, folosind chibzuit îngrășămintele naturale și chimice, mijloacele mecanizate și celelalte mijloace puse la dispoziția cooperativei dv. — ca și celorlalte cooperative de către stat — veți putea să realizați în bune condiții producțiile pe care vi le-ați propus și, poate, chiar să obțineți rezultate și mai bune. Posibilitățile cooperativelor noastre, ale agriculturii noastre, sînt foarte mari. Noi sîn- tem de abia la începutul dezvoltării agriculturii și va trebui să depunem eforturi maxime, să nu precupețim nimic pentru a înainta pe drumul pe care am pornit, pentru a îndeplini în scurt timp programul trasat de Congresul al IX- lea al partidului — de modernizarea agriculturii noastre și de ridicarea ei la nivelul agriculturii țărilor avansate.După cum cunoașteți — a spus în încheiere vorbitorul — muncitorii din industrie realizează, de asemenea. în bune condiții sarcinile planului cincinal ; ei au depășit sarcinile de plan pe primele 8 luni ale anului, încît, fără îndoială, planul pe întregul an va fi nu numai realizat, ci și depășit ; intelectualitatea noastră își aduce contribuția activă la realizarea programului de dezvoltare a industriei și agriculturii, la avîntul științei, învățămintului, culturii ro-

mânești. întărind unitatea țărănimii cooperatiste cu muncitorii, cu intelectualii, cu toți oamenii muncii, strîns uniți ca o singură familie, vom merge înainte spre înflorirea națiunii noastre socialiste. Vă urez, dv. și tuturor locuitorilor din raion, mult succes în activitatea dv., multă sănătate și multă fericire.In repetate rînduri cuvîntarea a fost subliniată de țăranii cooperatori cu vii și puternice aplauze.
Lingă Dunăre, 

in zona 
chimiei

Brăila, orașul metalurgiștilor, chimiștilor și marinarilor își anunță apropierea printr-uri original arc de triumf: două excavatoare susțin pe brațele lor stema partidului și a republicii, lucrate cu migală din florile și plantele acestui sfîrșit de vară. Sub cadrul a- cestei porți, oaspeții sînt întîmpi- nați de tovarășii Radu Constantin, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Brăila, și Ion Păun, președintele sfatului popular orășenesc.Primul popas oaspeții îl fac la Combinatul de celuloză și hîrtie, ridicat cu zece ani în urmă, pentru a valorifica superior stuful din Delta Dunării. De atunci au fost construite fabrici care dau astăzi țării celuloză pentru celofibră, cartoane duplex-triplex, acid clor- hidric, hipoclorit și-și fac pionieratul alte noi fabrici și sectoare înzestrate cu instalații și mașini de înaltă tehnicitate prevăzute pentru a doua etapă de dezvoltare. O dată cu combinatul a apărut cel de-al doilea port la Dunăre al Brăilei, dotat cu mijloace moderne și o întreagă flotă de transport.în fața unei machete conducătorii de partid și de stat sînt informați despre activitatea întregului complex care, pe lîngă Combinatul de celuloză și hîrtie, cuprinde, pe aceeași platformă industrială, Combinatul pentru fibre artificiale. Sînt de față Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, ing. Gheorghe Neculau, directorul general al combinatului, și Ionel Bă- canu, secretarul comitetului de

partid. Este vizitată apoi moderna fabrică intrată de curînd în probe tehnologice, care va produce anual 40 000 tone de hîrtie în mai multe sortimente. La plecare, oaspeții au semnat în cartea de onoare a combinatului.Al doilea popas este făcut la Combinatul pentru fibre'artificiale din vecinătate. Pe lista sortimentelor ce poartă marca tînărului combinat figurează astăzi : celofibra tip lînă și tip bumbac, rețele cord de mare rezistență necesare industriei de anvelope, celofan, sulfură de carbon și sulfat de sodiu. La fabrica de rețele cord tehnica modernă este reprezentată de mașini complexe și instalații de comandă centralizată. Conducătorii de partid și de stat discută cu specialiștii, interesîndu-se de performanțele tehnice ale utilajelor, de ridicarea corespunzătoare a calificării și de condițiile de muncă ale muncitorilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu discută cu muncitorul Matei Ungu- reanu despre condițiile de muncă și de viață din fabrică.în încheierea vizitei are loc un miting la care iau parte muncitori, tehnicieni și ingineri din toate fabricile complexului. Directorii celor două combinate, inginerii Gheorghe Mateescu și Gheorghe Neculau, exprimă în cuvinte însuflețite hotărîrea chimiștilor brăi- leni de a munci cu abnegație pentru îndeplinirea sarcinilor celui de-al IX-lea Congres al partidului și mulțumesc conducătorilor de partid și de stat pentru prețioasele indicații date în timpul vizitei.întîmpinat cu ovații, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care, după ce a transmis un călduros salut lucrătorilor de la Combinatul de fibre artificiale și celor de la Combinatul de celuloză și hîrtie — expresie vie a politicii partidului de industrializare socialistă a țării — s-a referit îndeosebi la cîteva probleme ale Combinatului de fibre artificiale.Ați obținut — a spus tovarășul Ceaușescu — și dv., și lucrătorii de la Combinatul de celuloză și hîrtie rezultate mulțumitoare. A- rătînd că aceste rezultate constituie numai un început, cu care colectivul întreprinderilor nu trebuie să se declare mulțumit, secretarul general al C.C. al partidului a dat o serie de indicații și recomandări pentru înlăturarea unor lipsuri, pentru atingerea parametrilor de producție proiectați, pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor.Una din cerințele esențiale pentru ca o întreprindere să meargă bine — a continuat vorbitorul — este ca, în primul rînd, colectivul

pentru înflorirea continuă a patriei, așa cum și-o fac toți oamenii muncii, fiecare muncitor, fiecare țăran, fiecare intelectual, așa cum trebuie să și-o facă fiecare cetățean al Republicii Socialiste România". Eu vă doresc din toată inima, în numele Comitetului Central al partidului, succese în activitatea dv.In continuarea vizitei, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre Brăila, străveche cetate a Țării Românești. Pe străzile arcuite într-un uriaș amfiteatru orientat spre Dunăre a fost ridicat „Marele Pavoaz", simbol al bucuriei cu care oamenii portului dunărean întîmpină dintotdeauna marile sărbători. Populația orașului face oaspeților o entuziastă primire; se înalță cîntece, se încing hore.In decorul noilor construcții de pe bulevardul Karl Marx are loc un miting al oamenilor muncii din orașul Brăila. Tov. Constantin Radu, prim-secretar al comitetului o- rășenesc de partid, exprimă în cuvinte însuflețite bucuria oamenilor muncii din orașul Brăila de a a- vea în mijlocul lor pe conducătorii de partid și de stat. Au
(Continuare Jn pag. a Ul-a)

Vremea semănatului culturilor de toamnă bate la ușă și în regiunea București. Gospodari pricepuți, cu experiență, mecanizatorii din S.M.T., lucrătorii din G.A.S. și membrii cooperativelor agricole fac intense pregătiri în vederea începerii la timpul optim a acestei lucrări. Volumul de muncă este mare. Trebuie însămânțate peste 570 000 nectare. Datorită hărni'-iei cu care se lucrează în cele mai multe locuri, măsurilor luate din vreme de organele locale de partid, de stat și agricole și aplicării lor consecvente se obțin, în general, rezultate bune. Pînă la dala de 13 septembrie, pe ogoarele Bărăganului s-au făcut arături pentru însămîn- tările de toamnă pe 325 000 hectare, adică pe circa 57 la sută din suprafețe. Această cifră situează regiunea București in rîndul regiunilor fruntașe din

tară. Totodată, au fost fertilizate cu îngrășăminte chimice pest“ 130 000 hectare, s-au pregătit mașinile necesare în campanie etc.Acum principala preocupare a lucrătorilor de pe ogoare este să strîngă grabnic porumbul, sfecla de zahăr șl floarea-soarelui, îndeosebi pe suprafețele unde urmează să se însămînteze grîu. Este o lucrare de cea mai mare însemnătate, care condiționează în măsură hotărîtoare pregătirea la timp și în condiții superioare a terenului destinat cerealelor de toamnă, deci reușita semănatului. Cifrele centralizate da Consiliul agricol re-' gional arată că în întreaga regiune s-a ’ strîns porumbul de pe 20 la sută din suprafețe, iar floarea- soarelui șl sfecla de zahăr de pe 76 și respectiv 30 la sută din terenurile însămîntate.'Trebuie spus însă că

aceste rezultate medii pe regiune ascund dile- rente destul de mari de Ia raion la raion, de la o unitate la alta, dezvăluind rezervele însemnate care există în regiune pentru intensificarea ritmului recoltărilor.In raionul Răcart 7 800 hectare din cele 16 500 ha care urruează să fie însămînțate cu grîu sînt cultivate cu porumb. Deși vremea semănatului nu este departe, iar recoltatul, tăiatul cocenilor, eliberarea terenului, aratul și pregătirea patului germinativ-cer un volum mare de muncă și timp destul de mult, pînă acum cîteva zile nu s-a strîns porumbul decît de pe circa 2 000 hectare. Motivele invocate — „întîrzierea vegetației, soiurile *ardi-
Radu ATANASESCU

(Continuare 
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Miercuri, 14 septembrie 1966, ora 17,56: Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală d laminorului de 
tablă groasă, prima unitate a combinatului siderurgic din Galafi care intră în producție
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Recoltatul porumbului la G.A.S. Slobozia

BĂRĂGANUL ÎN PREAJMA ÎNSĂM1NTĂRIL0R
(Urmare din pag. I)ve“ — nu rezistă unei cu terenuL Altele sînt motive ale întîrzierilor. strează chiar „experiența" cooperativei din Răcari. Aici, deși aproape jumătate din suprafața cultivată cu porumb a fost însămîntată cu hibridul dublu 208, deci cu porumb cu perioadă scurtă de vegetație, recoltatul merge greu. Pînă în ziua de 12 septembrie culesul s-a făcut doar pe 25 ha. Deci nu soiul este de vină. Consiliul de conducere al cooperativei nu a organizat suficient de bine munca, în așa fel încît masa largă a cooperatorilor să lucreze intens la culesul porumbului. Din a- celeași motive, la altă cooperativă agricolă din raion, Butimanu, s-au recoltat într-o zi întreagă doar 7

confruntări adevăratele O demon-
hectare de porumb, față de 30 ha prevăzute în planurile de lucru întocmite. Nici în raioanele unde recoltatul este mai avansat, viteza de lucru stabilită în grafice nu se realizează. Ca să nu mai vorbim de raioanele Titu, Răcari și Videle, unde se recoltează zilnic doar o pătrime din suprafețele prevăzute.O lucrare care trebuie, de asemenea, intensificată, este asigurarea semințelor. în regiune sînt multe unități care, deși și-au prevăzut să schimbe o parte din grîul de să- mintă, nu au făcut încă schimbul. Această concluzie rezultă, și din datele existente la consiliul agricol regional. Astfel, din cele 15 832 tona prevăzute n-au fost schimbate decît 2 859 tone. Este o situație care trebuie să dea de gîndit, cu atît mai mult cu cît în unele raioane

(Fetești și Răcari, bunăoară), cantitățile de semințe schimbate sînt foarte mici, doar de ordinul zecilor de tone.Există toate condițiile ca în regiunea București să fie intensificat ritmul recoltării porumbului, îndeosebi pe suprafețele destinate în- sămînțărilor de toamnă, ca pregătirea terenului unde grîul urmează după culturi tîrzii să se facă într-un timp scurt, să se încheie schimbul semințelor și să se procure în toate unitățile substanțele necesare tratării grîului, orzului etc, astfel ca înaintea începerii însămîntărilor totul să fie pregătit pînă în cele mai mici amănunte. Se cere însă ca măsurile bune stabilie tn planurile întocmite atît la nivelul regiunii și raioanelor, cît și în unități să fie aplicate cu perseverentă, punct cu punct
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FINANȚAREA INVESTIȚIILOR

PRINTR-0 SINGURĂ BANCĂ
geologie, creditează lucrările de mică mecanizare ale acestor unități, precum și lucrările de mică mecanizare ale beneficiarilor deserviți, pentru activitatea lor de bază de către Banca nală, dar al căror după milion

Națio- cost deviz depășește 1 lei.

xecutate în antrepriză, 
se produc operații supli
mentare între unitățile 
beneficiare deservite de 
această bancă și între
prinderile de construcții 
deservite <le Banca de In
vestiții. întrucît în anumite raioane Banca de Investiții nu are filiale ne dăm seama că circuitul

ridicării pe o superioară a con- prin leu și a ce- forme ale sale.

Cred că nu mai trebuie demonstrată însemnătatea 
folosirii eficiente a func
țiilor finanțelor și credi
tului, ca mijloc de îmbu
nătățire a activității de 
conducere și control în 
toate domeniile vieții e- 
conomice. Aceasta angajează simplificarea sistemelor de lucru depășite. renunțarea la formalitățile greoaie, la paralelisme în activitatea financiară și de credit. în scopul treaptă trolului lorlaltesprijinirii pe această cale a întreprinderilor și a u- nităților economice în realizarea exemplară a planului la toți indicatorii. Simplificările vizează. după părerea mea. 
paralelismul practicat în 
finanțarea, creditarea, 
decontarea șî controlul 
lucrărilor de investiții de 
către cele două instituții 
centrale: Banca Națio
nală și Banca de Inves
tiții.Cum se manifestă a- cest paralelism ? Banca Națională finanțează lucrările de investiții necentralizate, al căror cost după deviz este sub 100 mii lei, lucrările de reparații capitale indiferent de natura si valoarea lor, ale unităților cu cont de decontare, creditează acțiunile de mică mecanizare la aceleași unităti, inclusiv utilaje cu o valoare pînă la 1 milion lei și creditează pe termen lung lucrările titii executate cooperativelor producție.Prin analogie, Banca de 
Investiții finanțează crările de investiții cheltuielile asimilate cesțora din fonduri i tralizate pentru ciarii din toate sectoarele, investițiile necentralizate ale unităților economice sau bugetare al căror cost depășește 100 mii lei. reparațiile capitale fără a tine seama de valoare pentru organizațiile de constructii-mon- laj, proiectare, foraj și

de inves- în cadrul agricole de
lu- sau i a- cen- benefi-

• ECONOMIE

• STATISTICĂ

important de pre-Este cizat că în finanțare și în 
creditare, ambele bănci 
se călăuzesc după princi
pii comune, solicită ace
leași documentații și că de la normele generale există totuși anumite ex
cepții. Finanțarea simul
tană de către ambele 
bănci a investițiilor duce 
la anumite consecințe, 
greutăți 
abateri 
na de plan și financiară, legate de repartizarea și mînuirea fondurilor. decontarea și controlul lucrărilor de investiții în toate fazele, cu implicații asupra oportunității și justificării economice a acestora. Iată cîteva consecințe practice ale acestui dualism. Nu sînt rare cazurile de 
fracționare a documenta
țiilor de deviz, care se da- toresc. pe de o parte, unor neajunsuri în planificarea fondurilor, iar, pe de altă parte, tendinței anumitor beneficiari de a aviza și aproba local sau cel mult pînă la nivelul ministerelor documentațiile pentru lucrările respective.Totodată, la creditarea propriu-zisă și decontarea legală a lucrărilor de investiții sau a cheltuielilor asimilate, finanțate de Banca Națională și e-

chiar laȘi
de la discipli-

documentelor de finanțare și decontare este mult îngreunat, ceea ce 
favorizează deturnări și 
imobilizări de fonduri 
temporare cu toate implicațiile lor. Mai trebuie menționat că unele uni
tăți ale Băncii Naționale, în mod fortuit, acordînd prioritate altor sarcini și din lipsa de cadre tehnice, exercită un control 
superficial asupra docu
mentațiilor de deviz șl 
proiect, calității lucrărilor 
de investiții finanțate și 
creditate, recepției și pu
nerii în funcțiune, atin
gerii unor parametri pro
iectați.S-ar mai Dutea aduce și alte argumente care pledează pentru evitarea paralelismului în ce privește investițiile. So- cot că ar fi indicat ca toate 
lucrările de investiții și 
cheltuielile asimilate a- 
cestora, precum și cele 
de reparații capitale și 
mică mecanizare 
finanțate 
numai de 
Investiții 
sale, aceasta fiind veriga 
sistemului financiar și de 

în fi- 
. de- 

in-

printr-o singură bancă a- duce după sine simplificări în metodologia de planificare financiară la întreprinderi și creează premisele necesare ca Banca Națională să întărească controlul pe obiectivele sale specifice, iar Banca de Investiții să-și formeze unități finanțatoare stabile în toate raioanele țării.Această problemă relativ complexă merită a fi /studiată în amănunt de organele în drept, deoarece organizarea adecvată a controlului bancar, apropierea sa atît în timp cît și în spațiu de activitatea economică a întreprinderilor. îi asigură un pronunțat caracter preventiv. In felul acesta, unitățile sistemului de credit vor putea interveni mai operativ și competent pentru folosirea judicioasă a fondurilor materiale și bănești, în scopul creșterii eficienței întregii activități economice.

