
Anul XXXVI Nr. 7125 Sîmbătă 8 octombrie 1966

DE STAT
Semănatul

■ ANCHETA „SClNTEir — Cum 
este format gustul elevilor 
pentru frumos

® Aportul reciproc-o con
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ducția
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CONDUCĂTORII DE
IN MIJLOCUL 0

RAID-ANCHETĂ IN REGIUNILE IAȘI, 
DOBROGEA, MUREȘ-AUTONOMĂ 

MAGHIARĂ

Vineri, 7 octombrie, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, llie Verdeț, 
Manea Mănescu, Virgil Trofin au sosit în regiunea Hunedoara pentru a vizita importante obiective 
economice și pentru a se sfătui cu oamenii muncii, cu conducătorii organelor locale de partid și de 
stat asupra felului cum se îndeplinesc Directivele Congresului al IX-lea al P. C. R , sarcinile cincinalului.

In ultimele zile, 
ritmul lucrărilor a- 
gricole a fost inten
sificat. După datele 
centralizate la Consi
liul Superior al Agri
culturii, rezultă că 
pînă la 5 octombrie 
porumbul a fost re
coltat de pe 48 la 
sută din suprafețele 
cultivate, floarea-soa- 
relui de pe 98 la sută, 
iar cartofii de toam

nă — 54 la sută. 
Principala atenție 
este acordată însă- 
mînțărilor de toam
nă. Pînă acum, pre
gătirea terenului s-a 
făcut pe o suprafață 
de peste 2 milioane 
de hectare din care 
1 337 000 ha au și 
fost semănate cu 
grîu, orz, culturi fu
rajere etc., cele mai

bune rezultate obți- 
nîndu-se în regiunile 
Argeș, Galați, Plo
iești, Bacău și Hune
doara. Mersul însă- 
mînțărilor a consti
tuit obiectul unui 
raid-anchetă între
prins în regiunile 
Iași, Dobrogea și Mu- 
reș-Autonomă Ma
ghiară. Publicăm ce
le constatate.

Pretutindeni, în-.Valea Jiului, -minerii au făcut conducătorilor de partid și de stat o caldă și entuziastă, primire

Regiunea Hunedoara i-a întîm- 
pinat pe oaspeți, din semețele 
creste ale Parîngului și- pînă în 
maiestuosul Retezat, din munții de 
aur ai Zarandului și pînă în mă
noasa cîrapie a Orăștiei, cu me
leaguri de o rară frumusețe, cu 
bogății scoase la lumină de hărni
cia oamenilor de pe aceste vechi 
pămînturi românești. Leagăn stră

/» mijlocul eroicului 
detașament al minerilor

Hăii Jiului

Orele 7,00. Trenul oficial sosește 
în gara Petroșeni. Mii de oameni 
ai muncii și-au dat aici în- 
tîlnire pentru a ura un fierbinte 
„Noroc bun". Minerii au ieșit la 
șosea cu fanfarele lor tradiționale.^ 
în numele oamenilor muncii din 
regiune, rostește salutul de bun 
sosit tovarășul Gheorghe Călin, 
prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Hunedoara, ; în 
întîmpinarea oaspeților au mai so
sit Dumitru Dejeu, președintele 
sfatului popular regional, și alți 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai orga
nizațiilor obștești. în fața gării, în- 
tîlnirea cu cetățenii prilejuiește o 
clocotitoare manifestare a senti
mentelor de dragoste față de par
tid, față de conducerea sa.

Primul popas se face la Institu
tul de mine, unde oaspeții vizi
tează laboratoarele și se interesea
ză îndeaproape de condițiile de 
viață și studiu ale studenților, de 

vechi al istoriei poporului nostru, 
această inimă de piatră a Daciei 
adăpostește; alături de legendara 
Sarmizegetusă și castrele roma
ne, cetățile de azi ale-oțelului.

Oaspeții ajung în această parte 
a țării prin defileul Jiului, pe ca
lea săpată în piatră acum 20 de 
ani de brigadierii de-la Bum- 
bești-Livezeni.

activitatea științifică a cadre
lor didactice.. Conducătorii felicită 
corpul didactic al institutului, care 
a pregătit 14 serii de absolvenți. 
Luîndu-și rămas bun, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat profeso
rilor și studenților noi-succese, pu
tere de muncă și fericire persona
lă. Oaspeții au fost conduși de cei 
peste 1 600 de studenți ai institu
tului cu cunoscutele refrenuri ale 
imnului tinereții studioase— Gau- 
deamus igitur.

Conducătorii' se îndreaptă apoi 
spre Valea Jiului — însoțiți de tra
diționalul „noroc bun", rostit de-a 
lungul șoselei de zeci de mii de 
oameni. în locurile pe care le stră
batem, istoria nouă și veche a mi
neritului se împletește la fiecare 
pas. Avîritul industriei noastre ex
tractive a rechemat la viață în 
anii socialismului și bătrînele mine 
de la Vulcan, condamnate la pără
sire în 1931 și din care se extrag 
în prezent peste 1 milion tone de

ale prosperității, 
noi, civilizate, 

tînără

cărbune anual. Noua așezare mi- . 
nierească îi întîmpină pe oaspeți 
cu blocuri moderne de 8 și 12 eta
je, cu frumoase lăcașuri social-cul- 
turale — semne 
ale unei vieți 
Oaspeții vizitează cea mai 
mină — Paroșeni. Conducătorii de 
partid și de stat sînt informați de 
ministrul minelor, tovarășul Bujor 
Almășan, despre faptul că acest 
important obiectiv al cincinalului 
a intrat în circuitul economic cu 6 
luni înainte de termenul planificat. 
Sînt prezenți la discuția ce are loc 
ing. Gheorghe Davidescu, directo
rul tehnic al Combinatului carbo
nifer, ing. Vasile Buciu, conducă
torul șantierului, șeful exploatării, 
Emeric Moghiorosi, numeroși teh
nicieni și muncitori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți ' conducători de partid și 
de stat se interesează de stadiul 
lucrărilor și de măsurile luate în 
vederea folosirii din plin a fondu
rilor investite, pentru a se asigura 
ca pînă în 1970 să se extragă a- 
nual 600 000 de tone. Gazdele in
formează despre măsurile luate în 
vederea trecerii la extracția în 
două schimburi. Fronturile de lu
cru vor fi asigurate, săpîndu-se 
noi galerii în lungime de cîteva 
zeci de kilometri și trei puțuri. 
Oaspeții sînt invitați să . urmăreas
că munca constructorilor. Este 
tocmai momentul cînd un grup 
de muncitori iese la suprafață. Șe
ful de brigadă, Gheorghe Meiuș, 
răspunde întrebărilor secretarului 
general al C.C. al P.C.R. în legă
tură cu situația lucrărilor. Condu
cătorii au cuvinte de caldă apre
ciere pentru munca desfășurată la 
Paroșeni.

Adresîndu-se celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu felicită 
în numele C.C. al P.C.R. pe con- 

• structori și mineri pentru darea în 
funcțiune a minei — prima din 
cele prevăzute de actualul cincinal

dezvoltare a

citadelă a 
din 1929—

— exprimîndu-și convingerea că 
exemplul lor va fi urmat și de ce
lelalte colective ce lucrează la în
făptuirea planului de 
industriei- extractive.

...Lupeni. Glorioasa 
luptelor muncitorești 
1933, de unde s-a înălțat stindardul 
roșu peste Valea Jiului, îi primește 
pe oaspeți într-o atmosferă de săr
bătoare.

în memoria ■ eroilor clasei mun
citoare, conducătorii depun o co
roană de flori în fața plăcii ce 
imortalizează jertfa de sînge a mi
nerilor de la Lupeni.

Oaspeții se întîlnesc apoi cu ve

Vizitînd expoziția dezvoltării minelor și așezărilor muncitorești din Valea Jiului, de la Casa de cultură din 
...... -r Petroșeni

teranii luptelor și cu mineri de azi, 
discută despre munca și viața lor 
nouă. Șeful exploatării, ing. Vasile 
Ciriperu, și șeful de brigadă Petre 
Constantin raportează că în pre
zent mina Lupeni dă singură în- 
tr-un an producția întregii Văi a 
Jiului din 1938 și informează des
pre preocupările colectivului în 
vederea îndeplinirii sarcinilor cin
cinalului.

Bătrînul miner Vasile Feher, 
participant la luptele din 1929, a- 
daugă: „Noi, scumpi tovarăși, nu 
mai putem să vă raportăm realizări 
în producție, fiindcă sîntem pen
sionari. Vă putem spune însă, cu 
recunoștință, că trăim o viață pli
nă de bucurii, văzînd împlinite 
idealurile pentru care am luptat".

Dezvoltarea 
bazei 

energetice - 
premisă 
esențială

a creșterii 
puterii 
economice 

a țarii

de toate,

A luat apoi cuvîntul 
zele' celor prezenți 
NICOLAE CEAUȘESCU 
spus :

Dați-mi voie, înainte 
să; salut din toată inima în nu
mele Comitetului Central al Parti
dului1 Comunist Român și al guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia pe minerii din Lupeni, pe toți 
oamenii muncii din acest impor
tant centru al Văii Jiului care aduc 
o contribuție de-seamă la dezvol
tarea, economică a patriei.

De aceste locuri 
mente importante 
luptă a clasei

în aplau- 
tovarășul 

care a

sînt legate mo- 
din istoria de 

muncitoare din

IAȘI
Pînă în seara zilei de 4 octom

brie, în regiunea Iași se însămîn- 
țaseră 48 la sută din suprafețele 
prevăzute. Realizări superioare me
diei regiunii sînt în raioanele Paș
cani, Iași Și Huși.

întrucît în regiune suprafețele 
pregătite din timp au fost 
semănate în bună parte, s-a impus 
grăbirea arăturilor pe terenurile 
eliberate de culturile tîrzii. în a- 
cest scop, consiliul agricol regional 
a organizat, în ultima vreme, mai 
multe colective de specialiști, care 
au analizat într-un mare număr de 
unități, condițiile de amplasare a 
griului după cele mai bune tere
nuri de pe care s-au recoltat sau 
se recoltează acum plantele pre
mergătoare. S-a indicat ca la exe
cutarea arăturilor plugurile să fie 
urmate de grape pentru a se păstra 
umiditatea în sol.

Un raid efectuat în diferite uni
tăți agricole ne-a prilejuit să con
statăm că aplicarea noilor măsuri 
dă rezultate bune. Gospodăriile de 
stat Uricani, Averești, Bîrlad, Bîr- 
zești, Laza, Moara Grecilor și al
tele au reușit nu numai să men
țină ritmul însămînțărilor, ci să 
îl și depășească. în aceste unități 
se însămînțează acum ultimele .su
prafețe. La cooperativa agricolă din 
Codăești tractoriștii din cele două 
brigăzi ale S.M.T. au reușit, prin- 
tr-o bună organizare a muncii, să 
depășească graficul stabilit, însă- 
mînțînd pînă acum 1150 hectare 
din cele 1 350 ha planificate.