să fie 
și creditate 

Banca de 
și unitățile

credit specializată i 
nanțarea, creditarea, 
contarea și controlul 
vestițiilor. Finanțarea exclusivă a investițiilor

Vine toamna:

Oricît ar căuta soarele să ne distragă atenția, știm că vara a trecut. E toamnă și, cu toate că norii se văd rar, bănuim pe aproape ploaia. Așadar, trebuie să ne gîndim la garderobă. Și în primul rînd la impermeabil.Ce oferă magazinele la acest capitol, din cuprin- zătoarea listă întocmită cu prilejul contractărilor trecute ? Vizitînd cele mai mari și mai reprezentative unități bucureștene de desfacere a confecțiilor am putut întocmi doar o scurtă notiță a „ofertei" : mantale de ploaie dinmaterial plastic, ceva raglane din tercot și „Timi- șeni" și... cam atît. Nu se găsesc nici hanorace, nici canadiene ori bluze impermeabile. în cel mai bun caz, cîte puține în... puținele magazine cu articole sportive.Dintre toate evenimentele care se pot întîmpla, unele sînt, e drept, imprevizibile. E însă greu de crezut ar putea tate și în col banal strictă cerere repetată de la an la an, cum este impermeabilul. In mod normal, comerțul trebuie să fie într-o permanentă acțiune de adaptare la cerințele Dar și în acest sezon nu putem afla mai mult decît că — în domeniul de care ne ocupăm — „s-a făcut tot ce s-a putut". E părerea comerțului... Dar industria ușoară ce a făcut ?„Față de necesar — a- flăm la Direcția generală de resort din M.C.I. — industria ușoară ne-a „asigurat" în acest an abia 60 la sută din raglanele din țesături impermeabile pentru bărbați și copii, și 40 la sută din cele pentru femei. Aceasta la confecții. Nici' la țesături fine din bumbac pentru impermeabile, destinate vînzării la metraj, comenzile n-au fost acoperite. Fondul de marfă oferit și contractat reprezintă doar 30 la sută din cantitățile . solicitate. Dar chiar și în această situație există restanțe la livrări. Numai în lunile iulie și august, restanțele s-au ridicat la 10 000 mp".După cum știm, aceeași problemă s-a pus cu destulă insistentă în primăvară si în toamna trecută. Ce măsuri a luat M.I.U. în această privință ? In afară de recunoașterea situației de fapt n-am putut afla nimic mai mult din partea conducerii direcției generale de aprovizionare și desfacere.

că acest adevăr avea aplicabili- cazul unui arti- în fond, dar de necesitate, cu o
cumpărătorilor.

★Dacă omul nu a găsit impermeabilul de gata se va hotărî, desigur, să și-1 facă de comandă. In Capitală îi stau la dispoziție numeroase unități ale cooperativelor meșteșugărești — „Sporul", „Sîrgu- ința", „Avîntul îmbrăcă- minții" și altele, capabile să confecționeze impermeabile „pentru două Bucureștiuri", cum ni s-a spus la U.C.M.B. Pentru economie de timp și da bătaie de cap, el se va a- dresa însă întîi unităților de confecții la proba a Il-a. ...Trecînd pragul u- nității specializate ' din str. Lipscani a cooperativei „Sporul" ai impresia că ești așteptat de mult. Lucrătorii te împresoară și nu mai prididesc cu întrebările : „Cu ce să vă
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UN NOU
ȘCOLAR

(Urmare din pag. I)înnoim Spunîndu-leînsă că ai nevoie de o haină de ploaie, observi că zelul le-a pierit. „A- vem ceva — catadixește să-ți răspundă unul — canadiene matlasate pentru motoclcliști...". E limpede : nici aici lucrurile nu stau mai bine. Datorită repartițiilor insuficiente, cooperativa „Sporul" n-a putut repartiza, la rîndul său, unității sale de confecții la proba a Il-a decît un procent infim din cota de țesături impermeabile !Vizităm unitățile de comandă ale cooperației. „Deocamdată n-avem nici un material" sau „Nu sîn- tem aprovizionați" sînt răspunsurile pe care clienții le primesc, în a- ceste zile, în aproape toate unitățile. „Lipsa de materiale e foarte mare — confirmă și conducerea U.C.M.B. Pentru acest sezon am avea nevoie de 50 000 mp. Nu dispunem însă decît de circa 10 000 mp. întreprinderea textilă „Dacia" ne oferă tercot, dar cu condiția să luăm și material imprimat, rămas din anii tre- cuți, care nu se mai cere".E vinovată, deci, numai industria ușoară, sau și cooperația meșteșugărească a fost prinsă pe picior greșit? Faptele confirmă și a doua ipoteză. Cre- zînd, la un moment dat. că materialele impermeabile din relon au constituit o modă trecătoare și că, în fapt, nici materialele din bumbac nu mai au căutare, cooperația a comandat cantități ex-

trem de mici. Psihologia proprie cumpărătorului, esența cererii, totul a fost substituit unor „păreri personale". S-a mers îndeosebi pe tercot. Dar aici lucrurile s-au cam împotmolit. Deși întreprinderea furnizoare — „Da- cia“-București — are un .plan perfect realizabil, la ora actuală producția ei se află cu peste 100 000 mp (adică aproape un sfert) Sub prevederile planului. Aceasta reprezintă în fapt cel puțin 30 000 de haine în minus la consumatori. Și nu e deloc puțin, mai ales în situația dată.
★Că magazinele trebuiau să fie aprovizionate corespunzător pentru perioada de toamnă știau și comerțul, și industria, și cooperația meșteșugărească. Dar nu toți factorii responsabili s-au și îngrijit de lichidarea rămî- nerilor în urmă, semnalate și în lunile anterioare, de asortarea mai bună a magazinelor. De aceea, în timpul scurt care a mai rămas pînă la venirea zilelor reci și ploioase, Ministerul Industriei Ușoare, UCECOM, Ministerul Comerțului Interior, Comitetul de Stat al Planificării sînt chemați măsurile ce se determinînd în zinedeservire o aprovizionare corespunzătoare articole de sezon.

pro- de în- în de de

chema- slujito-un rol

să ia impun, maga- și în unitățile decu
Nicolas BRUJAN

desfășoară o grandioasă revoluție tehnico-științifică, cînd gîndirea umană face grese adeseori uimitoare, temeinicia cunoștințelor sușite în școală depind, mod hotărîtor, gradul cultură și posibilitateaspecializare viitoare a noilor generații. Strădania continuă pentru perfecționarea tuturor verigilor procesului instructiv-educativ, pentru profunzimea și seriozitatea studiului, pentru pregătirea unui tineret cu o solidă bază de cunoștințe — iată rea înaltă a tuturor rilor școlii !Școala noastră arede o deosebită răspundere în formarea omului nou, în educarea multilaterală a cetatea^ nului de mîine. Pe băncile ei tinerii, pregătindu-se pentru viață, învață să-și iubească patria, să respecte trecutul istoric al poporului și să pre- țuiască înfăptuirile istorice din România socialistă. Nu există o mai mare satisfacție pentru un profesor decît conștiința că a făcut totul pentru a cultiva în rîndurile tineretului sentimentul datoriei de a învăța pentru a fi în stare mîine să ducă mai departe înfăptuirile de azi, să participe la construirea comunismului.Pregătirea tineretului în vederea unei munci folositoare societății, formarea profilului moral înalt al noii generații este țelul comun al școlii și familiei, al întregii opinii publice. Este în interesul fiecărei familii ca încă de la începutul noului an școlar să se reînnoade pretutindeni miile de fire care leagă pe părinți

de profesori, să se închege o legătură sistematică între școală și familie. Eforturile convergente ale acestor doi factori de educație constituie o condiție a formării cetățeanului de mîine bine pregătit, pătruns de o concepție înaintată despre viață.Este un titlu de cinste șl mîndrie pentru fiecare elev să învețe cu sîrguință, să stăpî- nească cît mai temeinic cunoștințele predate în școală, să-și creeze un larg orizont de cultură. Organizațiile U.T.C. și de pionieri sînt chemate să cultive la toți școlarii setea de cunoștințe, seriozitatea în studiu, spiritul de disciplină, să-i ajute pe elevi să înțeleagă că, învă- țînd bine, își îndeplinesc o îndatorire patriotică.îndeletnicirea de educator este una din profesiunile cele mai respectate din țara noastră. Partidul și guvernul, întregul nostru popor acordă o deosebită considerație muncii nobile a oamenilor de la catedră, care-și consacră întreaga capacitate, toate forțele, pregătirii unui tineret cult, temeinic instruit, cît mai util patriei socialiste. Organele și organizațiile de partid, forurile locale de învătă- mînt sînt chemate să creeze toate condițiile pentru îndeplinirea înaltei misiuni a corpului profesoral, să ajute la răspîndirea largă a experienței celor mai prestigioși profesori și învățători. să contribuie la tot mai buna lor înarmare ideologică și politică.La început de nou an școlar, întregul popor urează corpului profesoral spor la muncă, dorește elevilor succes la învățătură I

de fapt, pecetea rutinei și a como- ce urmează, cîteva aspecte din a-

SIMPLIFICĂRI"

In urma publicării articolului cu titlul de mai sus, la redacție au sosit mai multe scrisori prin care cititorii relevă și alte consecințe negative. întîlnite în diferite sectoare de activitate, ale acelor simplificări care — deși aparent Inovatoare și utile — poartă, dității. Spicuim, în cele ceste scrisori.
De Ea o iluzie

cerc viciosinstituții care lucrează și care, de obicei, sîntîn unele cu publicul deficitare în ce privește operativitatea, calitatea deservirii ș.a.m.d., apar din timp în timp diferite norme sau instrucțiuni care urmăresc să simplifice, să ușureze munca. UneoriIntre familii schimb tarea actelor, m-am prezentat la S.G.L. din raionul 30 Decembrie- București.— Dumneata — mi-a spus funcționarul de la ghișeu — puteai să te adresezi și la S.G.L.-urile din raioanele N. Bălcescu sau 23 August. De ce ai venit tocmai la noi ? Du-te la S.G.L. din raionul 23 August. Acolo vei obține repartițiile mai repede.Profitînd de o măsură luată în interesul cetățeanului, pentru ca acest gen de cereri să poată fi rezolvate operativ la unul sau altul din serviciile de gospodărie locati- vă, funcționarul respectiv n-a făcut altceva decît să paseze lucrarea mai departe. La S.G.L. 23 August am aflat că actele pentru schimburi de locuință se depun numai o dată pe săptămînă. în ziua de joi. Potrivit unei alte reguli, este necesară prezentarea tuturor membrilor majori din familiile între care intervine schimbul de spațiu, deși

însă le complică.familia mea șl alte două a intervenit recent un de locuințe. După comple-

formularul de cerere prevede semnătura acestora. Cum schimburi de locuință pot interveni și între familii care numără 7—8 persoane majore, e ușor să ne dăm seama cît este de simplu să le aduni pe toate în aceeași zi și la aceeași oră!Dar înainte de invocarea acestui motiv, actele prezentate de mine au fost respinse de către inspectorul Tudoran în baza altei pretenții. tot atît de absurde : formularele tip scrise de unitatea „Dac- tilografia" de la S.G.L. 30 Decembrie nu erau identice, ca aspect, cu cele scrise de unitatea „Dactilo- grafia" de la S.G.L. 23 August!In cazuri ca al meu simplificările se transformă doar într-un pretext convenabil unor funcționari mai puțin conștiincioși.
Dumitru SEICA București — str. Metalurgia nr. 5

se aruncă), se cheltuiesc muncă și bani în plus pentru curățarea lor. se degradează însemnate cantități de cocs. Este de mirare că. de ani de zile. Direcția regională C.F.R. Timișoara n-a reușit să convingă unitățile în cauză că aduc daune muncind așa cum am arătat mai sus Alta cred că ar fi situația dacă ar exista răspunderi precise pentru pagubele pricinuite din a- semenea neglijente
Marin IACOBcontabil șef, Preparația cărbunelui, Petrila

„Numitorul comun'1
dintre usă...

9

si fereastra
9 Din reducerea cu orice chip a lucrurilor la un numitor comun — așa cum se remarcă De bună dreptate în articolul Diiblicat— nu avem, de cele mai ori, nimic de cîștigat. mutat nu de mult într-un ment cu două camere • in cartierul Drumul Taberei. Proiectantii prevăzut dormitorul (care are șire la balcon, pe cînd camera zi — cum ar fi fost normal — are) cu o ușă de geam, asemenea unei ferestre duble. Ușa respectivă— și-au făcut socoteala proiectantii — poate ține loc și de... fereastră I Ce s-a realizat prin această „simplificare" ? Iarna, deschizînd ușa-fereastră, în cameră năvălește dintr-o dată frigul de afară, ca să nu mai vorbim de curentul care există în permanență.Proiectul tip are în vedere funcțiile esențiale ale locuinței, dar el apare ciuntit atunci cînd exclude detaliile. De aceea cred că ar fi cazul ca și ferestrele noilor apartamente să fie prevăzute cu un gemuleț mobil, așezat deasupra, special pentru aerisirea în cursul nopții.

Gh. DOBRESCUtehnician

în ziar multe M-am aparta-au iede nu
răspunderi precise

zi cîte 20 cocsifica- se poate Petroșeni
Valeriu VISALON directorulDirecției operative Pitești a Băncii de Investiții

Cînd nu exista

A trecut 
cute de 
raionului 
ne recîștiga curtea n-au dat’ rezultat.

UN GRUP DE LOCATARI 
DE PE STR. BLANARI - 
BUCUREȘTI

De la preparația cărbunelui din Lupeni pleacă în fiecare de vagoane cu cărbune bil spre Hunedoara. Nu spune că stațiile C.F.R. și Lupeni nu se achită de această obligație. Trimit vagoanele la timp și atîta tot. Aceste vagoane sînt însă inutilizabile pentru că ajung în preparație murdare (uneori încărcate cu 1—2 tone de materiale de construcții care nu știu cum devin ale nimănui și. prin urmare.

unitate. Șefii de tură și tehnicianul 
stației, care au neglijat dispozițiile 
privind îndrumarea partizilor con
form turnusului grafic și stabilirea 
tuturor drepturilor cuvenite perso
nalului de tren, au fost sancționați. 
Personalului de tren 1 s-au asigurat 
condiții mai bune de muncă, prin 
aplicarea unor noi măsuri privind 
deservirea trenurilor directe de 
marfă în secția București-Fetești.

fabricarea minelor ceramice, 
fecționarea sistemului de uscare a 
minelor de creion, confecționarea 
carcaselor din lemn de calitate su
perioară.I
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Pe ruta Reșița Clocotici un 
abonament lunar de autobuz costă 
112 lei, indiferent de distanța pe 
care o parcurgi cu mașina. Chiar 
dacă vrei să călătorești doar pînă 
la Lupac, adică 10 kilometri, tot 
atîta ești obligat să plătești. Unde-1 
lege nu-1 tocmeală I Pe cei de la 
D.R.T.A. nu-1 interesează. Tot dînșll 
stabilesc și aplică asemenea legi. 
Ce le pasă că noi dăm degeaba 
bani în plus, că șoferii nu opresc 
în toate stațiile, că deseori cursele 
transportă pe alte rute excursioniști 
și abonați! nu au cu ce călători I

Gh. GHERLITA, 
Petre MIRCIOANEA, 
Embacher ENGELBERT comuna Lupac-Reșifa

Bl
Ministerul Căilor Ferate ne infor

mează că se preocupă de înlăturarea 
deficiențelor de organizare a mun
cii din stația Fetești, ce ne-au fost 
semnalate de muncitori din această

Faur, domiciliat în Cîmpia 
și alți cititori din diferite lo
an criticat în scrisori cali-

loan 
Turzii, 
calități 
tatea creioanelor produse la fabrica 
„Republica" din Sibiu.

Ministerul Economiei Forestiere, 
ocupb>du-se de această 
duce la cunoștință că 
măsuri care să asigure 
bunătățire a procesului 
la întreprinderea sus-amintită. Prin
tre altele, planul întocmii în acest 
scop prevede : instalarea unul agre
gat de spălare a argilei necesare la

problemă, a- 
a luat noi 
continua im- 
de producție

• La depozitul I.C.R. din Oltenița 
se adună stocuri mari de ambalaje, 
care de multe ori blochează trece
rea cetățenilor pe strada 6 Martie, 
observa cititorul Ștefan Ilarie. Ana- 
lizînd Ia fața locului sesizarea, Uni
unea Regională a Cooperativelor de 
Consum-Bucureștl Informează că, în 
adevăr, în iunie si la începutul lunii 
iulie, depozitul fiind 
o parte din ambalaje 
cerul liber, deoarece 
rești n-a indicat unde
Demersurile făcute de Sfatul popu
lar orășenesc Oltenița n-au dat re
zultate. încă nu s-a creat posibilita
tea depozitării ambalajelor în bune 
condiții, Intr-un loc amenajat în a- 
cest scop.

supraîncărcat, 
au stat sub 

I.R.V.A.-Bucu- 
să fie trimise.

Locuiesc de doi ani în blocul do 
pe strada Traian nr. 64. De cînd 
m-am mutat tn apartament, apa se 
Infiltrează prin tavan șl curge pe 
pereți, iar instalația electrică nu 
funcționează. Am sesizat mereu, am 
fost în audiență Ia sfatul popu
lar, la întreprinderea de gospodărie 
orășenească etc. Dar degeaba. Cum 
să mă fac auzit de cel care nu se 
îngrijesc de întreținerea fondului 
de locuințe ?

Constantin IANOȘ Turnu Severin
n

Blocul nostru are o curte destul 
de mare și ne-am gîndit să o trans
formăm în loc de |oacă pentru 
copii, așa cum am văzut că se face 
în alle cartiere Dar, într-o zi, pe 
terenul amenajat cu trudă de noi, 
au apărut grămezi de ambalaje și 
sticle, depozitate de personalul bu
fetului „Năvodari", din vecinătate. 
Copiii nu mai au unde să se joace.

un an, dar demersurile fă- 
nol la Sfatul popular al 
T. Vladhnirescu pentru a

Grădiștea este una din cele 
mai mari comune din raionul Olte- 
țu. Multi dintre locuitorii ei se ocu
pă cu creșterea vitelor. Numărul a- 
nimalelor contractate de noi anul a- 
cesta a crescut la cîteva mii. Stntem 
mulțumii! de avantafele pe care nl 
le acordă statul. Nu sîntem însă 
mulțumiți de felul cum I.R.I.C.-O1- 
tețu înțelege să se ocupe de pre
luarea animalelor de Ia contractant!, 
întreprinderea nu le preia decît la 
sediu. Dar din comună pînă Ia ra
ion sînf 40 de kilometri, pentru care 
nu se asigură milloace de transport

UN GRUP DE ȚĂRANI
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CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT ÎN REGIUNEA GALAȚI
SE.

(Urmare din pag. I)mai luat cuvîntul Victor Calcan^ strungar la uzina de utilaj greu „Progresul", ing. constructor Lucia Dobrescu și prof, emerit Andrei
Făurim viitorul patriei

pe baze mereu mai puternice

spus vorbi- vechi, care 600 de ani, locuitorilor

A luat apoi cuvîntul în aplauzele și uralele asistenței, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a transmis tuturor locuitorilor Brăilei un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului român.Orașul Brăila — a torul — este un oraș va împlini în curînd dar urmele existenței pe aceste meleaguri sînt mult mai vechi și se pierd în negura vremurilor.Populația acestui oraș, ca și a altor orașe ale țării, a cunoscut multe greutăți, a îndurat multe în decursul veacurilor, dar totdeauna a luptat pentru a-și păstra demnitatea, pentru a scutura jugul a- supritorilor străini. în lupta dusă de întregul popor pentru independența națională și eliberare. socială, brăilenii și-au adus întotdeauna contribuția lor activă.Mișcarea muncitorească, care s-a dezvoltat o dată cu nașterea clasei muncitoare, are, de asemenea, vechi tradiții. încă acum 90 de ani, în Brăila a avut loc o grevă a muncitorilor, care luptau pentru drepturile lor economice și politice, pentru o viață mai bună. în decursul deceniilor care au urmat s-a dezvoltat aci o puternică mișcare muncitorească. Partidul Comunist Român a avut în ilegalitate la Brăila o puternică organizație. Oamenii muncii din Brăila și-au adus, contribuția, în decursul anilor, la lupta pentru cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare, pentru instaurarea orînduirii socialiste în țara noastră !Numărînd înainte de război circa 40 000 de locuitori, Brăila a a- juns azi la aproape 140 000 de locuitori, devenind unul din orașele mari ale României. Această creștere rapidă a orașului este un rezultat al politicii partidului de industrializare socialistă a țării, politică ce și-a găsit expresie și în dezvoltarea Brăilei. în anii puterii populare s-au construit îri Brăila multe întreprinderi noi, s-au dezvoltat considerabil cele care au existat înainte, orașul devenind unul din centrele industriale puternice ale țării. Brăila aduce o contribuție importantă la volumul total al producției din România, în domeniul construcției de mașini, în șjgctorul chimiei și în alte ramuri ' dustriale. Pentru rezultatele pe care le-ați obținut vă felicităm din toată inima!S-au dezvoltat în oraș în acești ani și învățământul, cultura, știința. în șesenalul care a trecut s-au construit numai din. fondurile statului peste 2 800 de apartamente. Toate acestea au contribuit ca, o dată cu dezvoltarea industriei, să crească și nivelul de viață material și cultural al oamenilor muncii.După ce a relevat sarcinile și perspectivele deschise orașului Brăila de Directivele Congresului al IX-lea, faptul că Brăila va primi în acest cincinal investiții de peste 1 miliard 500 milioane lei, vorbitorul a spus:Vă revin sarcini mari, dar ceea ce ați realizat pînă acum, rezultatele bune obținute, sînt o dovadă că oamenii muncii din Brăila, organizația orășenească de partid sînt capabile să ducă la îndeplinire îndatoririle ce le revin în a- cest cincinal. Desigur, tovarăși, trebuie să depunem eforturi, ținînd seama că ceea ce s-a realizat pînă acum nu s-a obținut de la sine. Am avut și mai avem lipsuri, greutăți. Trebuie să realizăm la timp investițiile, toate secțiile și întreprinderile prevăzute a se construi să intre la timp în funcțiune și să dea producție conform planului și de calitate corespunzătoare. Aceasta este una din cerințele esențiale ale asigurării desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră.Fiecare la locul său de muncă trebuie să se preocupe de perfecționarea continuă a calificării, de îmbogățirea cunoștințelor profesionale ; la dv. sînt multe întreprinderi noi, îndeosebi în cadrul complexului chimic, care necesită cadre, oameni pricepuți în stare să stăpînească mașinile, să dea producție de bună calitate.în continuare vorbitorul, referin- du-se la rolul de seamă pe care îl are în această privință școala — școala de cultură generală, învă- țămîntul profesional, liceele de ----- i-i.-x-x- ------ x_ să asj_ necesare, să ducă socialistă
specialitate — chemate gure cadrele tehnice schimbul de mîine care mai departe construcția și comunistă, a spus :Tovarășul profesor care a vorbit aici a arătat că mîine se deschide anul de învățămînt, că în Brăila vor păși în școli circa 20 000 de elevi. Este un număr impunător, un rezultat al politicii partidului nostru, care a asigurat pentru întregul tineret al patriei învățămîn- tul de 8 ani obligatoriu și gratuit, a asigurat dezvoltarea învățămîntului mediu și superior, de asemenea, gratuit. Este o îndatorire patriotică a tuturor profesorilor și învățătorilor — a subliniat secretarul general al C.C. al P.C.R. — de a depune maximum de efort pentru a preda elevilor cunoștințele necesare, ca mîine să devină buni constructori ai socialismului, cu o înaltă cultură generală și tehnică,

3HNicolescu, care, făcîndu-se ecoul tuturor oamenilor muncii din Brăila, s-au angajat să nu precupețească nici un efort pentru a înfăptui mărețul program de înflorire a țării elaborat de partid.

stăpîni pe tot ceea ce știința, care se dezvoltă continuu, creează mai bun.Aș dori să urez din toată inima elevilor care pășesc mîine în învățămînt, multe, multe succese la învățătură. Străduința de a învăța cît mai bine este una din îndatoririle patriotice ale fiecărui copil, ale fiecărui elev. Totodată, fiecare trebuie să învețe și să cunoască trecutul de luptă al poporului nostru, pentru a îmbina tot ceea ce era bun în acest trecut cu prezentul, pentru a construi pe baze mereu mai puternice viitorul fericit al patriei.Vă urez din toată inima dv., locuitorilor orașului Brăila — a spus în încheiere vorbitorul —■ succese în activitate, multă sănătate și fericire.Cuvîntarea a fost subliniată adeseori cu aplauze și urale.Drumul continuă pe largile și modernele bulevarde ale Brăilei, străjuite de blocuri noi, cu multe etaje. Balcoanele, împodobite cu flori și covoare, sînt pline de oameni, iar trotuarele au devenit neîncăpătoare pentru miile de locuitori ai orașului, care salută pe conducătorii de partid și de stat cu urale și aclamații entuziaste....Popas la marea uzină metalurgică „Progresul". în întîmpinarea oaspeților au venit tov. Mihai Marinescu. ministrul industriei construcțiilor de mașini, și ing. Nicu Constantin, directorul general al uzinei. Uzinele „Progresul" realizează o vastă gamă de produse, în special utilaje pentru construcții, pentru industria extractivă, chimică, navală, siderurgică, material rulant, mașini-unelte etc. Mecanizarea și modernizarea producției se reflectă în marile mașini și a- gregate, în folosirea tot mai largă a aparatelor de înaltă tehnicitate. între anii 1958—1966 uzina a participat la 33 de expoziții și tîrguri internaționale. O serie de produse — utilaje pentru
Industrializarea singura cale a dezvoltării

economiei și bunăstării poporului

Mitingul din orașul Galati
încă de la „poarta" orașului, Galațiul i-a întîmpinat pe conducătorii de partid și de stat cu imagini simbolice — silueta unui furnal și a unei nave maritime.Miile de oameni au ales din mijlocul lor, drept purtători ai soliei lor de bucurie către oaspeți, reprezentanți ai celor trei profesii care definesc profilul Galațiului contemporan — un oțelar, un constructor naval, un intelectual. în numele locuitorilor urează un cald bun-venit tovarășul Aurel Bote- zatu, prim secretar al comitetului orășenesc de partid. Sînt de față președintele sfatului popular al orașului, Alecu Stan, și alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Centrul orașului este la această oră a amiezei o mare de oameni. Aici are loc întîlnirea locuitorilor cu iubiții lor oaspeți.Luînd cuvîntul, primul secretar al Comitetului regional de partid Galați, 'Constantin Dăscălescu, a subliniat că bătrînul port dunărean primește cu bucurie și căldură pe conducătorii de partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Relevînd trecutul istoric al orașului, vorbitorul a arătat că străvechea așezare de la Dunăre a devenit cunoscută de-a lungul a- nilor prin mișcările revoluționare care i-au atras și numele de „Portul roșu". Cinstind trecutul glorios, gălățenii făuresc, sub conducerea partidului, noua istorie a acestui oraș, ca cetate a siderurgiei românești, a construcțiilor de nave, a învățămîntului și culturii. Datorită politicii științifice a partidului, viitorul acestui port dunărean se întrevede de pe acum în proiectele și marile construcții ale celui mai mare centru siderurgic din țară, Combinatul „Gheorghe Gheorghiu-Dej", în cele 12 000 a- partamente, în edificiile^social-cul- turale prevăzute a se înălța în anii noului cincinal.Asigurăm conducerea partidului și statului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, a spus vorbitorul în încheiere, că oamenii muncii din orașul Galați, mîndri de aceste luminoase perspective, își vor consacra întreaga lor capacitate înfăptuirii sarcinilor ce le revin în cadrul noului cincinal, cu convingerea că astfel își aduc contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Au adus apoi un cald salut din partea locuitorilor orașului excava- toristul Gheorghe Geru, de la șan-

La uzinele „Progresul"-Brdilaindustria materialelor de construcție, buldozere, excavatoare, conca- soare etc. — sînt exportate în 16 țări de pe glob.Conducătorii de partid și de stat vizitează secția cazangerie, unde se produc, printre altele, cuve pentru uzina de aluminiu din Slatina, secția mecanică dotată cu o serie de utilaje moderne, cu comandă electronică. Muncitorii Ion Comoară și Anghel Gherguș vin în întîmpina- rea oaspeților, urîndu-le bun venit în mijlocul constructorilor de mașini. Tovarășul Nicolae Ceaușescu urcă pe platforma unei mașini și stă de vorbă cu strungarul Ion Bo- riceanu, interesîndu-se de calificarea muncitorului și de cîștigul pe care îl obține. La ieșirea din uzină, oaspeții semnează în cartea de o- noare:
„Prețuim munca și strădaniile 

muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor de la uzinele „Progresul" 
de a realiza mașini și utilaje grele 
de înalt nivel tehnic, atît de nece
sare operei de construcție socia
listă din patria noastră. Le urăm, 
din inimă, noi succese".înainte de a porni spre Galați, un scurt popas la G.A.S. Brăila, unde este vizitat noul complex de 

care a adus de-a o contribuție în- dezvoltarea țării luptele naționale

tierul combinatului siderurgic, profesoara Valeria Gheorghiu de la Liceul nr. 3 și Gelu Cahu, directorul Institutului de cercetări și proiectări navale.întîmpinat cu urale îndelungate, cu puternicei ovații, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus :Salut din toată inima, din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului Republicii noastre socialiste, pe locuitorii orașului Galați și ai regiunii Galați.De azi dimineață sîntem în regiunea dv. Ne-am întîlnit cu mulți locuitori și pretutindeni pe unde am trecut am fost întîmpinați cu călduroase manifestări — în care vedem o expresie a încrederii în politica marxist-leninistă a partidului nostru, pe deplin corespunzătoare intereselor vitale ale întregului popor.Orașul Galați este unul din vechile orașe ale patriei noastre, port la Dunăre, cunoscut din vremuri îndepărtate, lungul veacurilor semnată atît la noastre, cît și la și sociale purtate de poporul român împotriva cotropitorilor străini, a „propriilor" asupritori. Aici au militat Oameni de seamă pentru înfăptuirea Unirii și crearea statului național român ; aici s-a făurit, o dată cu nașterea clasei muncitoare, o puternică mișcare revoluționară, aici și-a desfășurat un timp activitatea și Dobrogeanu- Gherea. Sînt cunoscute marile demonstrații din 1916 împotriva războiului, ca și alte sei muncitoare, muncii împotriva potriva asupririi.nist a avut în ilegalitate la Galați o puternică organizație, care a desfășurat o activitate intensă ; după cum știți, în această organizație a activat un timp și Gheorghe Gheorghiu-Dej, militant de seamă al partidului și. al mișcării noastre revoluționare, unul din oamenii de seamă ai poporului și ai națiunii noastre.Prin lupta lor revoluționară, bogată în tradiții, locuitorii orașului Galați, în frunte cu clasa muncitoare, și-au adus o contribuție însemnată la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist, la instaurarea puterii populare și la înfăptuirile obținute sub conducerea partidului în construirea socialismului.în anii construcției socialiste Galațiul a cunoscut o puternică creștere. S-a dezvoltat industria, 

bătălii ale cla- ale oamenilor războiului, îm- Partidul comu-

■creștere a porcilor. Directorul complexului, Milan Popiei, îi întîmpină pe oaspeți cu tradiționala urare de bun venit și le prezintă cîteva aspecte din activitatea gospodăriei de curînd înființate. Aici creșterea animalelor se desfășoară într-un ritm care, se poate numi industrial. Mari „bucătării furajere" pregătesc hrana, care circulă prin conducte pînă la jgheaburi; instalații de ventilatoare și calorifere, precum și instalații sanitare asigură respectarea strictă a prescripțiilor de igienă. Deși popularea complexului a început doar în primăvara acestui an, pînă la sfîrșitul lui 1966 se vor livra statului aproximativ 700 tone de carne, cu 200 tone mai mult decît prevede planul, urmînd ca în 1967 să se atingă producția proiectată, de 5 000 tone carne anual.în timp ce vizitează cîteva padocuri și o bucătărie furajeră, conducătorii de partid și de stat apreciază curățenia care domnește peste tot, consideră că există încă mari posibilități pentru reducerea prețului de cost al cărnii și indică necesitatea populării cu tineret animal a întregului complex. La plecare, oaspeții urează colectivului acestui complex succese în muncă.

ale

numărul muncitorilor a sporit de cîteva ori față de perioada dinainte de război. în Galați se construiește puternicul centru siderurgic — expresie grăitoare a politicii partidului de industrializare socialistă a țării. Tot ceea ce s-a înfăptuit în orașul dv., ca și în întreaga țară în acești ani, este rezultatul politicii neabătute a partidului nostru de industrializare a țării, singura cale pentru dezvoltarea întregii economii, pentru asigurarea independenței și suveranității patriei noastre, a bunăstării poporului.în anii construcției socialiste orașul Galați a devenit unul din centrele universitare ale țării. Aici funcționează două institute de în- vățămînt superior, s-a extins în- vățămîntul mediu, de cultură generală, a luat avînt întreaga activitate culturală și științifică. O dată cu acestea, și ca rezultat al dezvoltării economiei, științei, culturii, învățămîntului, a crescut și nivelul de viață al oamenilor muncii. însuși Galațiul este aproape complet reînnoit. Blocurile noi de locuințe construite în anii socialismului i-au schimbat înfățișarea, transformîndu-1 în unul din orașele frumoase și înfloritoare patriei noastre socialiste.Realizările din orașul dv., ca șl cele din întreaga țară, umplu de bucurie inima poporului nostru. Desigur că dv., gălățenii, sînteți mîndri cu ceea ce ați realizat în anii construcției socialiste. Și pe drept cuvînt aveți cu ce să vă mîndriți, deoarece ați obținut, sub conducerea partidului, succese importante, pentru care noi vă felicităm.Ceea ce am realizat pînă acum a cerut eforturi, învingerea multor greutăți sau neajunsuri. Au fost și greșeli. Dar ceea ce este caracteristic activității partidului nostru, construcției noastre socialiste, este că am găsit întotdeauna forțele necesare pentru a înlătura lipsurile, pentru a îndrepta greșelile și a asigura mersul continuu înainte al socialismului, al înfloririi patriei.Congresul al IX-lea a trasat un vast program de dezvoltare a țării noastre în următorii 5 ani. în cadrul acestui program, în centrul politicii partidului stă continuarea, pe o treaptă superioară, a industrializării patriei. Noi sîntem convinși, și viața a demonstrat, că nici o țară din lume nu poate să ducă o viață civilizată, nu poate să asigure poporului său un trai îmbelșugat fără o economie puternică, bazată pe o industrie dezvoltată. 