Dar nu peste tot tractoarele 
lucrează cu întreaga lor capaci
tate. La cooperativa agricolă Dă- 
nești erau folosite numai 10 trac
toare din 18, cît are brigada. în 
ziua respectivă nu se lucra la se
mănat cu nici una din cele 6 se
mănători. Nu-i de mirare atunci 
de ce la Dănești din cele 910 ha 
prevăzute nu s-au însămînțat nici 
jumătate. La cooperativa agricolă 
Ferești, de asemenea, nu se lucra 
decît cu 3 semănători din 4, una 
fiind defectă.

Și în raionul Iași se constată 
unele deficiențe în funcționarea 
traotoarelor. Ing. Sergiu Moruga, 
președintele consiliului agricol 
raional, este de părere că rezul-t 
țațele la semănat puteau fi mai

România, pentru eliberarea socială 
și națională a poporului. Aici, la 
Lupeni, minerii, au înscris pagini 
de neuitat în istoria mișcării mun-, 
citorești din țara noastră, dove
dind, nu o dată, hotărîrea^ dîrzenia 
și eroismul lor în lupta pentru o 
viață mai bună, pentru drepturi 

(Continuare în pag. a II-a) 

bune dacă brigăzile S.M.T. ar fi 
fost pregătite de la început, r 
cu toate tractoarele și mașinile 
repartizate să lucreze la pregăti
rea terenului și la semănat. La 
cooperativa agricolă de producție 
Prisăcani — S.M.T. Răducăneni 
a trimis 6 grape cu discuri fără 
cauciucuri, iar la Costuleni două- 
grape fără o parte din discuri. 
Din această cauză, nu se poate 
face pregătirea terenului în bune 
condiții. De asemenea, S.M.T. 
Holboca a trimis la Grajduri. 
Mogoșești, Voinești și în alte 
părți semănătorile nereglate, cu 
defecțiuni.

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"

DOBROGEA
Semănatul griului a început în 

toate gospodăriile de stat și coo
perativele agricole din regiunea 
Dobrogea. Pînă în ziua de 3 oc
tombrie această importantă lu
crare s-a făcut pe aproape 100 000 
hectare. Cooperativele agricole Li- 
manu, Viișoara, Cotu Văii, Toprai- 
sar și altele din raionul Negru 
Vodă au însămînțat aproape jumă
tate din suprafețele planificate.

Mihai VASILE 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)

energetic 
1966

Cea mai mare, parte 'din ca
pacitățile de. producere a e- 
nergiei electrice prevăzute 
pentru acest an au intrat în 
funcțiune înainte de termen. 
In prezent se pregătește înce
perea probelor dinamice la 
cel de-al doilea hidroagregat 
la Centrala Gh. Gheorghiu-Dej 
de pe Argeș, urmînd ca pînă 
la finele anului să intre în 
funcțiune și celelalte două. Se 
apropie de sfîrșit lucrările la 
ultima hidrocentrală, Bacău 
II, a cascadei de pe Bistrița. 
Ea va produce energie spre 
finele anului după terminarea 
aducțiunii la care se lucrează 
acum intens.

In acest an vor fi instalate 
capacități noi însumînd 1 175 
MW față de 1 075 MW cît pre
vedea inițial planul. Această 
depășire va avea loc pe sea
ma intrării în funcțiune cu 
cîteva luni mai devreme a u- 
nui bloc turbogenerator de 
100 000 kW la Centrala termo
electrică de la Luduș.

In ceea ce privește capaci
tățile instalate, acestea însu
mează dublul megawaților in
stalați în decurs de peste șase 
decenii de electrificare dina
inte de ultimul război mondial.

Importante lucrări se fac și 
în domeniul rețelelor pentru 
transportul energiei electrice 
la distanță. Astfel nu de mult 
a fost trecută la funcționarea 
sub tensiunea de 220 kV linia 
de înaltă tensiune Borzești— 
Galați, prin instalarea a cite

Al. PLAIEȘU

(Continuare în pag. a V-a)
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CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT ÎN MIJLOCUL
OAMENILOR MUNCII DIN REGIUNEA HUNEDOARA

La Banija, unde se celebrează „Nedeia", oaspeții sînt atrași într-un vîrtej de joc și voie bună

I $

(Urmare din pag. I) 

politice. Vizita în aceste locuri 
ne-a readus puternic în me
morie luptele minerilor de la 
Lupeni din 1929, primele din 
șirul luptelor muncitorești ini
țiate și conduse de partidul 
comunist în perioada crizei e- 
conomice mondiale. Cel mai 
înalt omagiu pe care îl putem 
aduce memoriei celor căzuți în a- 
ceastă luptă este munca neobosită 
pentru a ridica patria noastră tot 
mai sus pe calea progresului, a ci
vilizației socialiste, pentru făurirea 
bunăstării întregului nostru popor !

Subliniind în continuare că, în 
anii puterii populare, tradițiile de 
luptă revoluționară și-au găsit. îm
plinirea în opera de făurire a 
României socialiste, liberă și în
floritoare, în opera de zidire a noii 
societăți; secretarul general al C.C.. 
al P.C.R. a spus : Partidul și sta
tul acordă o atenție deosebită 
creșterii ppterii,, economice a țării, 
care are ca premisă' esențială dez
voltarea bazej energetice. Ân de 
an. ne măsura consolidării și dez
voltării' economiei naționale, au 
fost inyeștite importante mijloace 
materiale pentru creșterea produc
ției de cărbune. în perioada 1960— 
1965 statul a ipvestit aproape 500 
milioane lei pentru sporirea capa
cității de producție a minelor din 
Lupeni, pentru înzestrarea lor cu 
utilaje moderne, de mare randa
ment, pentru asigurarea securității 
muncii în subteran.

în același timp, au fost asigura
te condiții tot mai bune de muncă 
și ‘viață oamenilor muncii din acest 
centru. Orașiîl dv. a căpătat în
fățișarea unei așezări moderne, au 
fost construite numeroase blocuri 
de locuințe, așezăminte de învă- 
țămînt și cultură, de ocrotire a 
sănătății.

■Din cele ce pi s-au relatat în 
cursul vizitei, a reieșit eă dv. ați 
realizat cu succes planul de pro
ducție în primele 9 luni ale anului 
și, ați dat peste plan 18 000 tone 
de cărbune. Ați realizat însemnate 
economii la prețul de cost, ați în
deplinit sarcina de creștere a pro-

fot mai mult cărbune pentru dezvoltarea 

economică a României socialiste!

Mitingul de la Petroșeni
■ ...Petroșeni —• „capitala cărbune

lui". înflorirea Văii Jiului este re
dată într-o sugestivă expoziție a 
dezvoltării minelor și așezărilor 
lor muncitorești organizată la 
casa de cultură.

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în Valea Jiului s-a în
cheiat cu un mare miting în cen
trul orașului Petroșeni.

După ce a evocat tradițiile glo
rioase de luptă ale ■ minerilor și 
realizările din anii socialismului, 
primul secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid, tovarășul Da
vid Lazăr, P spus: Manifeștînd re
cunoștință fierbinte pentru marea 
grijă ce li se. poartă, minerii au 
desfășurat. și desfășoară o activi
tate susținută pentru asigurarea 
resurselor de energie necesare eco
nomiei naționale, fiind în primele 
rînduri ale luptei pentru înfăptui
rea programului de înflorire a 
României socialiste elaborat de 
Congresul. al IX-lea al partidului.

în numele muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor mineri a vor
bit directorul general al combina
tului carbonifer din Valea Jiului, 
ing. loan Lăzărescu; Referindu-se 
la sarcinile ce revin în anii cin
cinalului minerilor din Valea Jiu
lui, vorbitorul a arătat că în pre
zent atenția colectivelor de mineri 
se concentrează spre organizarea 

ductivității muncii. Pentru toate a- 
ceste realizări — a spus tovarășul 
Ceaușescu — vă felicităm din 
toată inima, dragi tovarăși, și vă 
urăm să obțineți succese și mai 
mari în înfăptuirea planului pe 
1966, a sarcinilor cincinalului.

în următorii ani, din programul 
general de dezvoltare a României, 
vă revin și dv. sarcini mari. Aici, 
la Lupeni, se vor face investiții de 
peste jumătate miliard de lei, din 
care o bună parte pentru lărgirea 
și modernizarea capacităților de 
producție. Se va da o atenție mai 
mare dezvoltării exploatării minie
re, chemată să-și sporească consi
derabil producția, se va extinde 
mecanizarea lucrăriloi' din subte
ran. în același timp, se vor cons
trui noi locuințe, noi obiective so- 
cial-culturale menite să contribuie 
la îmbunătățirea condițiilor de via
ță ale oamenilor muncii.

După cum știți, pe baza hotărâ
rilor stabilite de Congres, urmea
ză totodată ca" în acești' ani să 
crească și nivelul salariilor, să se 
îmbunătățească și pensiile. Aș dori 
să vă informez că, începîpd cu 
anul 1967, toți pensionarii vor be
neficia d.e un spor de pensie — pe 
ansamblu creșterea fiind de peste 
20 la sută — ceea ce va contribui 
la îmbunătățirea condițiilor lor 
de viață. Va fi elaborată o nouă 
lege a pensiilor, care va permite 
ca muncitorji .de azi să aibă asi
gurate condiții bune de vjață și la 
bătrîpețe. Partidul și statul nostru 
se îngrijesc de . sogrta oamenilor 
muncii, a celor carp făuresc pro
gresul și asigură înflorirea patriei 
noastre socialiste 1

înfăptuirea sarcinilor care vă 
stau în față cere, desigur, muncă. 
Trebuie depuse eforturi pentru a 
asigura ca toate obiectivele stabi
lite de pjanul cincinal să fie reali
zate în. condiții bune. Șe impu
ne mobilizarea tuturor forțelor, fo
losirea deplină a rezervelor inter
ne pentru a obține cărbune mai 
mult, mai bun și mai ieftin. Tre
buie sporite preocupările pentru 
organizarea mai bună a producției 
și a muncii, care să-și găsească 
concretizarea țn îndeplinirea ritmi- 

superioară, științifică, a producției 
și a muncii, introducerea pe scară 
tot mai largă a progresului tehnic, 
realizarea planului de investiții în 
condițiile unei eficiențe economice 
sporite, pregătirea cadrelor nece
sare. A mai luat cuvîntul Constan
tin Sorescu, șef de brigadă la mi
na Uricani.