Iată de ce și de acum înainte vom face totul pentru industrializarea țării, pentru repartizarea justă pe întreg cuprinsul patriei a forțelor de producție, creînd condiții de viață din ce în ce mai bune întregului nostru popor.în continuare, vorbitorul, după ce a subliniat rolul important pe care-1 are agricultura în dezvoltarea țării și atenția acordată la Congresul al IX-lea și apoi de Comitetul Central al partidului avîn- tului acestei ramuri a economiei naționale, s-a referit la unele probleme ale dezvoltării științei și culturii. Relevînd că o adevărată civilizație, construcția socialismului nu sînt posibile decît pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei și culturii, secretarul general al C.C. al partidului a spus : Socialismul creează cele mai bune condiții pentru înflorirea continuă a culturii, a științei, pentru dezvoltarea personalității omului, stăpîn pe soarta sa și care își făurește viitorul așa cum îl dorește.în cadrul programului elaborat de congresul partidului, orașul Galați va cunoaște în următorii cinci ani o dezvoltare puternică, în acești ani numai pentru întreprinderile din orașul dv., inclusiv combinatul siderurgic, urmează să se investească peste 12 miliarde lei. Vă închipuiți, tovarăși, ce reprezintă aceasta, dacă ținem seama că în ultimii șase ani s-au investit aici circa 5 miliarde 800 de milioane ’ lei. Este un efort mare, pe care îl fac partidul și guvernul pentru dezvoltarea industriei și a orașului Galați, ca, de altfel, a întregii noastre țări. Se impune o răspundere sporită din partea organizației de partid, a tuturor oamenilor muncii pentru a asigura folosirea cu chibzuință a mijloacelor materiale și bănești, îneît toate obiectivele prevăzute a intra în funcțiune pînă în 1970 să fie date la timp în producție și să asigure produse de înaltă calitate. corespunzătoare producției similare pe plan mondial. Aceasta este una din căile principale, e- sențiale, pentru ca investițiile, e- forturile pe care le facem pentru dezvoltarea industriei să dea maximum de eficiență economică, să contribuie la sporirea continuă a avuției materiale a poporului nostru. Noi sîntem convinși că muncitorii, inginerii, toți oamenii muncii din orașul Galați, așa cum au făcut și pînă acum, vor depune toate eforturile pentru a se achita în întregime de îndatoririle care le revin în cadrul planului cincinal.Preocupîndu-ne cu perseverență de dezvoltarea economiei, științei, culturii, pornim de la răspunderea pe care o avem față de poporul român, fiind hotărîți să facem totul pentru a-i asigura o viață îmbelșugată, pentru a asigura libertatea și independența patriei noastre.îndeplinind această îndatorire națională, noi ne îndeplinim totodată și o îndatorire internațională față de mișcarea comunistă, față de țările socialiste, față de cauza socialismului și păcii în lume, deoarece cu cît mai puternică este fiecare țară socialistă în parte, cu atît mai puternic este întregul sistem socialist mondial. Lumea ne apreciază după felul cum știm să rezolvăm problemele grele ale lichidării înapoierii pe care am moștenit-o. după cum știm să asigurăm mersul rapid înainte al întregii noastre societăți. Putem spune că poporul român, prin rezultatele pe care le-a obținut și le obține sub conducerea partidului demonstrează că socialismul e singura cale ce asigură popoarelor posibilitatea de a scăpa de exploatare și asuprire, de a progresa rapid, de a asigura bunăstarea si fericirea oamenilor.Noi nu uităm că în lume mai există imperialiști care amenință pacea, se amestecă în treburile interne ale popoarelor. Iată de ce, preocunîndu-ne de construcția pașnică a societății noastre socialiste. depunem eforturi neobosite pentru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste, garanția apărării păcii în lume. în același timn. desfășurăm o activitate intensă pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, deoarece aceste legături — economice, poli- tice. științifice, culturale — contribuie la apropierea și înțelegerea între popoare, la promovarea co- 

laborăril între țări, pe baza principiilor egalității în drepturi, suveranității, independenței și neamestecului în treburile interne, în felul acesta, aducem o contribuție activă la cauza securității în Europa, la cauza păcii în întreaga lume.Toț ceea ce facem în politica internă și internațională este menit să asigure condiții de muncă
Cea mai mare cetate

a metalului românesc

După-amiază oaspeții au făcut un popas îndelungat pe șantierul combinatului siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej", unul dintre cele mai mari complexe industriale de acest fel.La intrarea pe șantier, oaspeții au fost întîmpinati de Ion Marinescu, ministrul industriei metalurgice, Corne] Cazan, director general al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați, Gheorghe Eduard, director general al combinatului, Neculaie Mo- canu, secretarul comitetului de partid.Vizita este precedată de o discuție în fața machetei combinatului, unde oaspeților le este prezentat stadiul actual al acestei construcții de uriașe proporții.Ritmul actual al lucrărilor, în valoare de 6 000 000 lei pe zi, dintre care 4 000 000 construcții-montaj, conferă șantierului nivelul cel mai înalt de investiții atins în țara noastră la un singur obiectiv, constituind, după cum subliniază specialiștii, un serios examen tehnic și organizatoric, care a fost pînă acum
Se inaugurează laminorul!

felicităcu aten- lingouri. cele trei o forță

industrieiCeaușescu, și ceilalți și de stat

Se merge apoi la laminorul de tablă groasă gata de „start".în aclamațiile celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
taie panglica inaugurală. E ora 17,56. Asistăm la premiera industrială a combinatului. în această clipă cleștele uriașei macarale scoate din cuptor un lingou înroșit și îl pune pe transfercar, de unde își începe drumul spre uriașele a- gregate. Sînt momente de mare emoție pe care le încearcă fiecare dintre cei prezenți, martori la a- cest eveniment, care se va înscrie cu litere de aur în istoria industrializării țării noastre. Conducătorii de partid și de stat string mîinile inginerilor și tehnicienilor aflați în preajma lor, îi călduros.Oaspeții urmăresc apoi ție laminarea primelor S-a pus în mișcare, prin mii de motoare electrice, energetică ce depășește pe cea necesară întregului combinat siderurgic de la Reșița.Ne aflăm într-o impunătoare hală, care ocupă aproximativ 11 hectare suprafață construită și are o lungime de un kilometru. în a- ceastă gigantică construcție au fost montate 30 000 tone de utilaje tehnologice, dintre care mai mult de jumătate sînt rodul noastre naționale.Tovarășii Nicolae Ion Gheorghe Maurer conducători de partid s-au interesat îndeaproape de stadiul actual al graficului de construcții-montaj, de modul cum își îndeplinesc angajamentele contractuale întreprinderile furnizoare de utilaje complexe din țară și străinătate și au dat indicații cu privire, la măsurile ce trebuie luate pentru darea în funcțiune a secțiilor, sectoarelor și fabricilor combinatului încă înainte de termenul planificat.Oaspeții se opresc apoi în fața primelor cantități de tablă groasă din producția anuală de 600 000 tone, cît se va realiza în prima etapă.Despărțindu-se de montori și la- minoriști, conducătorii de partid și de stat au scris în cartea de aur a combinatului : „Apreciem 
în mod deosebit eforturile încunu
nate de succes ale miilor de con
structori și montori, care înalță 
aici, la Galați, cea mai mare cetate 
a metalului românesc — Combina
tul siderurgic, li felicităm și le 
urăm la toți muncă spornică, pen
tru darea* în funcțiune și exploa
tare în cît mai bune condiții a 
acestui combinat modern — rod al 
politicii de industrializare socia
listă desfășurate cu consecvență 
de partidul nostru".A avut loc apoi un miting la care au luat parte mii de constructori și montori. în numele lor, tovarășul Eduard Gheorghe, directorul general al combinatului, a salutat pe conducătorii de partid și de stat, mulțumind pentru grija manifestată față de bunul mers al lucrărilor de construcție a combinatului siderurgic gălățean și a raportat că în prezent se află în plină desfășurare construcția tuturor sectoarelor combinatului.în aplauzele entuziaste ale parti- cipanților la miting a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Salutînd în numele Comitetului Central al partidului si al guvernului pe constructorii și siderurgiștii combinatului, vorbitorul a spus :Construcția acestui combinat este unul din obiectivele centrale ale politicii de industrializare socialistă a patriei noastre. Pentru dv., siderurgiștii. este clară importanța pe care o are pentru dezvoltarea construcțiilor de mașini, 

pașnică pentru poporul nostru, să asigure lărgirea colaborării cu țările socialiste și cu toate popoarele, să servească la cauza generală a socialismului și păcii în lume.Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R. a fost subliniată în repetate rînduri cu vii și puternice aplauze. Participanții la miting ovaționează îndelung, pentru Partidul Comunist Român.

trecut cu succes. în anii cincinalului urmează să se execute aici lucrări de circa nouă miliarde patru sute milioane lei....De la scara machetei la impresionantele dimensiuni ale realității. Prima oprire se face în dreptul șantierului fabricii de aglomerare, de unde, după un „popas" în timpul căruia minereul se înnobilează, spo- rindu-și concentrația, va fi îndreptat peste drum la cele patru furnale de 1 700 m.c. fiecare, cele mai mari din țară. Construcția primului dintre acestea a și fost atacată. Deși lucrările au început nu de mult, ele se află de pe acum în- tr-un stadiu avansat. Aproape de amplasamentul furnalului capătă contur oțelăria. Acum bătălia se dă pe verticala construcțiilor. în timp ce la secția unde se va elabora oțelul se instalează stîlpii de rezistență, fiecare fiind o coloană masivă de metal de peste 100 tone greutate, la alte hale a început montarea construcției metalice, sau s-a trecut deja la închiderea pereților laterali și prinderea acoperișului.

pentru o economie socialistă în general, existența unei puternice industrii producătoare de metal. Fără aceasta nu se poate vorbi de industrializare socialistă, de o economie modernă, care să asigure desăvîrșirea construcției socialiste și trecerea în perspectivă spre comunism.în cei cinci ani de cînd au început lucrările pe acest șantier au trebuit învinse multe greutăți, dar în acești ani s-a reușit să se realizeze o seamă de lucrări importante, îneît astăzi s-a ajuns la stadiul intrării în producție a primei unități a combinatului. E vorba de laminorul de tablă prin a cărui punere în funcțiune Combinatul siderurgic Galați începe să-și aducă aportul la industrializarea socialistă a României. Desigur, laminorul este la începutul producției, dar, după toate datele pe care le avem, el se situează la nivelul tehnicii avansate pe plan mondial. Executarea sa în bune condiții dovedește priceperea și măiestria tehnicienilor și muncitorilor români. După cum știți, la realizarea sa și-au adus contribuția tehnicienii și specialiștii străini, care au ajutat la construcția laminorului și au livrat o bună parte din utilajele sale.Cu ocazia punerii oficiale în funcțiune a acestui laminor, doresc să felicit pe .constructorii și side- rurgiștii români pentru felul cum au lucrat, pentru rezultatele obținute în muncă și să le doresc noi succese în activitatea lor 1Totodată, doresc să exprim mulțumiri și să felicit pe specialiștii străini, care, lucrînd alături de specialiștii noștri, au ajutat la punerea în funcțiune a acestei noi și moderne unități 1Desigur, tovarăși, mai avem încă un drum lung pînă să fie puse în fabricație și celelalte unități ale combinatului. Darea în folosință a furnalului de 1 750 mc„ a primei oțelării cu capacitatea de peste 2 milioane de tone, e una din sarcinile principale ale constructorilor și siderurgiștilor gălățeni. Sarcinile mari care vă stau în față pentru a executa volumul de circa 9 miliarde 400 milioane lei investiții — ceea ce depășește de cîteva ori ce ați realizat pînă acum — cer o bună organizare, o bună disciplină în muncă, respectarea cu strictețe a graficelor de producție. îneît unitățile următoare să fie puse în funcțiune în termenul stabilit. Executarea acestei prime uni- ' tați, laminorul de tablă, este desigur o garanție că veți realiza la timp și în condiții bune sarcinile care urmează. Este necesar ca organizația de partid. întregul colectiv de ingineri și specialiști să-și concentreze și rnai mult eforturile. ministerul să acorde o mai mare atenție desfășurării lucrărilor. asigurării la timp a materialelor și utilajelor, în așa fel îneît constructorii să reușească să-și îndeplinească cu succes sarcinile.Noi sîntem convinși că veți duce și aceste sarcini la bun sfîrșit și că, începînd din 1968, vom avea oțel produs la Galați, iar în 1970 la producția combinatelor siderurgice ale țării se vor adăuga și cele peste 2 milioane de tone de oțel din Galați. E o sarcină de onoare, tovarăși, pe care trebuie s-o îndeplinim, pentru a realiza programul elaborat de Congresul al IX-lea privind dezvoltarea economiei, culturii și științei, creșterea bunăstării întregului nostru popor, înflorirea României socialiste !
Victor BÎRLADEANU
Adrian 1ONESCU 
Paul DIACONESCU
Radu APOSTOL
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Oglindă a vieții poporului
Prot. univ. dr. Const. CIOPRAGA

rofilul clasicului George Coșbuc din anii maturității e al unui mare muncitor, liniștit și tenace. Aducea cu el din Hordoul natal un puternic sentimental demnității. Studiile liceale de la Năsăud, contactul destul de scurt cu ambianța universitară clujeană nu i-au modificat fondul sufletesc originar. In 1889, anul morții lui Eminescu, venea la București, după ce fusese remarcat în paginile Tribunei; versul său robust răs- pîndea în atmosfera depresivă a epocii un curent de aer proaspăt. După ?iublicarea volumului Balade și Idile 1893), tînărul Coșbuc se bucura de o popularitate excepțională. Celelalte volume n-au mai atins același nivel, dar el rămînea cel mai important poet român după Eminescu. Fără Coșbuc, apariția lui Goga ar fi întîrziat.Inițierea cîntărețului năsăudean în poezie s-a făcut de timpuriu, pe Ungă artiștii populari. Pentru acești aezi necunoscuți, poezia era o sublimare în simboluri și metafore a vieții cotidiene, reprezentare stilizată a relațiilor comunității cu universul. Limbajul folcloric ajunsese la posibilități de expresie deosebite, învederînd o evoluție multiseculară. Drumul de la realitățile observate sute de ani, de la concretul imediat la o viziune amplă trecea prin basme și balade. Fenomenele tipice se încadrau într-un sistem organic ; imaginile anotimpurilor, nostalgia frumosului, dialogurile despre existență se reflectau într-o filozofie orală extrasă din experiență. Idealurile de frumos și bine erau proiectate în vis ; credințele transmise din părinți se organizau într-o mitologie cu elemente străvechi, mărturisind o fantezie scăpărătoare. La Tribuna din Sibiu, tînărul Coșbuc versifică după modele folclorice, considerîndu-se un continuator al poeților rurali; se preumblă dezinvolt printre zîne, feți-fru- moși și făpturi rele. Crăiasa zînelor, Ileana Cosînzeana, Crai-Sînger, Prier- alb, Pipăruș-viteaz, Strîmbă lemne, Trăsnet împărat, smei și solomonari, formează o constelație de legendă. La douăzeci de ani, poetul de la Tribuna sibiană cunoștea profund acest domeniu al fabulosului, venind cu explicații : în povești „poporul se descrie singur el pe sine însuși" ; „văd și-n- tîmpin tot ce-n mituri a născut închipuiri"...Deși G. Călinescu vedea în Coșbuc un poet impresionat de legendele romantismului german, structura lui tipică e aceea a unui clasic. Echilibrul netulburat e un reflex al sufletului popular, care-i dă o anumită siguranță și liniște în fața vieții. Destinul poetului se îmbină pînă la echivalență cu acela al poporului, fapt ce-i conferă prestanța unui rapsod : „Sînt suflet în 
sufletul neamului meu / Și-i cînt 
bucuria și-amarul"...Cu Nunta Zamfirei și Moartea lui 
Fulger, autorul baladelor se situează în rîndul marilor poeți; în cele două poeme de iubire și moarte se manifestă strălucit rapsodul; precum rap
sodiile enesciene, ele sînt sinteze de istorie, de filozofie și ethos popular. Sinteză ingenioasă e și Doina. In toate se simte, ca un sîmbure de foc, comunicarea intimă cu poporul; tablourile din cîteșitrei vorbesc inimii și minții nu ca priveliști efemere, peste care suflă uitarea, ci ca esențe ale veacurilor. Proiectate ca fragmente de epopee națională, Nunta Zamfirei și Moartea lui Fulger sînt coloanele unui splendid edificiu neterminat. In cuprinsul lor narațiunea de nuanță epică atinge virtuozitatea; în Doina tratarea simfonică duce la efecte de alt gen : frumusețea stă în sugerarea unor sentimente grave, în crearea unei dispoziții sufletești.Reprezentația de o nobilă simplitate din Nunta Zamfirei și Moartea lui 
Fulger, capodopere ce trebuie considerate împreună, nu impresionează în detalii ; ar fi aproape inutil să subliniem imagini și metafore. Valoarea ține de armonia construcției în ansamblu ; ceremonia nupțială și înmormîn- tarea sînt proiectate pe un fond de basm, ținînd însă tot timpul contactul cu realitatea. La nunta împărătească „soarele mirat sta-n loc" ; în Moartea 
lui Fulger tristețea e compactă : „De dragul cui să mai trăiești/ Tu soare sfînt ?" Palatul e plin de „plîns cumplit", durerea ia forme dramatice. Momentul e tragic, dar un „bătrîn ca vremea" cheamă la înțelepciune ; strofe de aspect gnomic, cu implicații lirice tulburătoare, relevă filozofia poporului în fața sfîrșitului, nici „indiferentia mor
tis", nici disperare eternă : „O fi viața 
chin răbdat, / Dar una știu: ea ni s-a 
dat / Ca s-o trăim l“.Din tablourile și ecourile Doinei 
se cerne mîhnirea străveche a unui „neam întreg". Dar doina e și plîns, și revoltă, și speranță, demonstrînd rezistența în furtuni. Ea a mîngîiat „în nevoi" și a dat impuls bărbăției, fiind o martoră care a văzut multe. Tonul e grav, dar nu trist ; dimpotrivă, cîntarea ei relevă o mîndră hotărîre de a înfrunta. Limbajul franc elegiac din Mama, din Fata morarului, din alte pagini stă sub semnul înțelepciunii populare, care acceptă tristețea ca un element firesc, dar respinge pesimismul ca program de viață. Contrar epigonilor posteminescieni afec- tînd o falsă durere, Coșbuc privește „bucuria și-amarul" în relațiile lor cu existența socială. Tristețea nu duce la abandonarea luptei, ci dimpotrivă. „Ușor te-nalți cînd te-ai deprins să birui greul", sună un vers din Fres- 
co-ritornele.Idilicul coșbucian trebuie raportat la aria de viață a satului. La Coșbuc, idila e o manifestare a dragostei incipiente; ivirea sentimentului erotic, dezvoltarea ca și încununarea lui urmează un curs lipsit de