Salutat cu puternice aplauze, ia 
apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU :

Este pentru mine și pentru cei
lalți tovarăși din conducerea par
tidului — a spus vorbitorul — o 
deosebită plăcere să ne întîlpim 
cu minerii din Petroșeni și din 
celelalte centre miniere ale Văii 
Jiului, cu toți muncitorii și locui
torii orașului Petroșeni și ai ce
lorlalte centre prin care am trecut, 
deoarece dv., minerii din Valea 
Jiului, ocupați un loc de cinste în 
vasta operă de industrializare so
cialistă a patinei noastre și adu
ceți o contribuție însemnată la în
florirea României socialiste !

Doresc să vă transmit dv., mi
nerilor din Petroșeni, și tuturor 
minerilor din Valea Jiului, tuturor 
muncitorilor și tuturor locuitorilor 
Petr'oșenilor și Văii Jiului un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al partidului și a guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia ! 

că a planului de producție de către 
fiecare miner, fiecare echipă, fie
care sector. Organele și organiza
țiile de partid să aprofundeze con
tinuu cunoașterea problemelor eco
nomice, să intensifice controlul a- 
supra îndeplinirii planului de pro
ducție la toți indicatorii. Va tre
bui să se acorde o mai mare aten
ție folosirii depline, cu maximum 
de eficiență, a utilajelor și meca
nismelor cu care sînt înzestrate 
minele, creșterii gradului de me
canizare și introducerii unor me
tode de exploatare eît mai adecva
te condițiilor naturale. . întreaga 
activitate productivă trebuie să șe 
caracterizeze priptr-o eficiență e- 
conomică sporită, să ducă la redu
cerea prețului de cost și realizarea 
de economii. în același timp, este 
de datoria conducerii exploatării 
miniere, a tuturor inginerilor, teh
nicienilor și maiștrilor, să asigure 
desfășurarea proceselor de produc
ție în condiții de deplină securitate 
a muncii. Trebuie desfășurată o 
activitate plină de răspundere pen
tru respectarea disciplinei de pro
ducție, a normelor de securitate a 
muncii, obligatorii pentru toți.

în încheierea cuvînțării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat convingerea că oamenii 
muncii din Lupeni își vor îndeplini 
și în viitor sarcinile cu succes, 
aducîndu-și astfel contribuția, ală
turi de întregul popor, la înflo
rirea României socialiste.

Cuvîntarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R. a fost subliniată 
în repetate rînduri cu vii și pu
ternice aplauze.

Reîntorcîndu-se spre Petroșeni, 
conducătorii de partid și de stat 
au fost oaspeții unei serbări cîm- 
penești, în poiana de la Iscroni, 
sub coroana arborelui de tulipan, 
unul din monumentele naturii din 
țara noastră. Aici este locul unde 
minerii se adună de generații la 1 
Mai și cu ocazia altor serbări 
populare. La invitația minerului 
Aurel Cristea și a ortacilor săi, 
conducătorii de partid și de stat 
iau loc la masă și petrec cîteva 
clipe cu minerii de la Aninoasa, de 
la Uricani, de la Vulcan.

Primirea călduroasă, entuziastă 
pe care ne-o faceți dv., ca și cei
lalți oameni ai muncii din loca
litățile pe care le-am vizitat, este 
o expresie a încrederii nestrămu
tate în politica marxișt-leninistă 
a partidului nostru, pe deplin co
respunzătoare intereselor întregu
lui popor român, intereselor înflo
ririi României socialiste.

Minerii din Petroșeni și din Va
lea Jiului au o veche tradiție de 
luptă pentru libertate, pentru pro
gres social; Marile acțiuni greviste 
de la începutul secolului nostru, 
greva generală din Valea Jiului 
din 1916, ea protest împotriva răz
boiului imperialist, grevele din 
1919 și 1920 constituie momente 
de neuitat în istoria mișcării mun
citorești din România. Putem spu
ne că de la formarea sa, clasa 
muncitoare de pe aceste melea
guri s-a afirmat ca o forță hotă- 
rîtă în lupta împotriva exploată
rii, pentru dreptate socială. Mi
nerii, locuitorii Văii Jiului au luat 
parte, activă la realizarea dorinței 
seculare a poporului nostru de în
făptuire a unității naționale, adu
cîndu-și contribuția patriotică la 
făurirea statului național român 
unitar. în. Valea Jiului au luat 
fiinfă primele organizații munci
torești din Hunedoara, sindicate 
și organizații socialiste ; sub con

ducerea P.C.R., minerii de aici au 
desfășurat în anii grei ai exploa
tării burghezo-moșierești puterni
ce acțiuni revoluționare pentru 
drepturi și libertăți derno.cr.ațțce, 
au participat activ la luptele pen
tru eliberarea tării de sub jugul 
fascist, pentru instaurarea și con
solidarea orînduirii democrat- 
p.opulare în România.

întregul popor cunoaște eforturi
le deppse în anii de după eliberare 
de minerii din Valea Jiului, care 
au dovedit o înaltă conștiință pa
triotică și revoluționară, muncind, 
cu eroism pentru a asigura patriei 
cît mai mult cărbune, necesar atît 
refacerii .economice cît și războiu
lui împotriva fascismului. Prin a- 
ceasta, minerii din Valea Jiului au 
adus o contribuție însemnată la 
lupta pentru infrîngerea fascis
mului, pentru cîștigarea războiului!

învingînd multe greutăți, tre
buind să asigure concomitent atît 
creșterea producției cît și reface
rea minelor și înzestrarea lor cu 
tehnică înaintată, minerii din Va
lea Jiului au dat an de an tot mai 
mult cărbune pentru dezvoltarea 
economică a României socialiste.

Despre realizările dv. în de
cursul acestui an au vorbit aici 
primul secretar al comitetului 
orășenesc de partid și directorul 
combinatului; deșpre realizări 
ne-au vorbit, de asemenea, la ce
lelalte centre miniere, conducătorii 
de partid și de stat din localitățile 
respective — și desigur că despre 
acestea’ s-ar putea încă spune' 
multe. S-au obținut realizări în
semnate, dv. azi reușiți să dați 
numai în 100 de zile producția în
tregului an 1938. Aceasta este o 
comparație grăitoare pentru trans
formările mari care au avut loc în 
Valea Jiului, pentru contribuția pe 
care o aduc muncitorii din Valea 
Jiului la industrializarea socialis
tă a țării.

Dar a crescut nu numai produc
ția. Au crescut oamenii — și a- 
vem azi minunați muncitori, teh
nicieni, ingineri, mineri stăpîni pe 
tehnica nouă, pe mijloacele de 
muncă mecanizate, care știu să-și 
îndeplinească cu cinste îndatoriri
le față de patrie. Și putem spune 
că lucrul cel mai de preț este toc
mai făurirea acestui detașament 
înaintat al clasei muncitoare, cla
să care îndeplinește rolul condu
cător în statui nostru.

O dată cu creșterea forțelor de 
producție, s-a îmbunătățit continuu 
nivelul de viață al minerilor din 
Valea Jiului. Ș-au transformat 
toate localitățile acestei văi, iar 
Petroșenii au devenit un oraș mo
dern. Ni ș-au înfățișat. machetele 
viitoarelor construcții, perspective
le de dezvoltare în anii următori ; 
am văzut Pl'ÎP - orașele prin care 
am treeut cartierele noi care asi
gură condiții de locuit mai buhe 
pentru populația din Petroșeni' și 
din celelalte centre ale Văii Jiu
lui. Toate aeeșțe realizări, miile 
de apartamente, școlile, așezămin- 
tele de cultură și de ocrotire a să
nătății, Institutul de mine, care asi
gură cadrele necesare de specialiști 
cu studii superioare, împreună cu 
rezultatele din Producție, sînt în
făptuirile dv., obținute prin mun
ca și energia ce ați depus-o sub 
conducerea organizațiilor de partid. 
Dați-mi voie șă vă felicit din toa
tă inima pentru aceste realizări, 
pentru contribuția adusă la înflo
rirea patrie} noastre !

Tovarășul Ceaușescu s-a ocupat 
apoi de sarcinile ce revin munci
torilor din Valea Jiului în noul 
plan cincinal. Numai pentru dez
voltarea minelor, a industriei căr
bunelui din Valea Jiului, se vor in
vesti circa 3 miliarde lei, ceea ce 
va asigura un spor de aproape 
3 milioane tone de cărbune. In 
1970, Valea Jiului va trebui să dea 
8 milioane și jumătate tone de 
cărbune. Este o sarcină mare, tova
răși, dar noi sîntem încredințați că 
minerii, inginerii, .tehnicienii, toți 
oamenii muncii din Valea Jiului 
vor asigura intrarea în producție 
la termenele prevăzute a noilor 
unități ce se construiesc, pentru ca 
patria noastră să primească la 
timp cărbunele necesar.

Desigur, înfăptuirea prevederilor : 
planului cincinal cere o mai mare 
preocupare pentru organizarea te
meinică a producției și a muncii, 
cere întărirea continuă a disciplinei 
în producție. Dv. știți mai bine de- 
cît oricine ce importanță are în 
mină ca fiecare să-și îndeplinească 
conștiincios sarcinile la locul de 
muncă, să existe disciplină și or
dine. După cum știți, au existat din 
nenorocire unele accidente. Trebuie 
să luăm toate măsurile ca acestea 
șă nu se mai repete niciodată. Și 
depinde- de dv., începînd cu con-? 
ducerile administrative și organiza
țiile de partid, ca fiecâre inginer, 
fiecare maistru, fiecare muncitor 
să respecte și totodată să vegheze 
la respectarea regulilor de muncă 
și normelor de securitate a muncii, 
pentru a asigura ca producția să se 
desfășoare în cele mai bune condi
ții. Avem încredere că veți de
pune aceste eforturi. Noi am luat 
măsuri și vom continua să ne în
grijim de toate cele necesare pen
tru buna funcționare a minelor, 
dar vă rugăm și pe dv. să ne aju
tați în acest sens, astfel îneît prin 
mașurile luate de partid și guvern 
și prin eforturile dv. exploatarea 
să se desfășoare în mod ireproșabil. 
Trebuie ca organizațiile de partid, 
de tineret, sindicale să se ocupe 
mai îndeaproape de respectarea tu
turor normelor de securitate a 
muncii, de întărirea disciplinei în 
producție. Desigur, trebuie șă ur
mărim îndeplinirea planului, dar 
trebuie să luăm toate măsurile ca 
viața oamenilor muncii să fie asi
gurată !

Tot ceea ce facem pentru dez
voltarea patriei este o îndatorii'Ș 
națională față de poporul nostru 

— și fiecare partid comunist are în 
primul rînd îndatorirea de a face 
totul pentru desfășurarea în bune 
condiții a construcției socialiste în 
țarș sa. Numai în felul acesta el își. 
va aduce contribuția la întărirea 
sistemului socialist mondial, la în
tărirea forțelor antiimperialiste, la 
cauza socialismului și păcii in 
lume. Noi sîntem hotărîți să facem 
totul pentru a asigura mersul con
tinuu înainte al României socialis
te, întărirea puterii sale economice, 
adueîndu-ne în felul acesta contri
buția la cauza socialismului și a 
păcii..