poză, nu și de cochetărie din partea tinerelor fete și de izbucniri energice, violente, din aceea a tinerilor. Martor mișcat al nenumăratelor reacțiuni de un fel sau altul, poetul înregistrează cele mai fine nuanțe : de la privirea sfioasă și colorația mai vie a feței pînă Ia gelozie și luptă. Dacă partenerii par a se mișca nestingheriți de reguli mondene, într-o pornire firească, problemele dragostei sînt observate cu atenție, căci în mediile acestea preceptele moralei au o pondere deosebită. Cu alte cuvinte, idila se încadrează într-un 
stil de viață ; iubirea constituie începutul unui proces cu finalitate practică, socială, ducînd în mod necesar la întemeierea unei familii, de aceea frivolitatea apare ca o degradare a funcției, fiind supusă sancțiunii. Fiindcă s-a lăsat sedusă, fata morarului se va arunca în rîu, lîngă „plopii rari", unde „apele sună". In Cîntecul fu
sului drama e aceeași; în ochii tinerei fete se uită „toți oamenii din sat". Dragostea în sensul ei grav se supune unei tradiții, constituind o

aprind tot satul" (Numaicoșbuciană concretizată în fundamentale despre viață, despre restul existenței, seva din vreun sistem sa- continuare milenară a în- populare, un rezultat al al rotației

componentă a eticii, a psihologiei și istoriei satului.Dragostea contrariată se preface, la unii tineri, în văpăi și fulgere. Unul e încordat și taciturn, gata să se destindă; familia îi reproșează interesul pentru o Cosînzeană săracă. Frumusețea biruie : „Pe umeri ple- 
tele-i curg rîu, / Mlădie ca un spic 
de grîu". Imputările nu găsesc ascultare : „Decît să mă dezbar de ea / 
Mai bine una 1).Filozofia cîteva idei moarte și nu-și trage vânt; e o țelepciuniicontemplării aștrilor și universale, fenomene privite calm, într-o atitudine echilibrată. Nici o întrebare metafizică nu tulbură clipa de fericire din natură, de aceea optimismul poetului se învecinează cu euforia și, uneori, cu sublimul. Ideile și sentimentele moștenite sînt puternice și neclintite; soluțiile verificate de șiruri de generații sînt suficient de convingătoare pentru a nu mai reclama alte răspunsuri.Dar seninătatea în fața lucrurilor nu exclude lupta, idee reluată ca un 
leit-motiv și situată în tabloul de valori al eticii coșbuciene la loc de frunte. „Viața-i datorie grea / Și lașii 
se-ngrozesc de ea — / Să aibă tot cei

lași ar vrea / Pe neluptat" (Moartea lui 
Fulger). Distihurile din Lupta vieții reprezintă un crez etico-filozofic impregnat de bărbăție și demnitate; pare că din frize de marmură oameni tari din alte milenii scandează norme de conduită : „O luptă-i viața ; deci te 
luptă/ Cu dragoste de ea, cu dor.De la faptele de bravură legendară ale dacilor pînă la războiul de independență, evocat în Cîntece 
de vitejie, poetul baladelor reține . din istorie lecții de superbă energie. îi place să 
Decebal către popor : rîdă" ; îl preocupărememoreze cuvîntul lui „...cine-i viu să antiteza brav- 
laș, întîlnită în alte pagini. în serie istorică, marii revoltați împotriva tiraniei rămîn personaje exemplare. Pentru că nici „ruga" nici „mila" nu concordă cu eroismul, „e laș așa să mori" 
(In opressores). Accentelor elegiace din Doina le urmează, într-o apostrofă scăpărătoare, semnale de acțiune ; pribegi „fără noroc" intonează „cîntări întunecate ca sufletele lor", jurînd o dreaptă judecată. Cu o asemenea con-

cepție despre libertatea socială, Coșbuc era chemat să scrie manifestul revoluționar din 1894, Noi vrem pămînt, care prin vehemență și sacră mînie amintește vorbirea răzvrătitului din 
Împărat și proletar. Era normal ca însăși concepția sa despre poezie să 

j:—d activă; cuvîntul să 
„cînt al lui Tirteu" pentru ca lanțul care oprimă să fie prefăcut în „spăzi" (Pentru libertate).Cu toată inegalitatea, opera lui Coșbuc se înscrie în sfera creației naționale reprezentative. Este expresia luminoasă a permanențelor sufletului românesc. Consecvent legat de popor, cîntărețul Doinei pendulează între realitate și mitologie, între vigoare și gingășie, între jale și speranță, — totdeauna într-o perfectă identitate cu el însuși. A privit cosmosul dintr-un unghi de vedere românesc .în optimismul său a rămas loc pentru tainice ecouri elegiace, în mîhnirea sa trecătoare se întrevede o durabilă energie, în realismul său își topește substanța o discretă fantezie. Izvorîte din folclor, ridicate la o treaptă artistică înaltă, cîntecele rapsodului s-au întors în folclor, intrînd în aliajul sensibilității populare.Frunțile noastre se înclină cu dragoste în fața Poetului.

fie dinamică și activă; cuvîntul devină „i
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Filâ de manuscris Ilustrație de A. Stoicescu ja poezia „Moartea lui Gelu"

Doi prieteni : Coșbuc și Caragiale

Înzestrat din adolescență cu o mare capacitate de improvizație, G. Coșbuc a fost, structural vorbind, un poet natural și spontan, ca și creatorii a- nonimi ai eposului nostru popular. De pe băncile liceului românesc de la Năsăud. se remarcase prin

dexteritatea de a compune versuri, de a transpune orice în forma fluentă a versurilor. Ca și marii șahiști care joacă simultan în mai multe partide, tre- cînd de la o masă la alta, stante pede, tînărul școlar, la tema specială a compunerii în versuri, proceda în același mod cu colegii săi numai că în locul efectuării unor mișcări succesive, trecea de la o bancă la alta, spre a dicta strofa următoare, sa- tisfăcîndu-și astfel toți conșcolarii. A început așadar prin a fi poetul clasei sale, în sensul restrîns al cuvîntului, înainte de a fi dat glas, în versuri de foc, revendicărilor drepte ale celor oprimați.Poetul țărănimii, așa cum avea să-l numească atît de expresiv criticul Gherea, s-a manifestat tot din adolescență, la horele sătești duminicale unde lansa strigături, cu aceeași uimitoare facilitate de improvizație. Unele dintre acestea, după ce treceau din gură în gură, erau duse ca pe aripile vîntului în comunele învecinate și de acolo și mai departe, ca peste

Șerban CIOCULESCUmembru corespondent al Academiei
mal mulți ani autorul lor să le citească tipărite în- tr-o revistă, culese de pe alte îndepărtate melea-

sta-

i

guri, ca poezii populare. Coșbuc avea să spună, la vîrsta adultă, că în eventualitatea rămînerii lui la țară, pe lîngă părinții săi, el ar fi fost poetul satului, dînd mai departe, pentru bucuriile și întristările oamenilor, compuneri ocazionale corespunzătoare. Reținînd a- ceastă formulă, ne-am putea întreba dacă destinul marelui poet năsăudean nu s-a realizat întocmai, însă pe o scară mai largă. Intr-adevăr, în decursul anilor, — al unui număr relativ restrîns de ani, — poetul conștiinței colective n-a făcut alta decît să treacă de la o temă particulară la una generală, lărgindu-și mereu cercul preocupărilor și al interesului.Ce este celebrul poem 
Nunta Zamfirei, apărut în 
Tribuna, de la Sibiu, la 12/24 mai 1889 (cînd poetul nu împlinise încă vîrsta de 23 de ani), decît un ceremonial nupțial oarecum etnografic, epitala- mul unui popor întreg ? Prin simbolicul gest al publicării minunatului basm, în paginile revistei 
Convorbiri literare, și prin invitația făcută poetului de a trece în

t

„Țară' șl de a se bili la București, poetul ardelean a fost îmbrățișat ca un nou cîntăreț național, al întregului popor. Cum de a fost cu putință un asemenea salt calitativ, într-un interval atît de scurt, de la primele lui compuneri din 
Muza Someșană, orgțanul societății de lectură Vir- 
tus romana rediviva a liceului din Năsăud, pînă la splendidele strofe din 
Nunta Zamfirei, proaspete astăzi, — după mai bine de trei sferturi de veac de la apariția lor i— ca în prima zi ?Acest salt calitativ, cum am numit surprinzătoarea evoluție a poetului, atît de curînd maturizat, s-a realizat prin disciplină și muncă. Marele improvizator și-a dat seama, în urma unor întinse lecturi de largă sferă u- manistică, treptat cucerită prin studiu, că opera de artă cere multă răbdare, stăruință și jertfă de timp. Supunîndu-se unor „canoane" clasiciste de lucru, împotriva năvalnicului său temperament de improvizator, tînărul poet a trebuit, așadar, să ducă o strînsă luptă cu sine însuși, să-și înfrîneze elanurile juvenile și să-și reprime impulsurile spontane. Biruința sa artistică, astfel privită, ca o izbîndă repurtată asu- pra-și, se cuvine să fie subliniată cu atît mai mult. „Iambii suitori", după vorba lui Eminescu, din Nunta Zamfirei, de la primul vers, de facțură gnomică, proverbială,' întipărită în memoria tuturor cititorilor, de toate vîr-, stele, pînă la cel de al șaselea, final, mai scurt, își găsesc un tipar personal, de mînă de meșter : „E lung pămîntul, ba e lat...". în aparență, limba cristalină a poemului este aceea a poporului, dar însăși limpezimea ei ascunde cu de- săvîrșire îndelunga șlefuire a materialelor verbale, înalta' lor ordine geometrică, preschimbată în cîntec. Spre a transpune viziunea populară înțeleaptă în versuri definitive, Coșbuc a ciocănit versurile cuvînt cu cuvînt, pe măsura ritmului său interior, de cian.Retipărirea București a caracterul

mare muzi-poemului la împrumutat unei învesti-

COȘBUC Șl TÎNĂRA GENERAȚIE POETICA
Vorbind despre feno

menul George Coșbuc, 
unul dintre cei mai 

reprezentativi poeți națio
nali, 
teva 
foare 
eziei 
mai 
noastră dezvoltare, 
rile atinse de acest poet, 
aria lui de investigație, for
mația lui intelectuală, idea
lurile patriotice de care a 
fost animat, inferesînd în
deaproape pe tinerii mînui- 
tori ai condeiului. Trimi
terea la opera lui Coșbuc, 
la ceea ce are ea mai trai
nic, mai adînc, pe măsura 
înțelegerii noastre actuale, 
presupune implicit și apre
cierea de valoare, o nuan
țează, îi stabilește mai bine 
caracterul ei viu.

Ceea ce a surprins de la 
început la Coșbuc a fost 
bogata stăpînire a limbii 
românești, turnată în tipare 
prozodice cu o ușurință ce 
nu poale fi decîf apanajul 
unei sensibilități rafinate, 
educată la școala culturi
lor clasice, alimentată deo-

putem desprinde cî- 
coordonate hotărî- 
penfru destinul po- 
în genere, dar 

ales pentru propria 
piscu-

potrivă la surse folclorice. 
Dar mult mai profund a in
teresat și interesează la 
Coșbuc noutatea unui con
ținut proaspăt, opus afîf de 
direct epigonismului conser
vator, aplicarea la structura 
sufletului autohton. Entu
ziasta apreciere de care s-a 
bucurat apariția volumului 
„Balade și Idile" în ochii lui 
Caragiale, el însuși un stilist 
de mare forță și fin obser
vator al realităților contem
porane lui, cuprinde acest 
dublu aspect al creației coș
buciene atîf de viu pentru 
noi.

Intr-adevăr, Coșbuc este, 
pe de o parte, geniul vo
cației formale, pe de altă 
parte, și mult mai adevărat, 
în piesele lui de mare re
zistență, incontestabil cel 
mai original și puternic 
poet al țărănimii române. 
Și dacă deosebim aceste 
două laturi, tinzînd și reu
șind pînă la urmă să se 
contopească, o facem pen
tru a sublinia drumul exem
plar pe care-l parcurge 
poezia lui. Virtutea prozo
dică se manifestă de timpu-

Grigore HAGIU

rlu la Coșbuc, el ritmează 
și rimează absolut orice su
biect : baladă, snoavă, poe
zie lirică ; fluența frazei, ar
ticulată pe distanțe incredi
bile, cu sprijiniri sonice re
percutate din cuvînt în cu- 
vînt, amplă și neverosimil 
de logică totuși, nu-și află 
un egal, nu este compara
bilă, decît cu cea a lui Odo- 
bescu. Tendința de ermefi- 
zare îi este însă străină poe
tului. Coșbuc este limpede 
și muzical în măsura în care 
conștiința unei întregi colec
tivități, sesizîndu-se pe sine, 
și-a căpătat puterea și au
tonomia de gîndire, deve
nite limpezi și muzicale.

Coșbuc este un poet al 
satului românesc în genere, 
al celui ardelenesc în spe
cial, trăindu-și cea mai mare 
parte a. vieții însă în Bucu
rești,, cunoscînd „Junimea", 
prieten cu unii dintre cei 
mai mari scriitori ai timpu
lui, om activ, cu o putere

de muncă inepuizabilă, îm- 
părțindu-și acfivifafea între 
creația propriu-zisă, tradu
ceri și editări de reviste. 
Nefiind de acord decîf în 
mică măsură cu articolele 
program din Vatra și Semă
nătorul, în cuprinsul cărora, 
plecîndu-se de la ideea sa
lutară a unei arte dedicate 
poporului și necesităților lui 
interioare, se eșua într-un 
conservatorism îngust, este 
demn de remarcat faptul 
că în aceeași perioadă Coș
buc își publica cea mai răs
colitoare poezie patriotică 
protestatară a sa „Noi vrem 
pămînt", ceea ce i-a adus, 
printre altele, dezaprobarea 
manifestă a lui Maiorescu. 
Noutatea și caracterul 

de permanență al cre
ației lui Coșbuc, cul- 

minînd cu poezia 
fă, „Noi vrem 
rezida într-o 
mai acută a
lui social, interpretat

aminfi- 
pămînt", 

înțelegere 
fenomenu- 

în

adîncime, trăit în ramifica
țiile lui mai largi, stabilind 
punți de comunicare mai a- 
decvafe între poet și mase. 
Poezia lui Coșbuc surprinde 
realitatea dinăuntrul ei, nici 
o barieră estetică nu se in
terpune între poet și 
diul descris, f, ' 
rănesc se profilează 
multă complexitate și 
noașferea lui exemplară îi 
dă fot dreptul poetului să 
vorbească în numele lui.