îp Valea Jiului lucrează oameni 
ai muncii români, maghiari, ger
mani, șț de alt? naționalități. în 
decursul veacurilor, muncind și 
luptînd împreună, ei s-au înfrățit,, 
alcătuind astăzi un detașament 
înaintat al clasei noastre ipyn.- 
citoare, care, sub conducerea 
partidului nostru, muncește pen
tru construirea socialismului, pen
tru bunăstarea întregului popor. 
Noi sîntem convinși că oamenii 
muncii din Valea Jiului, fără deo
sebire de naționalitate, ca de altfel 
întregul popor, vor depune în con

[ara Hațegului - leagăn 

străvechi al istoriei 

poporului român

Rămîn în urmă culmile masive 
ale Parîngului înveșmîntate în 
arama toamnei. în fața coloanei de 
mașini șe deschide larg Țara Ha
țegului — vast amfiteatru natural 
de o tulburătoare frumusețe — 
pămînt frămîntat de valurile u- 
nor adinei transformări istorice, 
străveche vatră a societății da
cice, leagăn al poporului român. 
Stau mărturie trecutului glorios 
vestigii ale unor vechi așezări din 
epoca sclavagistă, cetățile medie
vale care au ținut piept năvălirilor 
dezlănțuite asupra cnezatelor și 
voievodatelor române. Țara Hațe
gului eu oamenii ei harnici și 
gospodari. îi- întîmpină pe conducă
torii <je partid și de stat cu bucu
rie, cu dragoste fierbinte.

Șoseaua alunecă pe sub o poar
tă uriașă, arcuită între două case 
țărănești. în întîmpinarea oaspe
ților vin tovarășii Ștefan Bourea- 
nu, prim-seeretar al Comitetului

Puternica înflorire a regiunii Hunedoara 

în anii socialismului

Mitingul de la Deva
Un arc de triumf simbolic mar

chează intrarea în orașul Deva, 
unde oaspeții sînt întîrnpinați de 
tov. Alexandru Mogoș, prim-seere
tar al Comitetului orășenesc de 
partid, și Octavian Enășescu, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc.

împrejurimile orașului sînt domi
nate de vechea cetate înălțată în 
secolul al XIII-lea în calea tătari
lor. La poalele cetății, orașul își 
profilează pe orizont noile con
strucții — însemne ale civilizației 
noastre socialiste. Coloana de ma (Continuare in pag. a III-a)

Pe locuri de mare rezonanfă istorică : ruinele Ulpiei Traiana — Sarmizegetusa

tinuare toată energia, întreaga lor 
forță în îndeplinirea sarcinilor care 
le revin din prevederile cincina
lului. Vă urăm, tovarăși, succes 
deplin în activitatea dv., multă 
fericire și sănătate la toți. Noroc 
bun, tovarăși !

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată cu pu
ternice aplauze și urale. Partici- 
panții la miting ovaționează înde
lung pentru Partidul Comunist 
Român.

Părăsind Valea Jiului, conducă
torii de partid și de stat s-au în
dreptat spre Țara Hațegului. In
trăm îh lumea sștelor de munte, 
păstrătoare a unor străvechi tra
diții și datini. La Banița se cele
brează tocmai „Nedeia" — sărbă
toare a păstorilor și plugarilor, pri
lej de schimb de produse, de pe
trecere, cîntec și dans. Oaspeții 
șînt atrași într-un vîrtej de joc 
și voie bună. Familia Petru Jitea, 
de la bunici pînă la strănepoți, îi 
invită pe conducătorii de partid 
și de stat să le facă cinstea de 
a trece pragul unei case hațegane, 
de a gusta, după obiceiul locului, 
pîinea și vinul acestor plaiuri.

raional de partid Hațeg, și Leontin 
Draia, președintele Sfatului popu
lar raional. După străvechiul obi
cei al dacilor, moș Ion Mușa și 
soția au adus în cinstea oaspeților 
colac proaspăt și faguri de miere. 
Sute de localnici — țărani coope
ratori din satele Baru Mare, Rîu. 
Bărbat, Pui, Sîmpetru, muncitori 
forestieri, mineri de la Boita — 
aclamă îndelung sosirea oaspeți
lor dragi. Populația a așternut un 
uriaș covor de flori în drumul 
conducătorilor de partid și de stat. 
Oaspeții se opresc și vizitează ex
poziția care înfățișează roadele 
hărniciei țăranilor cooperatori și 
ale fertilității acestor pămînturi. 
în aclamațiile mulțimii, coloana de 
mașini se îndreaptă apoi spre Ha
țeg. în drumul conducătorilor se 
încing jocuri „hațegane". Satele 
sînt împodobite cu covoare și șter
gare. Sătenii întîmpină și șalută 
pe oaspeți în fața gospodăriilor lor.

șini alunecă anevoie printr-un 
uriaș culoar viu, alcătuit din zeci 
de mii de oameni care-i salută pe 
conducători cu un entuziasm nestă
vilit. Pe larga esplanadă a bulevar
dului dr. Petru Groza, unde are loc 
adunarea populară, o mare mul
țime ocupă strada, trotuarele, bal
coanele și acoperișurile blocurilor, 
în uralele și aclamațiile celor pre- 
zenți, conducătorii de partid și de 
stat urcă la tribună.

Mitingul este deschis de tov. 
Gheorghe Călin, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid

Coloana trece prin orașul Ha
țeg și, în aclamațiile și urările de 
bun venit care pășună la tot pa
sul, se îndreaptă spre Sarmizege- 
tușa, spre locurile de mare rezo
nanță istorică, străvechi izvoare 
ale națiunii noastre. Aici sînt ru
inele Ulpiei Traiana — Sarmize- 
getusa, ridicată din porunca îm
păratului Traian, după cucerirea 
Daciei — capitala noii provincii a 
imperiului roman.

Aici oaspeții se opresc. Dr. do
cent Octavian Floca, președintele 
Comitetului regional pentru cultu
ră și artă, îi însoțește pe con
ducătorii de partid și de stat prin 
sălile muzeului arheologic, care cu- . 
prjnde materiale de construcție, 
inscripții, statui și statuetele des
coperite în urma săpăturilor arheo
logice de la For, de la Palatul Au- 
gustalilor și Amfiteatrul roinan. 
Exponatele atestă nivelul înalt de 
civilizație și cultură atins de locu
itorii acestei așezări. Reliefurile 
reprezentînd „Eroul trac" — zei
tate specifică teritoriului dună
rean al daco-geților — larga lor 
răspîndire demonstrează unitatea 
populației așezate pe pămînturile 
țării noastre.

In cartea de onoare a muzeului, 
conducătorii de partid și de sfat 
înscriu următorul text : „Am pășit 
cu adîncă emoție în străvechea ca
pitală a Daciei romane, mărturie 
adînc grăitoare a vechimii neamu
lui românesc pe aceste pămînturi. 
Construcția acestei așezări, monu
mentele aflate aici sînt o vie ilus
trare a geniului creator, a gradului 
înaintat de cultură materială și 
spirituală atins de strămoșii noștri, 
daco-romani".

Se vizitează incinta Amfitea
trului roman, prima construcție de 
acest fel descoperită în țara noas
tră. Pe zidurile de piatră stau de 
strajă tineri, îmbrăcați în costume 
de oșteni romani și daci.

Sub aceeași lumină aurie de 
toamnă, vizita continuă printr-un 
peisaj tulburător, în care paleta 
anotimpului și-a risipit toate culo
rile și fantezia. Coloana de mașini 
străbate un drum străjuit de ste
jari spre rezervația naturală de 
zimbri din parcul „Slivuț", parc 
care cuprinde o suprafață de peste 
600 hectare. La ieșirea din rezerva
ție un grup de vînători prezintă 
oaspeților o expoziție cu trofee de 
vînătoare și-i invită la o gustare în 
jurul unui foc de tabără.

Oaspeții se îndreaptă apoi spre 
Deva. De departe, pe fundalul ce
rului înalt de amiază, se profilează 
coșurile bătrînului. centru sider 
rurgiț — Căian, în. dreapta șoselei' 
se zăresc blocurile noului oraș ăl 
siderurgiștilor. Sute de oameni ai 
muncii îi așteaptă pe conducătorii 
de partid și de stat și îi ovațio
nează. Lor li se alătură apoi lo
cuitorii satelor Batiz, Băcia, nu
meroși feroviari din Simeria.

Hunedoara. „Populația regiunii 
noastre — spune vorbitorul — vă 
primește, dragi conducători de 
partid și de stat, cu căldura focu
lui nestins al cuptoarelor în care 
se plămădește oțelul, cu eînteeul 
voios al muncii în mine, uzine și 
pe șantiere, cu cîmpurile fremătînd 
de bucurie, cu chipul întinerit și 
mereu mai frumos al orașelor și 
satelor". Vorbitorul a subliniat 
perspectivele pe care Congresul al 
IX-lea al P.C.R. le deschide regiu-
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CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT ÎN MIJLOCUL
OAMENILOR MUNCII DIN REGIUNEA HUNEDOARA

(Urmare din pag. a Il-a).

nii Hunedoara în anii noului cinci
nal, asigurînd conducerea de partid 
și de stat de hotărîrea și abnegația 
cu care oamenii muncii muncesc 
pentru a da viață mărețelor sarcini 
trasate de partid. Vorbesc de ase
meni Alexandru Voiculescu, teh
nician la Exploatarea minieră 
Deva, și dr. docent Octavian Floca, 
președintele Comitetului regional 
pentru cultură și artă.

întîmpinat cu puternice aplauze 
și ovații îndelungi ia apoi cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

După ce a mulțumit pentru en
tuziasta primire făcută pretutin
deni, pentru manifestările calde la 
adresa partidului și guvernului, 
tovarășul Ceaușescu a adresat lo
cuitorilor orașului Deva și tuturor 
locuitorilor regiunii Hunedoara, un 
salut călduros din partea Comite
tului Central al Partidului și a Gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia. Arătînd că în eco
nomia țării noastre regiunea 
Hunedoara ocupă un loc în
semnat, îndeosebi în industria ex
tractivă, energetică și metalurgică, 
vorbitorul a subliniat transformă
rile ce au avut loc în regiune în 
anii șesenalului. în acești ani s-au 
investit în regiune peste 13 
miliarde lei, din care pen
tru industrie 10 miliarde; au 
fost date în folosință 21 de 
întreprinderi și secții noi. în 
acești șase ani producția indus
trială globală s-a dublat. Pe baza 
investițiilor făcute a crescut și ca
pacitatea de producție a întreprin
derilor din orașul Deva ; la ex
ploatarea minieră, capacitatea de 
extracție a sporit de 6 ori față de 
1959, la uzina de preparare au fost 
puse în funcțiune în această peri
oadă două noi capacități de pre
parare a minereului. în prezent în 
Deva se realizează însemnate can
tități de minereuri cuprifere, ener
gie electrică, produse alimentare.

în orașul Deva, așezare de un pi
toresc deosebit, în care întîlnești 
pretutindeni mîna gospodarului 
pasionat de frumos, au apărut 
cartiere de locuințe moderne, au 
fost înălțate numeroase edificii
destinate cerințelor social-cultu- 
rale ale locuitorilor. în licee, în 
școli de- cultură generală și pro
fesionale învață mii și mii de fii 

• l ai. oamenilor muncii.
Tot ce s-a înfăptuit în acești ani 

I în orașul Deva, în regiunea Hune- 
; doara, ca de altfel în întreaga țară, 

este rodul politicii consecvente 
mârxist-leniniste a partidului nos
tru de industrializare socialistă a 
țării, singura cale a dezvoltării în
tregii economii, a creșterii bună
stării poporului român, a asigură

rii independenței și suveranității 
patriei.

Drumul pe care l-a străbătut 
pînă acum țara noastră nu a fost 
deloc ușor, istoria zbuciumată a 
poporului român, care a năzuit în
totdeauna spre un viitor de drep
tate și lumină, a consemnat pe a- 
ceste meleaguri numeroase fapte de 
eroism și de dragoste -de țară. Pă- 
mînturiie hunedorene au fost mar
tore ale răscoalelor de la Bobîlna, 
ale răscoalelor conduse de Gheor- 
ghe Doja, de Horia, Cloșca și Cri- 
șan, ale unor importante evenimen
te revoluționare din 1848—1849. Aici 
s-au desfășurat în trecut mari bă
tălii ale clasei muncitoare, au avut 
loc numeroase greve pentru drep
turi sociale și politice. într-o pe
rioadă de puternic avînt revoluțio
nar, în județul Hunedoara a luat 
ființă Frontul Plugarilor, organi
zație democratică a țărănimii mun
citoare, iar doi ani mai tîrziu s-a 
semnat la Țebea între Partidul 
Comunist, Frontul Plugarilor și 
alte organizații democratice un a- 
cord de luptă comună împotriva 
fascismului, pentru apărarea li
bertății și independenței României.

în făurirea Frontului Plugarilor, 
în activitatea dusă împreună cu 
partidul comunist și cu alte or
ganizații democratice împotriva 
fascismului, în lupta pentru eli
berarea țării și apoi pentru con
struirea socialismului în țara 
noastră un rol important l-a a- 
vut doctorul Petru Groza, figură 
proeminentă a mișcării noastre de
mocratice și antifasciste, patriot 
înflăcărat, eminent om politic Și 
de stat al României.'

Partidul Comunist Român, con
tinuatorul celor mai bune tradiții 
de luptă pentru eliberarea națio
nală și socială a poporului, prețu
iește contribuția adusă de-a lungul 
secolelor de toți cei care n-au 
avut odihnă luptînd pentru a asi
gura făurirea statului național ro
mân, întărirea națiunii noastre, 
bunăstarea poporului.

Referindu-se la perspectivele 
deschise regiunii prin planul cin
cinal, tovarășul Ceaușescu a sub
liniat cîteva din principalele di
recții spre care este necesar să se 
îndrepte eforturile oamenilor 
muncii: Trebuie să acordăm o mai 
mare atenție bunei folosiri a mij
loacelor tehnice, a utilajelor cu 
care sînt înzestrate întreprinderile 
noastre. Trebuie să ne preocupăm 
într-o mai mare măsură de creș
terea continuă a productivității 
muncii, de buna organizare a acti
vității în întreprinderi, de sporirea 
eficienței economice. Trebuie ca 
fiecare leu pe care îl cheltuim să 
aducă beneficii poporului.

Realizările dv. de pînă acum, în

deplinirea și depășirea planului pe 
primele 9 luni ale noului cincinal 
sînt o garanție că muncitorii, in
ginerii, tehnicienii, țăranii, oamenii 
muncii din orașul Deva și din re
giunea Hunedoara își vor înfăptui 
sarcinile care le revin din progra
mul elaborat de Congresul al 
IX-lea, aducîndu-și din plin con
tribuția la înflorirea scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă Ro
mânia !

R,ealizînd programul de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, întă
rind continuu puterea economică și 
dezvoltînd știința și cultura în pa
tria noastră, noi pornim de la răs
punderile pe care le avem față de 
popor, față de națiunea română — 
de a-i asigura condiții din ce în ce 
mai bune pentru a se ridica tot 
mai sus, tot mai mîndră peste ani 
și secole, în rîndul națiunilor so
cialiste, al popoarelor întregii lumi.

în același timp, ne îndeplinim și 
o importantă îndatorire internațio- 
nalistă. Noi sîntem hotărîți să 
facem totul pentru a ne aduce 
contribuția la înflorirea continuă 
a socialismului, la victoria cauzei 
păcii în întreaga lume.

După cum știți, țara noastră des
fășoară o activitate neobosită pen
tru lărgirea legăturilor cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea lor 
socială. Noi milităm activ pentru 
statornicirea unui climat de secu
ritate în Europa și în întreaga 
lume, sprijinim cu toată forța lupta 
dreaptă a poporului vietnamez îm
potriva agresiunii americane. Tre
buie să se pună capăt agresiunii a- 
mericane în Vietnam, iar poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și hotă
rască singur soarta, fără nici un 
amestec din afară !

în condițiile de azi, considerăm 
ca îndatorire supremă a partidu
lui nostru, ca, de altfel, a tuturor 
partidelor comuniste, aceea de a 
contribui la unirea tuturor forțelor 
care luptă împotriva agresiunii im
perialiste, de a întări unitatea miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste. Aceasta o impune 
adevăratul internaționalism socia
list și partidul nostru va face totul 
pentru a contribui la întărirea uni
tății mișcării comuniste, a țărilor 
socialiste, a frontului antiimperia- 
list.

în încheiere secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a urat noi și noi 
succese locuitorilor orașului Deva 
în activitatea pentru dezvoltarea 
economiei, științei și culturii pa
triei.

Cuvîntarea tovarășului Ceaușescu 
a fost subliniată de aplauzele fur
tunoase, entuziaste ale participan- 
ților la adunare.

și dv., celor de la Hunedoara, vă re
vin sarcini însemnate. Trebuie îm
bunătățită continuu calitatea oțe
lului, . trebuie asigurat ca lamina
tele pe care le produceți să cores
pundă tuturor cerințelor economiei 
naționale. Aceasta presupunem or
ganizare superioară a producției, o 
mai bună disciplină a muncii, im
pune tuturor, conducerii combina
tului, organizațiilor de partid, de 
sindicat, U.T.C., fiecărui muncitor, 
inginer, tehnician,. să aibă perma
nent în centrul preocupărilor lupta 
pentru o calitate mai bună a me
talului, a laminatelor, a tuturor 
produselor care ies din uzina 
dumneavoastră. Noi avem convin
gerea că muncitorii din Hunedoara 
își vor face datoria față de patrie, 
vor da oțel și laminate mai multe, 
la timp și de mai bună calitate. Vă 
dorim succes în aceste eforturi în
chinate prosperității României so
cialiste.

O dată cu creșterea producției 
va cunoaște o nouă dezvoltare ora
șul dumneavoastră. Se vor clădi 
circa 3 800 de apartamente noi, 
se vor construi noi unități de 
deservire social-culturală, care vor 
contribui la îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale locuitorilor Hu
nedoarei. După cum știți, Congre
sul al IX-lea a prevăzut o creștere 
a nivelului veniturilor oamenilor 
muncii, în anii cincinalului, de cir
ca 20 la sută, precum și îmbunătă
țirea pensiilor salariaților. Și vreau 
să comunic că încă de la în
ceputul anului viitor se va aplica 
sporitea pensiilor și se va elabora 
o nouă lege a pensiilor, care va 
crea condiții mai bune pentru asi
gurarea la bătrînețe a acelora care 
muncesc pentru dezvoltarea econo
miei, științei și culturii în țara 
noastră.

In încheiere, tovarășul Ceaușescu 
a urat muncitorilor siderurgiști, tu
turor locuitorilor orașului Hune
doara succese tot mai mari în în
treaga lor activitate. Dorim — a

Mitingul din orașul Deva

spus el — ca prin munca dumnea
voastră să vă aduceți din plin con
tribuția la înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al IX-lea al 
partidului, încît alături de toți oa
menii muncii, să puteți să spuneți 
cu mîndrie și dumneavoastră în 
1970 „în tot ceea ce s-a înfăptuit 
în România este cuprinsă și o parte 
din munca noastră, a celor de la 
Hunedoara !“.

Pârticipanții la adunare au a- 
plaudat îndelung, în repetate rîn- 
duri, cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cursul expu
nerii sale.

In cetatea metalului,

in mijlocul bravilor

siderurgiști hunedorenie

Industrializarea — calea dezvoltării 

întregii economii și creșterii 
bunăstării poporului

Mitingul de la Hunedoara
După-amiază tovarășii Nicolae 

Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
Manea Mănescu, Virgil Trofin 
se îndreaptă spre Hunedoara. 
Pădurea coșurilor fumegînde, silue
tele halelor de dimensiuni impre
sionante, vestesc încă de departe 
prezența în Valea Cernei a cetății 
metalului — vastă și elocventă sin
teză a marii epopei a industrializă
rii socialiste a României.

Hunedoara de astăzi — ale cărei 
tradiții în plămădirea metalului 
coboară în adîncul mileniilor — 
înfățișează privirilor tabloul unei 
dezvoltări de o impetuozitate fără 
precedent pe aceste meleaguri. Ea 
se înscrie pe traiectoria mereu 
ascendentă a economiei noastre na
ționale cu cele aproape 1 400 000 
tone fontă, 2 500 000 tone oțel, 
1 500 000 tone laminate finite, pe 
care le dă anual țării și care se 
revarsă ca un uriaș fluviu incan
descent.

La intrarea în oraș, străjuită de 
un portal avînd încrustate, din fier 
forjat, contururile unui furnal și 
unui cuptor Martin, se aflau, în sa
lopetele lor obișnuite, furnaliști și 
oțelari, constructori, mineri de la 
Teliuc și Ghelar. Alături de ei se 
găseau pădureni din cătunele de pe 
crestele munților învecinați, în pi
torescul și străvechiul lor port, păs
trat cu sfințenie încă de pe vre
mea dacilor.