Pe lîngă nota protesta
tară, vehement radicală în 
unele poezii, Coșbuc este 
și un delicat pastelisf, un 
deosebit observator al stă
rilor erotice contradictorii. 
Dorul și jalea, existente în 
unele din versurile sale, a- 
fesfă o latură aproape ne
glijată a poetului, capabil 
să sugereze la modul ine
fabil zone de trăire greu se
sizabile.

Coșbuc se apropie de noi 
pe linia unui optimism fun
damental, în care ne 
noaștem și ne vom 
noaște întotdeauna.

.1 me- 
Spiritul ță- 

cu
cu-

recu- 
recu-
Dra-

gosfea de fără, încrederea 
în forțele omului de rînd, 
abordarea temelor istorice 
majore, îi conferă un loc de 
frunte lui Coșbuc în lirica 
românească, poezia lui adu- 
cînd servicii mari în cristali
zarea conștiinței naționale. 
Ambiția lui generoasă și 
profund patriotică, năzuind 
să adune toate momentele 
istorice de seamă ale po
porului român, înfr-o epo
pee națională, constituie un 
exemplu al nobilei meniri 
pe care el o acorda poe
ziei.

De pe treapta unei noi ci
vilizații, martori și construc
tori ai societății socialiste, 
încercăm și noi, fiecare du
pă puteri, să cîntăm laolaltă 
epopeea specifică acestui 
veac, confinuînd tot ce a 
fost mai bun și durabil cu
cerit vreodată în conștiin
ța unui popor întreg, dornic 
să-și cunoască adîncimea 
sufletească prin cîntec, apt 
să înțeleagă poezia, ori de 
cîte ori ea îl reprezintă cu 
sinceritate și pasiune.

jWț ■ furi, lînd de _____________ ________ț fiind vacant, el se cuve- ,4 n’ea celui mai bun, și a- g cela era George Coșbuc, K întîiul mare poet al Transilvaniei, înfiat și încununat în cetatea de scaun a României. Paralelismul cu Eminescu nu trebuie urmărit sistematic ; el nu ne-ar duce prea departe, deoarece tînărul mare po'et nu aduce o alcătuire morală înrudită cu a- ceea a genialului înaintaș. Unele apropieri ar fi totuși ilustrative. Eminescu a debutat cu poemul închinat dascălului său, Aron Pumnul : „Metalica, vibrînda a clopotelor jale / Vuiește în cadență și sună întristat ; / Căci, ah 1 geniu] mare al deșteptării tale / Păși, se du- se-acum pe-a nemuririi cale / Și-n urmă-i ne-a lăsat 1". Strofa este compusă din patru alexandrini de cîte 13—14 silabe + un vers final scurt, de 6 silabe ; versurile iambice rimează ABAAB.Aceeași este structura strofei în Non omnis mo
riar, la mormîntul lui Ti- motei Cipariu, poem publicat de G. Coșbuc în 
Tribuna sibiană de la 23 august/6 septembrie 1887 și reprodus îndată în 
Școala și familia d’e la Brașov și Foaia biseri
cească și scolastică din Blaj. Reproducem strofa inițială : „Clădit-au grecii doară cetăți de fală pline / Și temple mari, și ziduri ciclopice-au zidit, / Dar toată măiestria clădirilor eline, / Columnele de marmur și templele divine, / De mult ruit“.Tiparul este timbrul poetic diferențiat încă. Și nul și altul, Eminescu elev al unor dascăli peste munți, Coșbuc transilvănean, geniu silaba drept, mul este cel ce comandă și astfel înregistrăm alternativ :• „Căci, ah 1 geniul mare al deșteptării tale..." dar și : „Te-ai dus, te-ai dus din lume, o 1 geniu nalt și mare..." In poemul închinat lui Cipariu, Coșbuc scrie : „Căci l-a trimis Geniul luminii să-și unească...".Conjuncția astrului înainte de a-și a- tinge apogeul cu acela la zenit al lui Eminescu se efectuează, în această fază de debut coșbucian. și p’a alte tipare ; de pildă, într-un poem, din 1886, Fata 
craiului din cetini, sînt versuri care ne amintesc de cadența din Strigoii: „Pe cai fără de splini cu toți încălecară...". Concluzia ? La 20—22 de ani, Coșbuc nu era încă e- mancipat de cadența e- minesciană, care pusese stăpînire pe întreg tineretul românesc, dar el turna în tiparele maestrului inspirații mai senine. Cine-ar fi crezut că poetul s-ar putea afirma, de la o mare bine, după 
Nonvoi muri cu totul), Coșbuc avea să-și găsească timbrul propriu, al unui poet de viziune senină, luminoasă, optimistă, replică de cu totul altă tonalitate decît mesajul e- minescian, (de care fusese îmbibat pînă în ajun). De acum înainte, într-un tempo de mare vivacitate, poetul își va desfășura propriu] mesai într-o mare varietate metrică, în istoria versificației noastre, Coșbuc își are locul de frunte, ca un nesecat inventator de forme metrice și de varietăți ritmice. Artistul a fost un cunoscător adine a] limbii, un filolog în toată puterea cuvîntului.

Murise de cu- Eminescu, scaunul principe al Poeziei
»•

cu a la

s-au nc'-acelașLtiu s-a u- ca de ca pronunță accentul pe doua; ce e Eminescu, rit-

zi la alta, ca un poet original ? Ei 
în Nunta Zamfirei, un an numai de la 

omnis moriar (Nu
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Miercuri, Kazimierz Rusinek, adjunct al ministrului culturii și artei din R. P. Polonă, care se află în țara noastră, a făcut o vizită la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde a fost primit de Pompiliu Macovei, președintele comitetului.
★Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a oferit miercuri un cocteil cu prilejul turneului întreprins în țara noastră de Teatrul de Stat de Miniaturi din Leningrad, sub conducerea lui A. Raikin, artist al poporului al R.S.F.S. Ruse.La cocteil au luat parte artiștii sovietici, precum și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de teatru, ziariști.Au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
★Delegația de fizicieni români, condusă de prof. dr. Ion Ursu, membru corespondent al Academiei, care a participat la Conferința internațională de rezonanță magnetică de la Liubliana, s-a înapoiat în Capitală.La această reuniune științifică internațională au luat parte peste 500 de specialiști din 28 de țări ale lumii. Reprezentanții țării noastre au susținut 7 comunicări cu privire la rezonanța magnetică în solide, care s-au bucurat de aprecieri elogioase. în timpul dezbaterilor șeful delegației române a condus lucrările secției „Defecte paramagnetice de iradiere în solide". (Agerpres)

FOTBAL ETAPA A V-AI
• Steaua, cKn neu Hder al dasa-1 
meniului ® Performerele etapei: j 

Știința Craiova si Progresul j 

© Reversul loviturilor de h 11 m. g

ZZfe fierbinți de septembrie

REZULTATE TEHNICE
Rapid—C.S.M.S. Iași : 8—1 (1—0). Autorii golurilor: I. Ionescu (min. 25, 53 și 71 — din „11 m", 56 și 87), Dumitriu II (min. 59 și 74), Kraus (min. 78) pentru Rapid, Stoicescu (min. 72) pentru C.S.M.S.
U.T. Arad—Progresul : 1—1 (1—0). Autorii golurilor : Țîrlea (min. 40) pentru U.T. Arad, Oaidâ (min. 83) pentru Progresul.
Universitatea Cluj—Steagul roșu Brașov : 1—0 (1—0). Autorul golului : Adam (min. 40 — din „H m").
Farul Constanța—Dinamo Pitești : 2—0 (1—0). Autorii golurilor : lancu (min. 43) și Kaio (min. 87).
Potrolul Ploiești—Dinamo București : 3—0 (2—0). Autorul golurilor : Dridea I (min. 19, 44 și 80 — din „11 m").
Politehnica Timișoara—Știința Craiova : 0—2 (0—1). Autorii golurilor: Nițâ (min. 14) și Sfîrlogea (min. 73).
Steaua—Jiul Petroșani : 2—1 (1—1). Autorii golurilor : Voinea (min. 28 și 57) pentru Steaua, 

Libardi (min. 43) pentru Jiul.

CLASAMENT
1. Steaua 5 3 2 0 13— 5 8
2. Progresul 5 3 2 0 7— 3 8
3. Dinamo București 5 3 1 1 12— 6 7
4. Farul 5 3 1 1 9— 6 7
5. Știința 5 3 1 1 8— 7 7
6. Rapid 5 1 3 1 10— 4 5
7. Petrolul 5 2 1 2 6— 5 5
8. Jiul 5 2 0 3 14— 8 4
9. U. T. Arad 5 0 4 1 3— 4 4

10. Dinamo Pitești 5 2 0 3 5— 7 4
11. Universitatea 5 1 1 3 2— 7 3
12. C.S.M.S. 5 1 1 3 5— 18 3
13. Politehnica 4 1 0 3 3— 7 2
14. Steagul roșu 4 0 1 3 1— 11 1

I

I
I
I
I
I

Cuvintele par de prisos. Trebuie spus, totuși, că oprirea adversarului prin asemenea mijloace (frecvente în etapa de ieri), denotă deopotrivă slaba pregătire a unor fotbaliști și o totală nesportivitate
Foto : M. Andreescu

Cu prilejul centenarului 
introducerii sistemului 
metric în RomâniaMiercuri după-amiază au luat ,.^îrșit manifestările prilejuite de s< .'■'ătorirea Centenarului introducerii sistemului metric în România.La adunarea oare a avut loc cu această ocazie în sala Dalles din Capitală a luat cuvîntul în numele oaspeților de peste hotare E. W. Allwright, reprezentant al Organizației internaționale de metrologie legală. El a relevat, printre altele, nivelul ridicat al instrumentelor de măsură și control fabricate în țara noastră și al cercetărilor ce se efectuează la noi în domeniul metrologiei.Cuvîntul de închidere a fost rostit de acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al Academiei, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, (Agerpres)

Cel de-al doilea cu
plaj organizat în Capi
tală în actualul campio
nat a atras peste 40 000 
de spectatori în tribu
nele stadionului „23 
August". Dacă sub as
pect tehnic și spectacu
lar, evoluția celor pa
tru echipe nu a mulțu
mit pe deplin exigen
țele publicului bucu- 
reștean, „ploaia" de go
luri a creat totuși o anu
mită atmosferă de satis
facție.

Prima înfîlnire a opus 
echipele Rapid și 
C.S.M.S. După o primă 
repriză de joc egal, ie
șenii „au căzut", dînd 
posibilitate rapidișfilor 
să le administreze o 
porție serioasă de go
luri care, desigur, vor 
cîntări greu în balanța 
clasamentului. Fără să 
exceleze, giuleșfenii au

înscris de opt ori și... 
au ratat de cel puțin 
încă de afîtea ori. Prin 
cele 5 goluri marcate (3 
din „11 m"), Ion loncs- 
cu a făcut un salt verti
ginos în ierarhia golge- 
terilor. Comportarea la
mentabilă a echipei ie
șene — una din frun
tașele trecutului cam
pionat — pare să con
firme slaba pregătire cu 
care a debutat în actua
lul sezon.

Cu mult interes a fost 
așteptată reîntîlnirea — 
după mulfi ani — cu 
fotbaliștii din Valea Jiu
lui. Și trebuie spus că 
ea a fost plăcută. Prac- 
ticînd un joc curajos, 
deschis, cu unele reali
zări tehnice frumoase, 
tinerii de la Jiul au pus 
probleme destul de gre
le experimentatei for

mații Steaua. Victoria ei 
este cu afît mai prețioa
să, cu cîf ea a fost ob
ținută în fața unei echi
pe care a luptat din pri
mul pînă în ultimul mi
nut. Ca dominare teri
torială, Steaua a fost, 
fără îndoială, superioa
ră, dar ratările înainta
șilor — în special ale 
lui Voinea — nu i-au 
permis să fructifice decît 
de două ori. Minerii 
s-au apărat cu mult 
calm (o mențiune în 
plus pentru portarul Ion 
Vasile) și au inițiat con
traatacuri deosebit de 
periculoase. La unul din 
ele, neobositul Libardi 
a șutat necruțător de la 
18 m, înscriind un gol 
spectaculos. Notăm co
rectitudinea — cu mici 
excepții — a ambelor 
echipe.

A. I.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Întîlnirea echipei campioane, Petrolul, cu lidera de pînă ieri a clasamentului actualului campionat, Dinamo București, a suscitat, firește, un interes deosebit. Dovedind o revenire de formă, ploieștenii și-au dominat ieri adversarii, obținînd în final o victorie concludentă. înaintarea petrolistă a șutat mult și cu adresă la poarta bucureștenilor, care deseori au fost nevoiți să se apere supranumeric. Din păcate, după înscrierea primului gol, nervozitatea care s-a manifestat în ambele părți a determinat denaturarea meciului într-o dispută a durităților. De altfel, următoarele goluri primite de dinamoviști se datorează tocmai sancționării juste de către arbitru a unor intervenții neregulamentare în interiorul și în afara careului de 16 m. Din păcate, sîntem nevoiți să consemnăm din nou atitudinea reprobabilă a unor spectatori ploieșteni certați cu buna cuviință, care adresează injurii jucătorilor din echipele oaspete, iără ca organizatorii să-și facă simțită prezența.
P. S. Fapte de genul celor semnalate mai sus ne-au fost relatate și de alți corespondenți ai noștri, în etapa de ieri sau în cele precedente (vezi meciul Știința Craio- va-Rapid), abundența loviturilor de pedeapsă de la 11 m. atestă, desigur, slaba preocupare pentru ridicarea nivelului tehnic al multor fotbaliști, care încearcă suplinirea slăbiciunilor lor tehnice prin mijloace neregulamentare. Cu toate acestea, măsurile pe care federația de specialitate ar fi trebuit să le ia, și nu de puțină vreme, se lasă așteptate.
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Poporul bulgar aniversează astăzi două decenii de la un important eveniment al istoriei sale — proclamarea Republicii Populare Bulgaria. Aniversarea are loc la cîte- va zile după marea sărbătoare națională a poporului bulgar, de la 9 septembrie — dată memorabilă care, în acel început de toamnă a anului 1944, a marcat victoria revoluției socialiste în țara vecină și prietenă.Milioanele de oameni ai muncii din orașele și satele R. P. Bulgaria au în- tîmpinat aceste aniversări cu deosebită însuflețire și cu noi realizări în toate domeniile construcției socialiste, dobîndite sub conducerea Partidului Comunist Bulgar. Iată cîteva din înfăptuirile relatate în ultimele zile în presa și la posturile de radio bulgare.Pe șantierul centralei termoelectrice „Marița- Est II" constructorii au dat în funcțiune primul grup turbogenerator de 150 megawați. Ei și-au luat totodată angajamentul ca pînă la sfîrșitul anului să dea în exploatare și a doua turbină de aceeași putere. In stadiul final, puterea totală a centralei va ii de 800 megawați, a- dică de patru ori mal mare decît întreaga pute

re instalată a centralelor electrice existente în Bulgaria în anul 1944. La Combinatul metalurgic de la Kremikovțî a intrat în funcțiune un laminor de- grosisor pentru lingouri mari, care pînă la sfîrșitul anului va produce 250 000 tone de laminate.Industria chimică, reprezentată cîndva de mici întreprinderi și ateliere, este astăzi o ramură în plină dezvoltare. Ea produce îngrășăminte minerale (numai în acest an va livra gospodăriilor a- gricole peste 1,3 milioane tone), precum și zeci de alte produse necesare e- conomiei naționale. In prezent constructorii lucrează de zor la finisarea noului obiectiv — combinatul chimic de la Vrața, care urmează să intre în funcțiune luna viitoare, urmînd a livra încă în a- cest an însemnate cantități de îngrășăminte.De pe șantierul Fabricii de ciment din Zlatna Panega se raportează că au început probele de producție, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului această unitate să dea 150 000 tone ciment. In scurt timp ea va asigura o producție de 450 000 tone anual. Aceasta — ne spune Ianko Ciu- bukov, director general al Direcției industriei ci

mentului și materialelor de construcție — reprezintă capacitatea proiectată numai pentru prima etapă. în următorii doi ani, întreprinderea va fi extinsă pînă la producția anuală de 1 225 000 ton9, plasîndu-se astfel pe primul loc în cadrul acestei ramuri.Din noianul înfăptuirilor relatate în presă nu lipsesc cele obținute în agricultură. O mare atenție se acordă extinderii suprafețelor irigate, care acum ajung la circa 9,5 milioane decare *). Aceste suprafețe sporesc a- nual în medie cu circa 600 000 decare. Ca urmare a irigațiilor, mecanizării muncilor agricole, chimizării și altor măsuri producția agricolă a țării a fost anul trecut de aproape două ori mai mare decît media din perioada 1932—1938, deși condițiile climaterice nu au fost favorabile pentru unele culturi. O recentă consfătuire a specialiștilor din agricultură aprecia că în acest an va fi îndeplinită și depășită sarcina pusă în fața unităților agricole socialiste — de a obține 6,4 milioane tone cereale, 400 000 tone floarea-soarelui, 90 000 tone fasole etc.*) Un decar = 1/10 ha.

CUM E VREMEA
Ieri în țară vremea s-a menți

nut în general frumoasă, cu cerul 
mai mult senin, exceptînd Banatul, 
Ardealul și nordul Moldovei, 
unde s-a înnorat treptat și local 
s-au semnalat ploi, mai ales sub 
formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul a suflat 
în general slab, prezentînd inten
sificări în vestul și nordul țării. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 18 grade la Oradea și 
28 grade la Tr. Măgurele. In Bucu
rești vremea s-a menținut frumoa
să și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat în ge
neral slab. Temperatura maximă 
a fost de 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 septembrie s După o 
instabilitate trecătoare, vremea 
devine în general frumoasă. Ce
rul va fi schimbător și vor cădea 
ploi locale, mai frecvente la în
ceputul intervalului. Vînt slab, 
pînă la potrivit, din sectorul ves
tic. Temperatura în scădere ușoa
ră la începutul intervalului, apoi 
în creștere. Minimele vor oscila 
între 6 și 16 grade, iar maximele 
între 16 și 26 grade. In Bucu
rești vreme ușor instabilă la în
ceput, apoi în general frumoasă. 
Cerul va fi schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt slab, 
pînă la potrivit, din sectorul ves
tic. Temperatura ușor variabilă.

PRONOEXPRESLa tragerea concursului Prono- expres nr. 37 din 14 septembrie 1966 au fost extrase din urnă următoarele numere :
48 19 39 3 31 38. Numere de rezervă : 40 32. Fond de premii: 722 738 lei din care report la categoria 1 : 96 260 lei.

ciclism A început 
„Turul României11

GABRIEL MOICEANU 
ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA ETAPAIeri s-a dat startul în cea de-a 15-a ediție a tradiționalei competiții cicliste „Turul României", la care, alături de cei mai buni rutieri din țara noastră, participă șl selecționata Olandei.Prima etapă, desfășurată în circuit pe străzile Capitalei, s-a încheiat cu victoria sportivului român Gabriel Moiceanu, care a străbătut 93 km în 2h 18'56". în același timp cu învingătorul au sosit Constantin Dumitrescu (România),

Walter Ziegler (Selecționata București), Gheorghe Suciu (România), Ion Ardeleanu (România), Petre Neacșu (Combinata Olimpia-Vo- ința) și Tudor Vasile (România- tineret). Concurentul olandez Gabriel Minneboo a sosit pe locul opt, la 1'14" de cîștigător. Grosul plutonului, condus de Ion Coama (Combinata Steaua-Dinamo), a fost cronometrat în 2h 20'36".Astăzi, la orele 13,30, caravana ciclistă părăsește Capitala, îndrep- tîndu-se spre Buzău, punctul terminus al celei de-a doua etape.

Concursul de tenis d@ h Mamaia
în ultima zi a turneului internațio

nal de tenis de la Mamaia, ju
cătorul român llie Năsfase a obți
nut un frumos succes. Reeditînd per
formanța din recentele întreceri de 
la București, el a cîștigat proba de 
simplu, învingîndu-l de astă-dată pe 
italianul Giordano Maioli. Scor: 

y 6—1, 6—2.

Proba de simplu femei a revenii 
sportivei vest-germane Helga Schul
tze, care în finală a învins-o cu 6—2, 
6—1 pe poloneza Danuta Wieczorek. 
La dublu mixt, cuplul Helga Schultze 
— Ion Țiriac și-a asigurat succesul 
final, dispunînd cu 6—1, 6—2 de pe
rechea Jeaninne Lieffrig (Franfa) — 
llie Năstase.

Cîte nu s-ar putea spune despre transformările înnoitoare și realizările semnalate în aceste zile pe meleagurile cîmpiei Traciei, în Valea Trandafirilor, în așezările ascunse în văile și pe coastele munților Stara Pianina, Rila, Pirin sau Rodopi, despre înfăptuirile armatei de peste 160 000 constructori și aproape 15 000 proiectanți a căror activitate schimbă mereu înfățișarea țării. Multe s-ar putea spune despre succesele noilor ramuri industriale, create în anii puterii populare, ca cea petrolieră, cea a construcției de mașini, radio- tehnica și altele.însuflețit de aceste succese, poporul bulgar privește cu încredere viitorul. In aceste zile, în fabrici și uzine, în mine și pe șantiere, în orașele și satele din întreaga țară, oamenii muncii dezbat proiectul de Directive ale celui de-al cincilea cincinal pentru perioada 1966—1970, document care va fi supus aprobării celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar. El trasează noi jaloane luminoase pentru progresul economic și cultural al țării, pentru înflorirea continuă a Bulgariei socialiste.
C. LINTE

• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURÎSU- 
LUI — 19,30.

® Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’ (sala Stu
dio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL MITICĂ 
BLAJINU — 20.
® Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatru
lui evreiesc de stat) : ULISE ȘI COINCIDEN
ȚELE — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (grădina 
Boema, în caz de ploaie sala Savoy) : CU MU
ZICA E DE GLUMIT — 20.
e Circul de stat : CALEIDOSCOP-CIRC — 20.

• ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — film pentru ecran pa
noramic : Patria — 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15.
• YOYO : Republica (completare Ion Țucu- 
lescu) — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15.
e ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Flacăra 
(completare Ce povestesc apele) — 15,30; 18,15; 
20,45.
® NOTRE DAME DE PARIS : Sala Palatului 
(seria de bilete 1 779 — orele 17 și seria 1 782
— orele 20). Luceafărul — 9,30; 12; 14,30; 17;
19,30; 22, Feroviar — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
Excelsior — 10,15; 13-, 15,45; 18,30; 21,15 (la 
toate completare Pașii poetului), București 
(completare Ce povestesc apele) — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, Stadionul Dinamo — 19,15.
• ȚARA FERICIRII : Capitol (completare Ion 
Țuculescu) — 9; 11,45; 15,15; 18; 20,45; la gră
dină — 19,30, Melodia (completare Ce poves
tesc apele) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Festival (com
pletare Orizont științific nr. 5) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină---- 19,30, Mo
dern (completare Pașii poetului) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Arenele Libertății (com
pletare Ion Țuculescu) — 19,30.
® HAIDUCII — cinemascop : Lumina (comple
tare 23 August 1966) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45.
0 CASA NOASTRĂ : Victoria (completare 
Basm) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
® COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 
Central (completare Un secol și multe milenii)
— 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,45, Colentina —
15,30; 18,30.
© ELECTRA : Union (completare Paralele) — 
15; 18; 21.
® PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.

• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE j
Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, Grivița 
(completare Ion Țuculescu) — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21.
• O LACRIMA PE OBRAZ — CE POVESTESC 
APELE — VREAU SĂ ȘTIU TOT nr. 45 — BA
LENA — CHEIA SUCCESULUI — PUNCT DE 
GRAVITAȚIE — GHIDRINUL — IMAGINI DIN 
MUZEUL POMPIERILOR — UN SECOL ȘI 
MULTE MILENII : Timpuri Noi — 9—21 în con
tinuare.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : 
Giulești (completare 23 August 1966) — 15; 18;
20.45, Volga (completare Ce povestesc apele)
— 9; 11,45; 15,15; 18; 20,45, Drumul Sării (com
pletare Problema) — 14,45; 17,45; 20,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Crîngași 
(completare Orizont științific nr. 4) — 15,30; 
18; 20,30.
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop i
Dacia (completare Orizont științific nr. 5) —
9—15,45 în continuare ; 18,15; 20,45.
• REPULSIE : Buzești (completare Imagini din 
Muzeul Pompierilor) — 15,30; 18; la grădină
— 20.
• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : 
Cosmos (completare Picătura) — 15,30; 18,15;
20.45.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) ! 
Bucegi (completare Un secol și multe milenii) 
— 9; 12,30; 16,15; 20; la grădină — 19,15, To
mis (completare Imagini din Muzeul Pompieri
lor) — 9; 12,30; 16,15; 20; la grădină — 19.
• DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Glo
ria (completare Ion Țuculescu) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, Flamura (completare 
Pașii poetului) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30.
O ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : 
Unirea (completare Liniorii) — 15,45; 18; la
grădină — 20.
• PRIMA DEZILUZIE : Vitan (completare Ko- 
privșcița) — 15,30; 18.
• FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ : Arta 
(completare Valentin Serov) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45; la grădină — 19,30.
• THfiRESE DESQUEYROUX : Miorița (comple
tare 23 August 1966) — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
• CIINELE DIN BASKERVILLE : Munca (com
pletare Un nasture) — 16; 18,15; 20,30.
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Popular (com
pletare Nimeni nu se gîndește la noi) — 15,30; 
18,15; 20,45.
e AIBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIM
BANCI : Aurora (completare Pașii poetului) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 19,30, 
Floreasca (completare Ion Țuculescu) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
« BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Moșilor (com
pletare Vizita tovarășului Ciu En-Iai în Repu
blica Socialistă România) — 15; 17,45; la gră
dină — 20,30.
0 SE ÎNTIMPLA NUMAI DUMINICA : Viitorul

(completare Orizont ștlințiiic nr. 5) — 15,30; 
18; 20,30.
• JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Rahova — 
15,30; 18; la grădină — 20,15, Cotroceni (com
pletare Autobiografie) — 15; 17,45; 20,30.
0 CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Progre
sul (completare Printre nori) — 15,30; 18; 20,45.
» ALFABETUL FRICII : Lira — 15,30; 18; la 
grădină — 20,30.
O 5 000 000 DE MARTORI I : Ferentari (comple
tare Pe calea înfloririi patriei socialiste) — 
15,30; 18; 20,45,
• URME ÎN OCEAN : Pacea (completare Ori
zont științific nr. 5) — 15,45; 18; 20,45. ,
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — 
cinemascop : Grădina „Progresul" (completare 
Ce povestesc apele) — 19,30.
0 FANFAN LA TULIPE : Grădina „Doina" — 
20,15.
• STRĂINUL — ambele serii : Grădina „Colen
tina" — 19,45.
® VALURILE DUNĂRH : Grădina „Progresul- 
Parc" — 19,30.
O CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Grădina „Vitan” 
— 20.

18,00 — Emisiune pentru copii și tine
retul școlar : „Dăm legătura cu școala".

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Prin expoziții.
19,40 — Film : Desene animate.
19.55 — Ancheta TV privind telefoanele

publice — o emisiune de Emanuel Valeriu. în cadrul emisiunii se va da răspuns la întrebările : „Folosiți deseori telefonul public ?“, „Vi se în- tîmplă să-1 găsiți blocat?", „Credeți că amplasamentul posturilor telefonice este cel mai judicios ?“.
20.20 — Pagini din opere cu AgathaDruzescu, Velo Georgia și Va- sile Micu.
20.55 — Film : „Adorabile și mincinoase" — producție a studiourilor cinematografice italiene.
22,35 — Telejurnalul de noapte.
22,45 — Buletinul meteorologic.
22,50 — închiderea emisiunii.
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Dezangajarea
Franței
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continuă
In cursul dimineții de miercuri, reprezentantul francez în Consiliul N.A.T.O. i-a informat pe colegii săi din consiliu că Franța a decis să-și retragă reprezentantul ei din Comitetul militar al N.A.T.O., cu începere de la 1 octombrie a.c. Aceasta înseamnă că Franța nu va mal fi reprezentată pe viitor decît de o misiune de legătură pe lîngă amintitul comitet. Declarația reprezentantului Franței a fost primită — arată agenția France Presse — mai întîi în liniște. Aproape 40 de secunde nimeni nu a scos un cuvînt. A- poi, delegatul belgian a făcut cunoscut că „cei 14* vor reflecta și se vor consulta între ei asupra modalităților de legătură care urmează să se stabilească pe viitor între Franța și partenerii săi.Comitetul militar al N.A.T.O.

PRAGA 14. —■ Trimisul special Agerpres, Mircea Moarcăș, transmite : Delegația parlamentară română eondusă de Avram Bunaciu, președintele Comisiei Constituționale a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, care se află în R. S. Cehoslovacă, a făcut miercuri dimineața o vizită la sediul Adunării Naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace. Pe vechea clădire pragheză erau arborate drapelele de stat ale României și Cehoslovaciei.Membrii delegației au fost primiți de B. Lastovicka, președintele Adunării Naționale, Vaclav Skoda, vicepreședinte, Frantisek Kriegel, președintele Comisiei pentru problemele externe, de membri al Prezidiului și președinții comisiilor permanente ale Adunării Naționale Cehoslovace. A fost de față amba-

sadorul României la Praga, prof. Gh. Nițescu. în cursul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă prietenească, a avut loc un larg schimb de informații în legătură cu modul de organizare și funcționare a organelor supreme ale puterii de stat ale celor două țări.După-amiază, delegația Marii A- dunări Naționale a depus o coroană de flori la Monumentul Național de pe colina Vitkov. Membrii delegației au vizitat apoi mausoleul unde se află criptele întemeietorilor Partidului Comunist din Cehoslovacia, ale fruntașilor comuniști căzuți în lupta împotriva fascismului, pentru libertatea poporului cehoslovac, ale celor mai buni fii ai clasei muncitoare și poporului cehoslovac decedați în anii de după eliberarea țării.
VIETNAM

PIERDERI PROVOCATE TRUPELOR
AMERICANE SI SAIGONEZE

CORESPONDENTA 

DIN PARIS

SAIGON 14 (Agerpres). — Marți noaptea, o unitate de pușcași marini americani și militari saigonezi a căzut într-o ambuscadă organizată de forțele patriotice, suferind pierderi calificate de sursele militare americane drept „grele". în aceeași noapte, sud-vietnamezi au atacat patrioții un parc

Compromis la Conferința
CommonwealthuluiLONDRA 14 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor de miercuri ale Conferinței primilor miniștri ai Commonwealthului, șefii delegațiilor participante au hotărît crearea unei comisii speciale însărcinate cu găsirea unei formule de com-

„France Presse" despre

Efectele măsurilor
deflationiste
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in Anglia
în

promis privind redactarea paragrafelor din comunicatul final cu privire la Rhodesia. în cursul după-amiezii, comisia, alcătuită din reprezentanții Canadei, Angliei, Indiei, Ugandei, Jamaicăi, Noii Zeelande și Zambiei, a ajuns la un acord care a fost supus aprobării conferinței primilor miniștri. La sfîrșitul dezbaterilor a fost dat publicității un comunicat în care se arată că Marea Britanie recunoaște că Rhodesiei nu-i va putea fi acordată independența înainte de a fi ales un guvern care să reprezinte majoritatea populației africane. Comunicatul subliniază, de asemenea, că primii miniștri ai Commonwealthului au hotărît în unanimitate ca Anglia să ceară sancțiuni obligatorii împotriva Rhodesiei înainte de sfîrșitul acestui an, în cazul cînd guvernul Ian Smith nu va fi înlăturat de la putere. Conferința nu a putut cădea, însă, de acord asupra modalităților de aplicare a acestor sancțiuni.