Oaspeții sînt salutați de tovarășii 
Pogea Brîncoveanu, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid, 
și Viorel Răceanu, președintele 
Sfatului popular orășenesc. Un ini
mos cuvînt de „bun venit" rostește 
unul dintre veteranii uzinei, furna- 
listul Gheorghe Roman, care de 
peste trei decenii este mereu pre
zent la marile izvoare de fontă ale 
Hunedoarei,

Pe măsură ce coloana de mașini 
înaintează spre locul mitingului, 
panorama orașului își dezvăluie pas 
cu pas prospețimea și frumusețea. 
Verticalele blocurilor se succed ar
monios pe fundalul colorat în toate 
nuanțele toamnei al dealului Chi- 
zid. Peste zece mii de apar
tamente, numeroase școli, institu
ții sanitare, așezăminte de cultură 
definesc imaginea contemporană a 
Hunedoarei socialiste.

La capătul bulevardului Dacia, 
acolo unde va fi viitorul centru ad
ministrativ al orașului, oaspeții iau 
loc în tribuna oficială. Marea mul
țime, care dă bulevardului aspec
tul unui larg amfiteatru, izbucnește 
în puternice aclamații și urale.

Mitingul este deschis de tov. Po
gea Brîncoveanu, în numele side- 
rurgiștilor și al celorlalți locuitori 
ai Hunedoarei vorbesc inginerul 
Nicolae Agachi, director general al 
combinatului, și profesoara Raisa 
Boiangiu, directoarea școlii gene
rale nr. 3.

Salutat cu îndelungi ovații, ia 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Dați-mi voie să încep prin a vă 
transmite dumneavoastră, muncito
rilor siderurgiști, tuturor locuitori
lor orașului Hunedoara, un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al partidului și al guvernu
lui Republicii Socialiste România.

După ce s-a referit la tradițiile 
revoluționare și progresiste ale 
hunedorenilor, vorbitorul a spus :

Marele combinat siderurgic de 
la Hunedoara a cunoscut în anii 
puterii populare o dezvoltare con
tinuă. El asigură astăzi mai mult de 
o treime din producția de oțel a 
patriei noastre. Dezvoltarea și mo
dernizarea combinatului constituie 
un viu exemplu al politicii parti
dului nostru de industrializare so
cialistă, singura cale de creștere 
a potențialului economic al țării, 
de asigurare a bunăstării poporu
lui, de întărire a independenței și 
suveranității naționale. în anii 
construcției socialiste, alături de 
dezvoltarea combinatului, în mod 
impetuos s-a schimbat și înfățișa
rea orașului Hunedoara. S-au înăl
țat cartiere noi de locuințe, s-au 
construit importante unități social- 
culturale, s-au îmbunătățit condi
țiile de odihnă și de viață ale oa
menilor muncii. Toate aceste în
făptuiri sînt rodul muncii harnicei 
noastre clase muncitoare, al tuturor 
oamenilor muncii din Hunedoara 
care, urmînd neabătut politica 
partidului, înfăptuiesc prevederile 
programului de desăvîrșire a con
strucției socialiste, de înflorire a 
României.

Desigur tovarăși, aceste realizări 
au cerut eforturi, au presupus în
vingerea multor greutăți. Au fost

și lipsuri, s-au mai săvîrșit și gre
șeli, și trebuie să spunem, lipsuri 
mai sînt încă în activitatea noas
tră. Aici la Hunedoara mai sînt 
încă lucruri de îndreptat, munca 
poate să se desfășoare și mai bine. 
Ceea ce este însă caracteristic în
tregii noastre activități, inclusiv 
a muncitorilor și a comuniștilor 
din Hunedoara, este faptul că în
totdeauna am știut să înlăturăm 
neajunsurile, să asigurăm mersul 
înainte al patriei noastre, să ridi
căm continuu bunăstarea poporu
lui român.

După cum știți, Congresul al 
IX-lea al partidului a trasat un 
minunat program de dezvoltare a 
patriei pînă în 1970. Acest pro
gram conține prevederi importante 
și pentru orașul și combinatul Hu
nedoara. Dumneavoastră trebuie 
să dați 2 800 000 de tone de oțel în 
1970. Este o sarcină grea. Trebuie 
construite noi furnale, trebuie con
struit un laminor nou, modern. A- 
proape trei miliarde de lei sînt pre- 
văzuți în planul de investiții nu
mai pentru realizarea noilor obiec
tive din combinat. Dumneavoastră, 
siderurgiștilor, vă este limpede ce 
importanță are metalul pentru pa
tria noastră. Fără o puternică in
dustrie grea, fără o industrie con
structoare de mașini — și pentru 
a av^a industrie constructoare de 
mașini trebuie să avem oțel — nu 
se poate asigura mersul înainte al 
societății noastră, nu se poate vorbi 
de desăvîrșirea construcției socia
liste și de crearea condițiilor pentru 
trecerea spre comunism. Iată de 
ce noi punem în continuare accen
tul pe industrializare, pe sporirea 
producției de metal, pe dezvolta
rea industriei constructoare de ma
șini, văzînd în aceasta garanția 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
creării condițiilor pentru tre
cerea spre comunism, asigurării in
dependenței și suveranității patriei 

tooastre.
Subliniind în continuare că pa

ralel cu sporirea producției de me
tal trebuie pus un accent mai mare 
pe îmbunătățirea calității oțelului, 
tovarășul Ceaușescu a spus : parti
dul și guvernul au luat măsuri 
pentru a asigura ca pînă în 1970 
să sporească ponderea oțelului de 
calitate superioară în producția 
totală de oțel. In această privință
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Oaspeții fac apoi un scurt popas 
pe tărîmurile glorioase ale istoriei 
acestor ținuturi. Se vizitează im
punătorul castel medieval al Cor- 
vineștilor, ridicat încă din secolul 
al XIV-lea, pe un meterez de stîn- 
că, în calea cotropirilor otomane, 
în timp ce trîmbițașii vestesc de 
pe parapet sosirea oaspeților, oa
meni în veșminte de ostași ai e- 
pocii, înarmați cu halebarde, pre
zintă onorul. Profesoara Maria 
Cosma — descendenta unei familii 
care timp de generații s-a dedicat 
conservării acestui monument is
toric — îi călăuzește pe conducă
torii de partid și de stat în sala 
cavalerilor și la capelă, dînd ex
plicații asupra caracteristicilor ar
hitectonice ale construcției. Nume
roase mărturii evocă rolul însem
nat pe care l-a jucat vechea fa
milie românească a lui Ioan de Hu
nedoara în apărarea civilizației eu
ropene de pericolul jugului tur
cesc, precum și prestigiul de care 
s-a bucurat loan și fiul său, Ma
tei, în rîndurile personalităților de 
seamă ale epocii.

Discutînd cu arhitectul Nicolae 
Voiculescu, oaspeții se interesează 
de mersul lucrărilor de restaurare, 
care vor reda castelului autentici
tatea și strălucirea sa de altădată. 
La plecare, conducătorii de partid 
și de stat au scris în „Cartea de 
aur" : „Eroicele fapte de arme ale 
lui Ioan de Hunedoara și ale celor
lalți viteji din familia Corvinilor 
se înscriu cu cinste în istoria lup
telor poporului român împotriva 
asupritorilor, pentru libertate și 
progres social".

La' numai cîteva sute de metri 
ne aflăm în plin miez al contem
poraneității socialiste. Oaspeții pă
trund pe porțile combinatului si
derurgic.

în întîmpinarea conducătorilor 
noștri vin tov. Ion Marinescu, mi
nistrul industriei metalurgice, re
prezentanții conducerii întreprin
derii și ai organizației de partid, 
un mare număr de siderurgiști.

Lîngă o machetă care prezintă 
înfățișarea de azi a combinatului, 
prefigurînd, totodată, dezvoltarea 
sa viitoare, au loc discuții referi
toare la perspectivele acesțui im
portant centru industrial în cinci
nal. în prezent aici se realizează 
în 50 de zile producția de oțel și 
în 30 de zile cea de fontă a Ro- 

■ mâniei antebelice. Se relevă în 
discuție că cele 2,3 miliarde lei ce 
se vor investi.în anii următori vor 
permite sporirea considerabilă a 
producției, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ.

Secretarul general al Comite
tului Central dă o înaltă aprecie
re eforturilor rodnice ale siderur
giștilor hunedoreni, subliniind, în 
același timp, necesitatea perfecțio
nării procedeelor tehnologice, a 
creșterii exigenței față de calitatea 
și disciplina muncii în fiecare ve
rigă a procesului de producție, de 
la conducerea combinatului la ulti
mul muncitor.

Prima secție importantă vizitată 
este oțelăria Martin nr. 2, cea mai 
mare din țară. Din fascinantul joc 
al vilvătăilor* dirijat de la distan
tă de meșteri pricepuți și harnici, 
se zămislește oțelul, oră de oră, 
minut de minut, zi și noapte. Con
ducătorii de partid și de stat asistă 
la luarea unei probe, contemplă 
prin vizeta de cobalt clocotul vă
păilor purpurii și urmăresc, de la 
pupitrul de comandă, pregătirea 
noii șarje.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
întreține cu oțelarii Ștefan Tripșa,
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Caramalis, Ariton Bucur,__ cu con
ducătorii tehnici ai oțelăriei, in- 
teresîndu-se de realizarea sorti
mentelor de oțel cerute de marile 
uzine constructoare de mașini.

— De cînd lucrezi la oțelărie ? 
— îl întreabă tovarășul Ceaușescu 
pe prim-topitorul Constantin Ena- 
che.

— Sînt aproape douăzeci de ani...
— Frumos ! Și cu îndeplinirea 

planului cum stați ?
— Depășit...
— Și mai frumos 1 Vă urez să

nătate și noi succese...
în cursul discuției, conducătorii 

de partid și de stat dau prețioase 
indicații privind asimilarea de noi 
mărci de oțeluri superioare, spori
rea indicilor de utilizare a agrega
telor, întărirea disciplinei tehnolo
gice.

Oaspeții se îndreaptă spre sec
ția a III-a furnale. Doi coloși ar
gintii domină împrejurimile cu si
lueta lor impresionantă. Primul 
furnal de 1 000 metri cubi 
funcționează de cîțiva ani, în
scriind în cronica siderurgiei ro
mânești cei mai ridicați parametri 
tehnico-economici. Al doilea fur
nal, nr. 8, de 1 000 metri cubi — 
unde s-a aprins focul abia în ur
mă cu zece zile — este o creație 
exclusivă a specialiștilor și con
structorilor români, o realizare a 
științei și tehnicii noastre. El a fost 
înălțat în timpul record de numai 
optsprezece luni și se caracteri
zează printr-un înalt grad de au
tomatizare și mecanizare. într-o 
atmosferă emoționantă are loc 
inaugurarea oficială a furnalului, 
cu care prilej echipa cunoscutului 
prim-topitor Simion Jurcă deschi
de calea șuvoiului de fontă. înso
țit de o jerbă de scîntei țîșnește un 
rîu de foc. Este una dintre pri
mele șarje destinate oțelăriei.