NIGERIA

DISCUȚII ASUPRA FORMEI
9

DE ORGANIZARE POLITICĂ
LAGOS 14 (Agerpres). — Delegații din cele patru provincii ale Nigeriei au căzut de acord, în prima parte a conferinței naționale constituționale, asupra celor două probleme principale care urmează să constituie obiectul' dezbaterilor. S-a hotărît, astfel, ca la 14 septembrie să fie discutat primul punct de pe ordinea de zi, și anume ce formă de asociere politică este mai potrivită pentru cele patru regiuni ale țării. Se așteaptă ca acest punct să stîrnească cele mai aprinse discuții, problema care stă în fața conferinței fiind găsirea unei modalități prin care să se evite dezmembrarea țării, datorită diverselor contradicții interregionale.După cum transmit corespondenții din Lagos, provincia nordică s-a pronunțat pentru o federație formată din provincii cu guverne

autonome care să aibă propriile lor forțe armate și administrații civile. La rîndul său, provincia estică, cerînd, de asemenea, un federalism mai elastic, face presiuni pentru instituirea unor garanții constituționale care să înlăture posibilitatea ca o provincie să capete un statut predominant față de celelalte.Al doilea punct de pe ordinea de 
zi îl constituie găsirea unei modalități de întoarcere la guvernarea civilă. Acest subiect, care va fi discutat mai tîrziu, este, de asemenea, susceptibil să dea naștere la dezbateri ample.Delegații continuă să fie păziți de gărzi foarte puternice, ca de altfel și sala conferinței, ca urmare a alarmei produse de cele două bombe explodate duminică în centrul Lagosului.

constituie, după cum se știe, ganismul militar suprem al lianței atlantice, avîndu-și diul la Washington, unde se trunește cel puțin de două pe an, la nivelul șefilor de state majore.Decizia anunțată de reprezentantul francez este interpretată de observatori ca o consecință logică a intenției Franței de a se degaja din Alianța atlantică.Amintim că noua decizie a Franței vine doar la cîteva zile după hotărîrea ei de a nu mai participa la cheltuielile așa-nu- mite de infrastructură ale organizației și nici la unele cheltuieli prevăzute în bugetul militar al N.A.T.O.Tot în reuniunea de miercuri a consiliului, cei 14 parteneri au aprobat transferarea Comandamentului suprem al forțelor aliate din Europa (S.H.A.P.E.) în regiunea Chievres-Casteau (Belgia) și au acceptat oferta guvernului italian de transferare a Consiliului apărării al N.A.T.O. la Roma. Potrivit agenției France Presse, reprezentantul francez a adoptat o poziție neutră față de hotărîrile consiliului.
Al. GHEORGHIU

Militari ai forțelor aeriene din R.D. Vietnam pregătind un avion pentru o nouă misiune de zbor

se anunță

RUNDA KENNEDY"

Negocierile

de autovehicule aparținînd armatei americane, situat la periferia Saigonului. Patrioții au distrus cu bombe de plastic și mine 52 de camioane militare. Cu acest prilej, ei au ucis șase militari americani, au rănit doi și au capturat patru. Corespondentul A.F.P. din Saigon relatează că, după toate probabilitățile, luptătorii F.N.E. au fost ajutați de muncitorii vietnamezi care lucrau la acest parc de vehicule.
★HANOI 14 (Agerpres). — La 13 septembrie, grupuri de avioane de luptă ale S.U.A. au pătruns în spațiul aerian al provinciei Thanh Hoa. Agenția V.N.A. anunță că u- nități ale forțelor militare aeriene ale Armatei populare vietnameze au doborît două avioane americane. Numărul avioanelor americane doborîte deasupra teritoriului R.D. Vietnam se ridică la 1 415.

dificile
re- din ale

ARGENTINA

Demonstrațiile studențești
se țin lanț

rifare au avut loc șl în cele
lalte centre universitare din Ar
gentina, printre care BAHIA, BLAN
CA, BUENOS AIRES, LA PLATA, 
CORRIENTES, SAN JUAN și TUCU- 
MAN. Potrivit unui comunicat al Mi
nisterului Educației, în întreaga țară, 
32 850 de studenți se află în momen
tul de țață în grevă.

GENEVA 14 (Agerpres). Miercuri după-amiază au fost luate la Palatul Națiunilor Geneva negocierile tarifare„rundei Kennedy". Părțile contractante au început dezbaterile cu discutarea propunerilor privind produsele agricole. în cadrul primei faze a negocierilor agrare, la care participă 23 de țări, discuțiile se vor desfășura prin intermediul contactelor bilaterale și multilaterale.După părerea observatorilor din Geneva discuțiile generale și confruntarea ofertelor nu vor avea loc mai înainte de 25 septembrie. în aceleași cercuri se apreciază, potrivit relatărilor agenției France Presse, că negocierile vor fi lungi și dificile.
aruncat

BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 
Mai mult de 300 de studenți din 
centrele universitare Cordoba și Ro
sario au fost arestați marți, în cursul 
demonstrațiilor care au avut loc în 
semn de protest împotriva asasinării 
studentului Santiago Pompillon și 
violențelor comise de forțele poliție
nești.

LA ROSARIO, poliția a
grenade cu gaze lacrimogene în clă
direa universității pentru a împrăștia 
pe studenții ce s-au baricadat în in
cinta clădirii. LA CORDOBA, princi
palul centru al acțiunilor antiguver
namentale, poliția a împrăștiat apro
ximativ 3 000 de studenți participant 
la o demonstrație de protest împo
triva politicii guvernului în domeniul 
învățămîntului. LA MENDOZA, 
denții universității din localitate 
hotărît să declare o grevă de 24

Acțiuni studențești de protest îm
potriva încălcării autonomiei univer-

sfu- 
au 

ore.

JJ

St

Reuniunea
Pugwash

SOPOT 14 (Agerpres). — Cea de-a 
16-a Conferință Pugwash, care se des
fășoară în localitatea Sopot din Polo
nia, își continuă lucrările în cadrul a 
patru grupuri de lucru. La 13 septem
brie, grupele care se ocupă de dezar
mare și slăbirea încordării în Europa 
au discutat în comun problema zone
lor denuclearizafe și, în special, pro
punerile poloneze în legătură cu a- 
"cqstea. Celelalte grupuri de lucru au 
discutat problema vietnameză și mij
loacele de prevenire a unui atac prin 
surprindere.

în aceeași zi a început ședința ple
nară a conferinței consacrată situației 
din Vietnam.

Referindu-se la fapful că 
urma măsurilor deflafionisfe, adop
tate de guvernul britanic în luna 
iulie, în vederea redresării situa
ției economice a țării, s-a ajuns la 
reducerea zilei de muncă, agen
ția France Presse scrie : „Consu
matorul și-a văzut puterea de cum
părare sensibil redusă, prin urca
rea impozitelor indirecte, prin 
restricțiile asupra vînzărilor pe 
credif și prin creșterea prețu
rilor. Rezultatul este o slăbire 
netă a ritmului vînzării bunurilor 
de consum, ceea ce determină 
numeroase firme să-și reducă ac
tivitatea, iar în unele cazuri per
sonalul.

Cea mai 
flaționisfe 
tomobile :
sînt în prezent afectați de redu
cerea zilei de muncă, iar mai 
multe mii sînt amenințați cu con
cedierea. Cîteva exemple sînt 
edificatoare : firma „Standard 
Triumph*, una din cele cinci 
mari firme constructoare de au
tomobile, a anunțat că va intro
duce, cu începere de vineri, săp- 
tămîna de lucru de patru-cinci 
zile, iar „British Motor Corpora
tion’ și-a anunțat, de asemenea, 
intenția de a introduce în curînd 
săptămîna de lucru incompletă.

CORESPONDENȚĂ

DIN RIO DE JANEIRO

„Mica reformă
agrara

lovită de măsurile de- 
este industria de au- 
50 000 de muncitori

DEZBATERI IN BUNDESTAG

Cancelarul Erhard
in favoarea unei
reforme
constituționale

BONN 14 (Agerpres). — Cancelarul Erhard a deschis miercuri în Bundestag dezbaterile pe marginea unor proiecte de lege cu privire la stabilitatea economică. El s-a pronunțat împotriva unor măsuri restrictive, printre care înghețarea salariilor și prețurilor, un control parțial în domeniul devizelor și o majorare a impozitelor asupra bunurilor de larg consum. Erhard a cerut în schimb crearea unui „instrument permanent al politicii de conjunctură".Cancelarul vest-german a respins, de asemenea, o propunere prezentată de reprezentanții opoziției social-democrate, după care guvernul federal trebuie să încheie acorduri financiare cu guvernele locale, și și-a reafirmat poziția în favoarea unei reforme constituționale.

De mai mult timp 
o regiune agrico
lă a Braziliei, în par
tea ei centrală, se află 
în atenția autorități
lor federale. Grație 
unor intermediari a- 
bili, numeroși oa
meni de afaceri din 
Statele Unite, printre 
care 151 de milionari 
din California, au 
cumpărat pămînturi 
în statul brazilian 
Goias. Acestor întin
deri de pămînt li s-a 
făcut o amplă publi
citate, fiind prezen
tate clienților ca un 
nou Eldorado, ca o 
„afacere a secolului", 
întrucît suprafețe 
vaste se ofereau la 
un preț de nimic. 
Dar. încheind tranzac
țiile, cumpărătorii 
s-au preocupat insu
ficient de valabili
tatea lor. Această o- 
misiune amenință 
să-i atingă azi în- 
tr-un mod mai mult 
sau mai puțin neplă
cut. Judecind după 
cele ce se scriu în 
presă, ei ar urma să 
sufere consecințele 
unei „mici reforme 
agrare" proiectate de 
administrația statului 
Goias. Aceasta, fiind
că pămînturile achi
ziționate de miliona
rii nord-americani 
sînt ocupate de ță-

răni și se află într-o 
zonă bîntuită de con
flicte sociale acute, 
ce nu pot fi nesoco
tite de autorități. Au
toritățile statului Go
ias afirmă că vor 
iniția un proces de 
expropriere. In pre
alabil însă milionarii 
au fost convocați la 
fața locului pentru 
ca prețul despăgubi
rilor să fie fixat de 
comun acord și în
tregul episod să de
curgă într-o formă 
care să nu afecteze 
relațiile dintre Bra
zilia și Statele Unite. 
Chiar și așa, aface
riștii nu par satisfă- 
cuți de soluția pro
pusă și s-a aflat că 
intenționează să pro
testeze sub patrona
jul Departamentului 
de Stat, cerînd să se 
împiedice executarea 
măsurilor de expro
priere ca atentînd la 
proprietatea privată. 
De altfel, s-au și în
registrat primele de
mersuri în acest sens 
ale străinilor pe lin
gă autoritățile fede
rale braziliene. Per
soane oficiale dau a- 
sigurări că șansele de 
a împiedica „mica re
formă agrară" 
și ele mici.

Sesiunea Consiliului
Executiv al U.N.E.S.C.O.

continuă la Paris, general, a prezentat unrelevînd aspec-
lu- di- Renâ

PARIS 14 (Agerpres). — La sesiunea Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O. care își crările rectorul Maheu, raportte ale activității organizației în perioada dintre cele două sesiuni (mai- iulie 1966).Analizînd din diverse văzută în U.N.E.S.C.O., vorbitorul a acordat un loc însemnat primului Congres international de studii balcanice și sud-est europene, organizat de Asociația Internațională de Studii sud-est europene, la So-

activitatea sectoare pre- programul

fia, între 26 august și 1 septembrie 1966. Vorbitorul a relevat apoi interesul științific al congresului, subliniind că această inițiativă s-a născut în România, la Sinaia, în cadrul colocviului internațional de civilizații balcanice din 1962.Amintind de vizita pe care a făcut-o în luna iulie în România. în cadrul relațiilor U.N.E.S.C.O. cu statele membre, vorbitorul a subliniat interesul pe care întrevederile și discuțiile avute cu factori de conducere din tara noastră l-a prezentat pentru el și pentru dezvoltarea cooperării României cu U.N.E.S.C.O.

V. OROS Tineri japonezi demonstrează împotriva prezenței în porturile nipone a submarinelor atomice ale S.U.A.

In ultima vreme — după cum anunță agențiile de presă — între autoritățile de la Damasc și compania „Iraq Petroleum Company" a izbucnit un conflict acut în legătură cu devențelor pania mai buie să le tului sirian zarea conductei petroliere ce traversează teritoriul Siriei. Această conductă, lungă de 856 km, pornește de la Kirkuk, oraș situat în nordul Irakului și străbătînd Siria atinge coasta Meditera- nei în portul libanez Tripoli. Potrivit unui acord încheiat în anul 1955, proprietarul conductei — „Iraq Petroleum Company" (consorțiu format prin participarea capitalurilor engleze, americane, franceze etc.) — s-a o- bligat să plătească anual statului sirian o anumită sumă, care însă n-a fost achitată niciodată în întregime. In ultimii zece

cuantumul re- pe care com- sus citată tre- plătească sta- pentru utili-

ani — declară premierul sirian Yussef Zeayen — Siria a pierdut milioane de lire datorită taxelor neadecvate companie,provoacă o adîncă mulțumire în rîndul niei publice siriene, re-1 consideră o încălcare abuzivă a angajamentelor
a

plătite Acest de fapt ne- opi- ca-
re asumate și o sfida- drepturilor Siriei.

popoarele arabe pentru apărarea resurselor lor naționale, pentru înlăturarea dominației marilor monopoluri petroliere. După cum se știe, Orientul Apropiat este una dintre cele mai bogate regiuni petroliere ale lumii. Aici se găsesc 70 la sută din rezervele descoperite de petrol ale lumii capitaliste. Magnații oc-
COMENTARIU

28 august, guvernul Damasc a cerutLa de la companiei să participe la negocieri privind sporirea taxelor percepute de Siria pentru folosirea conductei. După un șir de încercări de a nega drepturile Siriei în acest sens, compania a acceptat să participe la tratative.Conflictul dintre Siria și „Iraq Petroleum Company" constituie încă un e- pisod al luptei duse de

cidentali ai petrolului realizează profituri uria- de pe urma exploată- „aurului negru” arab, cursul anului trecut, exemplu, ei au scos
șe rii în de din această zonă aproape 400 milioane tone de petrol. Numai în ultimii trei ani monopolurile străine au realizat profituri nete în sumă de 6 miliarde dolari, investind mai puțin de 800 milioane dolari. Pentru a-șl

menține pozițiile privilegiate, ele recurg la presiuni asupra țărilor arabe, se amestecă în mod flagrant în treburile lor interne și nu de puține ori pun la cale comploturi pentru răsturnarea guvernelor care nu le sînt pe plac. In cuvîntarea rostită la 7 septembrie, președintele Siriei, Nu- reddin al Atassi a declarat, referindu-se la încercarea nereușită de lovitură de stat din Siria, că complotiștii tindeau să deschidă drumul „pentru reacțiune, pentru monopolurile petroliere și pentru imperialism". El a atras atenția asupra faptului că acest complot a intervenit „în timp ce guvernul sirian cerea firmei „Iraq Petroleum Company" să sporească plățile pe care le face statului sirian pentru unele concesii acordate de a- ceastă țară".
Nicolae N. LUPU
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■ BUDAPESTA. între 9 șl 13 sep
tembrie, o delegație guverna

mentală economică a R. D. Vietnam, 
condusă de Le Thanh Nghi, membru 

al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam, a făcut o vi
zită în Ungaria. Cu acest prilej a 
fost semnat un acord, care prevede 
că R. P. Ungară va acorda Republi
cii Democrate Vietnam un ajutor 
nerambursabil șl un împrumut pe 
termen lung fără dobîndă.

DE ALTITUDINERECORD„GEMINI-
ÎN SPAȚIUL COSMIC

i 4

CAPE KENNEDY 14 (Agerpres). — 
Nava cosmică americană „Gemini-11* 
a reușit miercuri dimineața să atingă 
altitudinea de 1 370 kilometri, ceea 
ce reprezintă un nou record de alti
tudine în spațiul cosmic. Durata revo
luției navei în jurul Pămînfului a 
crescut acum la 107,5 minute în loc 
de 96,5 minute ca pînă acum. Pen
tru realizarea acestei performanțe, cei 
doi cosmonaufi aflați la bordul na
vei, Charles Conrad și Richard Gor
don, au pus în funcțiune puternica 
rachetă „Agena”, de care „Gemi
ni-11 ’ este legată începînd de luni 
seara.

Miercuri după-amiază, echipajul

cosmice „Gemini-11* a înde- 
un nou punct al programului de 
La ora 12,56 GMT, Richard Gor-

navei 
plinit 
zbor, 
don a ieșit din nou în spațiu pentru 
fotografierea stelelor și Pămînfului. 
De fapt, a fost vorba de o „ieșire 
parțială în spațiu* : Gordon nu a pă
răsit de fot cabina, ieșind în spațiu 
pînă la brîu. în această poziție, timp 
de două ore și opt minute, el a luat 
imagini cu un aparat de tip special. 
Această experiență a fost organizată 
de astronomii de la „Norfh-Wesfern 
University* din sfatul Illinois, care au 
pus la punct aparatul ce înregistrează 
radiațiile ultraviolete emise de stele.

Eg3 PARIS. După călătoria între- 
™ prinsă într-o serie de state și 
teritorii din Africa, Asia și Oceanul 
Pacific președintele Franței, de 
Gaulle, s-a înapoiat marți seara la 
Paris.

Pentru dirijarea și controlul de la distanță al traficului rutier, în Italia pe cîteva din principalele autostrăzi a început instalarea camerelor de televiziune

■9 PEKIN. La 13 septembrie, Go
Mo-Jo, vicepreședinte al Comi

tetului permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, a primit pe Roger Lagrange, 
vicepreședinte al Comisiei pentru 
probleme sociale a Senatului francez, 
care conduce o delegație în vizită în 
R. P. Chineză. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire prietenească.

RQ FRAGA. La invitația Comitetu- 
■“ lui Central al P.C. din Cehoslo
vacia, la Praga a sosit secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
S.U.A., Gus Hali. La 13 septembrie, 
el a făcut o vizită la C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, unde a avut o convor
bire cu Drahomir Kolder, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, șl cu Vladimir 
Koucky, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia,

BUDAPESTA. Agenția M.T.I. a- 
nunță că, răspunzînd invitației 

C.C. al P.M.S.U., a sosit la Buda
pesta o delegație a Partidului Co
munist din Spania condusă de Dolo
res Ibarruri, președinta partidului.

ksjri BELGRAD. La 14 septembrie, 
“■ membrii delegației Partidului 
Frontul de Eliberare Națională din 
Algeria, condusă de Cherif Belkas- 
sem, membru al Consiliului Național 
al Revoluției, coordonator al Secre
tariatului Executiv al F.L.N., care în 
prezent întreprinde o vizită în 
R.S.F. Iugoslavia, au fost primiți de 
președintele republicii. Iosip Broz 
Tito.
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