în cabina de comandă, oaspeți
lor li se prezintă funcționarea per- 
fecționatelor sisteme de dirijare și 
control care conduc și urmăresc, 
clipă cu clipă, complicatele proce
se din măruntaiele incandescente 
ale agregatului. Acest nou furnal 
realizează în mai puțin de două
zeci de zile întreaga producție de 
fontă a vechii Hunedoare. Cadrele 
tehnice, furnaliștii se angajează >n 
fața conducerii de partid și de 
stat să muncească.în așa fel încît 
„noul născut" al cincinalului să se 
situeze la nivelul 
de acest fel din 
ne întreprinderi 
lumii.

Continuîndu-și

marilor agregate 
cele mai moder- 
siderurgice ale

Continuîndu-și vizita în combi
nat, înalții oaspeți poposesc la 
complexul de laminoare, marea 
poartă a Hunedoarei, de unde me
talul este expediat pe arterele vi
tale ale economiei naționale, pre
cum și peste hotare, în 23 de țări. 
Se trece prin halele laminorului 
bluming, prin sala de mașini, pe 
lîngă liniile de semifabricate, de 
profile fine, sîrmă și benzi. Im
presionează măiestria și precizia

cu care se lucrează,. wiubwuu-se 
din plin toate avantajele electro
nicii pentru obținerea unei înalte 
productivități a muncii. Sub 
vastele cupole se desfășoară spec
tacolul sobru și, în același timp, 
grandios al unei munci de înaltă 
perfecțiune tehnică.

Subliniind valoarea experienței 
acumulate de colectivul de lami
natori în atingerea rapidă a pa
rametrilor proiectați, în lărgirea 
continuă a gamei de sortimente — 
tovarășul Ceaușescu arată, tot
odată, că este imperios necesar să 
se acorde o atenție sporită utili
zării mai judicioase a capacități
lor de producție, să se gospodă
rească mai atent metalul, să se ma
nifeste o grijă accentuată față de 
finisarea și aspectul comercial al 
produselor. Oaspeții cer amănunte 
în legătură cu amplasarea și con
strucția viitorului laminor blu
ming de 1 300 mm, pregătirea do
cumentației și a comenzilor de 
utilaje.

Evidențiind importanța unui 
efort și mai susținut pentru îm
bogățirea varietății de laminate, 
secretarul general al Comitetului 
Central a dat indicații pentru creș
terea producției de oțel-beton me
nit să satisfacă marile cerințe ale 
șantierelor cincinalului.

— Noi socotim aceste indicații 
drept o sarcină importantă și ne 
vom strădui s-o îndeplinim cît mai 
bine — spune directorul general 
al combinatului.

La despărțirea de harnicul colec
tiv al siderurgiștilor, conducătorii 
de partid și de stat semnează în 
cartea de onoare a combinatului 
sub următorul text: „Apreciem în 
mod deosebit eforturile, încunu
nate de succes, ale siderurgiștilor 
hunedoreni de a da patriei canti
tăți sporite de metal, de bună cali
tate — atît de necesar operei de 
industrializare socialistă. Tuturor 
lucrătorilor acestei puternice „ce
tăți de foc" a României socialiste 
le adresăm din inimă urările 
noastre de noi succese".

•Ar

Pe înserat, oaspeților li se oferă 
un spectacol festiv în marea sală a 
Casei de cultură a orașului. Timp 
de peste o oră se perindă în fața 
spectatorilor — în vers, cîntec și 
dans — imagini din istoria zbuciu
mată, plină de aprige bătălii pen
tru libertate, a acestor străvechi 
plaiuri românești, de la legenda
rele figuri ale lui Decebal, Mihai 
Viteazul pînă la neînfricatele că
petenii ale moților, Horia, Cloșca și 
Crișan, Avram Iancu. Ca o apoteo
tică încununare răsună cîntecele și 
jocurile pline de voioșie închinate 
marilor înfăptuiri ale prezentului 
socialist, ritmurilor vii ale propă
șirii industriale, încrederii nestră
mutate în viitorul luminos al pa
triei.

Ieșind din sala de spectacole, 
conducătorii de partid și de stat 
sînt salutați de mulțimea imensă 
a hunedorenilor care au încins, în 
piața din fața Casei de cultură, o 
mare „Horă a Unirii". Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători de partid și de stat ’ se 
prind în horă, în ovațiile entuziaste 
ale zecilor de mii de locuitori. La 
plecarea din Hunedoara, mii de lo
cuitori ai orașului salută cu entu
ziasm pe conducătorii de partid și 
de stat.

...La Deva — ghirlandele multi
colore ale artificiilor luminează 
feeric vechea cetate ce străjuie o- 
rașul. Conducătorii de partid și de 
stat vizitează expoziția de produse 
industriale ale regiunii amenajată 
într-o sală la sediul comitetului 
regional de partid. Se găsesc aici 
exponate felurite și sugestive — 
cărbune și minereuri, laminate de 
oțel și mașini-unelte, produse chi
mice și produse alimentare, hîrtie, 
blănuri, textile și încălțăminte, 
mașini de uz casnic și produse ale 
industriei locale — oglindind for
ța economică a acestei regiuni cu 
oameni harnici și gospodari price
puți. După vizită, orașul îi întîm- 
pină din nou cu aceeași nestăvilită 
bucurie, ca o expresie a dragostei 
nețărmurite față de încercatul con
ducător al poporului — Partidul 
Comunist Român.

In fa|a machetei care prezintă înfățișarea de dezvoltarea viitoare a Combinatului siderurgic Hunedoara

Paul ANGHEL 
Adrian IONESCU 
Alexandru BRAD
Laurențiu VISKI
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ELEVILOR
PENTRU FRUMOS

lnfr-o recentă discuție, unul din specialiștii Muzeului de artă 
ai 

sînt 
t-w;.,,, MV IIWM. rvonioih. UJie VatflUIIO, <J I n pă

cate, și pentru sălile de concerte și, înfr-o măsură doar cu puțin mai 
i scă- 

artă

ai Republicii făcea observația că printre vizitatorii obișnuiți 
sălilor de expoziții ți participant ii î« conferințele pe teme de artă 
văzuți destul de puțini elevi de liceu. Remarca este valabilă, din

redusă, pentru spectacolele de teatru. Cum se explică o asemenea 
zută receptivitate a elevilor față de aceste populare manifestări de 
și cui îi revine, în primul rînd, îndatorirea de a educa gustul tinere
tului pentru frumos ? La această ultimă întrebare, îndeosebi, răspunsurile 
sînt, de regulă, indubitabile. Cadrele didactice, oamenii de artă din 
București, cu care am stat de vorbă, sînt de părere că școala deține 
rolul hofărîtor în educarea estetică a tineretului, concepută ca posi
bilitate de înțelegere și reproducere a frumosului, ca o neîntreruptă as
pirație spre perfecțiune morală și intelectuală, oglindită — între altele 
— ți în ținuta și comportarea tinerilor. Dar cum anume ? Din acest punct 
începe, de fapt, drumul plin de neprevăzut al confruntării părerilor.

ANCHETA „SCINIE

Discipline mai mult 
sau mai puțin...
„estetice1 ‘

Cea dintâi surpriză am avut-o 
cînd un director de liceu, ca reac
ție imediată la întrebarea noastră, 
i-a chemat pe profesorii de litera
tură, muzică și desen, motivînd că 
specialitatea sa (chimia) nu are 
contingență cu dezideratul educa
ției estetice.

— Există uneori aprecierea — 
ne-a spus profesorul de matema
tică VICTOR BUDESCU de la 
Grupul școlar poligrafic — că ma
tematica, chimia, științele naturii 
sau istoria, prin natura obiectului 
lor nu pot facilita formarea gustu
lui pentru frumos la elevi. In
tr-adevăr, matematica sau celelalte 
discipline școlare amintite nu-și 
propun, in primul rînd, să cultive 
tinerilor înțelegerea și prețuirea 
unei opere de artă. Dar nu poate fi 
contestat faptul că toate aceste o- 
biective își pot aduce într-un fel 
contribuția la educația estetică, 
prin fertilizarea capacității inte
lectuale a tînărului pentru recep
tarea marilor idei exprimate sub 
formă sensibilă. O excursie bine 
organizată de profesorul de știin
țele naturii poate fi deosebit de 
utilă desenului, muzicii său isto
riei literaturii române, după cum 
dirijarea preocupărilor școlarilor 
spre înțelegerea frumosului în
tâmpină mari greutăți dacă ei nu 
posedă vocația armoniei, clarită
ții, a simțului asociativ — tot atâ
tea atribute oferite de studiul dis
ciplinelor „exacte".

— Eu cred că este de datoria 
noastră — a continuat prof. STAN 
CUCU de la liceul „Aurel Vlaicu“ 
— ca după o lecție consacrată 
domniei lui Constantin Brînco- 
veanu, de pildă, elevii să ră
mână și cu senzația de autentic fru
mos pe care o degajă stilul ar
hitectural al acestei epoci; la o 
oră de algebră, să simtă implicit 
frumusețea cugetării abstracte etc.

O asemenea tendință, din păcate, 
nu este întotdeauna stimulată de 
programe și manuale. Așa se expli
că, printre altele, că preocuparea 
pentru cultivarea simțului estetic 
al elevilor se limitează adeseori la 
anii superiori ai liceului. Or, ade
văratul debut în înțelegerea fru
mosului se realizează în timpul ce
lor dintîi ani de școală.

Opinii ca cea de mai sus au fost 
formulate de numeroși pedagogi. 
Faptul — argumentau ei —. că lu
mea celor dintîi impresii ale copi
lului se reflectă în imaginile încre
dințate hîrtiei și chiar în aspectul 
grafic al scrisului e un indiciu că 
începînd cu cele dintîi noțiuni de

desen, caligrafie sau muzică pot fi 
tăcuți primii pași în educarea este
tică a elevilor.

Din păcate, în modul actual de 
predare a desenului și muzicii, de 
pildă, în primii ani de școală n-am 
putut identifica un debut promiță
tor. Din cîte am fost informați, dis
ciplinele școlare menționate, în po
fida numeroaselor noțiuni tehnice 
cuprinse, sînt încă departe de a-i 
apropia pe elevi de frumusețea a- 
cestor materii de învățămînt, de 
a-i îmbogăți sub raport cultural și 
de conduită morală de pe urma 
studiului în școală. Principala de
ficiență, după părerea unor profe
sori de desen, constă în 
lecție a cunoștințelor 
date de programe, în 
redusă a elementelor vii, 
In plus, în predarea desenului la 
clasele V—VIII, lipsește unitatea 
de concepție necesară tuturor ca
pitolelor. La „Studiul după natu
ră", bunăoară, se începe cu meto
da analitică ; în anul următor se 
recomandă altă metodă ;— cea geo
metrică.

In aceeași măsură, învățarea 
scrisului trebuie să-i formeze copi
lului suplețea observației, să-i or
doneze impresiile culese, să-1 facă 
cît de cît conștient de individua
litatea sa. „Nu o dată — spunea 
în această ordine de idei prof. 
DUMITRU RISTEA de la Școala 
generală nr. 52 — orele de caligra
fie sînt monotone, neatractive, 
de-a lungul anilor s-au predat 
prea multe sisteme de scriere, 
fără ca importanța cuvenită să-i 
revină celui mai util. Să mai 
adăugăm faptul că îndreptarea, 
corectarea exprimării defectuoa
se sub raport grafic se face 
doar la unele obiecte".

slaba se- 
recoman- 
folosirea 

atractive.

„Cum să înțelegem 
arta ?“ t

Am cerut părerea asupra proble
melor discutate și unui grup de 
elevi din clasele superioare de li
ceu. „Noi am dori — ne-au de
clarat tinerii — ca lecțiile de mu
zică, desen, literatură să ne ofere 
cît mai multe cunoștințe de specia
litate, legate de structura sau de 
tehnica executării unei bucăți mu
zicale sau plastice, de condițiile în 
care a apărut o operă literară ; 
dar, în același timp, să ne ușureze 
posibilitatea înțelegerii tuturor ge
nurilor muzicale, literare... Desi
gur, ne este de folos să cunoaștem 
cum se execută o gamă sau un pro
fil, dar dorim și mai mult să știm 
de ce ne atrage o anumită melo
die sau un tablou, să le auzim sau 
să le vedem noi înșine... Lecțiile 
de muzică să fie și un element pre
gătitor pentru audierea concerte-

APORTUL RECIPROC

Un spectacol integral 
d9 balet clasic este, cu 
siguranță, un act de cul
tură. Aspirațiile către un 
teatru liric cu problema
tică și idei semnificative 
(sugestie formulată în a- 
ceste 
cuție 
mă), 
ale 
depășirea normelor în
chistate, dar, în nici un 
caz renunțarea la capo
doperele din trecut. Pre
tutindeni în lume se 
dansează baletele lui 
Ceaikovski, „Chopiniana" 
și „Giselle", „Copellia" și 
„Don Quijote", se orga
nizează festivaluri ale 
dansului, sînt sărbătorite 
dansatoarele stele, iar 
Petipas și Fokin, coregra
fii creatori de stil, sînt la 
mare cinste. Publicul cau
tă în balet acea armonie 
surprinsă în plastica vie, 
acea frumusețe închisă 
într-un cod de mișcări e- 
legante care, cînd ating 
zonele superioare ale ex
presiei artistice, tehnica 
și mecanismul ei nu 
mai văd.

Faptul că pe scena 
perei bucureștene 
montează un al treilea 
balet de Ceaikovski (du
pă „Lacul lebedelor" și 
„Spărgătorul de nuci", 
după alte cîteva balete 
clasice) implică din nou 
constatarea că în ultimele 
două decenii s-a consti
tuit un ansamblu de ba

coloane într-o diș- 
cu cîtva timp în ur- 
presupune înnoiri 
artei coregrafice,

se

o- 
se

lor, cele de desen să constituie im
plicit și un ghid pentru viitoarele 
noastre vizite la muzee 
ziții".

De fapt, asemenea 
nu contrazic principiile 
educației estetice. Că aceasta nu se 
realizează încă în școala de cultură 
generală pe măsura cerințelor ac
tuale, cauzele — după cum ne-au 
relatat interlocutorii noștri — sînt 
diferite.

— Nu încape îndoială că preda
rea literaturii române, în liceu 
îndeosebi, a înregistrat în ultimul 
timp succese incontestabile — con
sideră prof. MIRCEA HANDOCA 
de la Liceul „Dimitrie Bolinti- 
neanu“. Mai stăruie însă deficiențe 
de ordin metodic : prezentarea uni
formă a lecțiilor, raportarea intr-o 
măsură insuficientă a producțiilor 
literare la principii estetice și, 
drept consecință, slaba reliefare a 
valorilor artistice. Cred că lecțiile 
de literatură, pot fi îmbunătățite, 
în ceea ce privește aportul lor la 
cultivarea gustului pentru frumos 
prin acordarea de către progra
mele și manualele școlare a unei 
atenții sporite orelor de analiză li
terară și capitolelor de sinteză, in 
cadrul cărora pot fi relevate mai 
bine și mai amplu rolul și contri
buția specifică ale fiecărei opere, 
ale fiecărui scriitor.

După cum se știe, tocmai în sco
pul educării elevilor în sens larg, 
al extinderii orizontului lor de per
cepere artistică au fost introduse, 
de curînd, în școală ciclul de lecții 
„convorbiri despre artă" și un curs 
de istorie a artelor plastice. Mai 
multe cadre didactice de specialita
te, printre care prof. VICTORIA 
ALTERESCU. de la Liceul „N. Băl- 
cescu“, prof. GHERGHINA ZAHA- 
RIA, de la Liceul „Gh. Lazăr“ au 
ținut să adauge că, în actuala lor 
alcătuire, lecțiile amintite sînt încă 
departe de a avea efectul educativ 
scontat. Capitolele „convorbiri des
pre artă“ din manualele de desen 
pentru clasele V—VII prezintă o 
slabă osatură metodică și, în plus, 
conțin numeroase inadvertențe. Si
tuația predării istoriei artelor plas
tice este și mai precară. Nu este 
vorba doar de faptul că încă nu 
există un manual, dar într-o sin
gură oră pe săptămînă, și aceea 
doar în clasa a X-a, este comprimată 
o vastă perioadă artistică ce în
cepe cu clasicismul și sfîrșește cu 
arta modernă. Stî.rnește, de aseme
nea, nedumerire prezența acestei 
discipline doar în clasa a X-a, secția 
umanistă, cînd se știe că asemenea 
cunoștințe de cultură, de cristali
zare a gustului pentru artă sînt 
necesare tuturor elevilor.

O anumită uniformizare 
simte și în repartizarea pe 
cunoștințelor de desen —_

și expo-

deziderate 
implicite

se re- 
clase a 

, , _ este de
părere prof. ION SUȘALĂ, de la 
Liceul 
cestei 
planul de învățămînt să se pre
vadă predarea acestei discipline în 
două ore pe săptămînă, din clasa 
a V-a pînă în clasa a XlI-a, reintro
ducerea desenului artistic în pro
gramul liceului, din care în mod 
inexplicabil lipsește în momentul 
de față. Pentru a le cultiva elevilor 
simțul frumosului, trebuie să-i lă
săm să deseneze ceea ce văd ei în
șiși, nu ceea ce vedem noi. Acest

nr. 6. Remedierea a- 
situații solicită ca în

principiu metodic este valabil nu 
numai în predarea desenului artiS' 
tic, ci și în a < 
trial sau arhitectural.

în ceea ce privește predarea mu
zicii în clasele superioare ale liceu
lui, profesori de specialitate, 
printre care PAVEL VlȘCU de la 
Liceul „Gh. Lazăr", VASILE RO
GOJINĂ de la Liceul „Mihai Vi
teazul", au apreciat că rolul 
tiv al acestei discipline ar ; 
sporit pe calea renunțării la multe 
din elementele tehnice, prin inten
sificarea contactului direct al ele
vilor cu frumusețile muzicii, reali
zat prin intermediul exemplifică
rilor din marele repertoriu al aces
tei arte.

Diapozitivul 
și magnetofonul 
în școala modernă

ca

în 
să

Toți cei cu care am stat de vorbă 
pe tema cultivării simțului estetic 
în școală au ținut într-un fel sau 
altul să demonstreze necesitatea 
fiecare unitate de învățămînt să 
posede dotarea tehnică necesară 
vederea proiecțiilor și audițiilor,
folosească mai pe larg literatura 
de specialitate, albumele de artă 
etc. Pe drept cuvînt se spune că 
perfecționarea programelor și ma
nualelor de literatură, desen, mu
zică etc riscă să înregistreze schim
bări puțin sesizabile dacă profeso
rul se limitează la a înfățișa expo-; 
zițiv o lecție, neglijînd mijloacele 
moderne de influențare a elevilor. 
Or, tocmai în această direcție se 
constată o slabă preocupare. Pe 
de-o parte, există pentru nevoile 
școlii un număr infim de diapozi
tive pe teme de istorie a artei, al
bume destinate înțelegerii frumo
sului de către elevi, reproduceri 
după tablouri reprezentative, cărți 
de popularizare a picturii, sculptu
rii, înregistrări muzicale de valoa
re etc. Oare n-ar fi posibilă edita
rea și în aceste domenii a unei co
lecții gen „Biblioteca școlarului", 
adecvată programelor de învăță
mînt ? Pe de altă parte, preferin
țele multor elevi pentru muzica în
registrată pe benzi de magnetofon 
său pe discuri n-au fost captate de 
profesorii de specialitate pentru a fi 
folosite în procesul de educație este
tică din școală, pentru a crea un 
climat favorabil formării unei cul
turi artistice, a unui gust selectiv. 
La „Electrecord" n-au fost impri
mate încă — deși au fost deseori 
solicitate — discur; muzicale pen
tru elevi, constituind o sumară 
istorie a muzicii, a diferitelor 
genuri, cu ajutorul cărora să i 
fi exemplificate lecțiile respective.

în rîndurile profesorilor de spe
cialitate există inițiative interesan
te, propuneri și sugestii care, stu
diate și introduse în programele 
și manualele școlare, în metodolo
gia predării pot fi valorificate de 
către forurile superioare de învăță
mînt în 
tivare a 
elevi.

procesul complex de cul- 
gustului pentru frumos la

■științei cu producția
5

Printre factorii care 
conferă cercetării științifi
ce un nivel ridicat de efi
ciență se numără, în mod 
deosebit, colaborarea u- 
nităților de cercetare cu 
uzinele și fabricile. în a- 
cest sens se înscrie ca 
un important fenomen 
pozitiv dezvoltarea co
operării, și uneori 
chiar a conlucrării di
recte, între cercetătorii 
din domeniul investigații
lor cu caracter fundamen
tal sau aplicativ și ingi
nerii din producție, în 
sectorul construcțiilor de 
mașini.

După cum este cunos
cut, actualul cincinal a- 
cordă o atenție sporită 
echipării economiei națio
nale cu mașini și instala
ții tot mai perfecționate, 
la nivelul celor create pe 
plan mondial sau realiză
rii unor mașini ,de mare 
randament pentru tehno
logia proprie a construc
ției de mașini. Și este 
interesant de arătat, ca 
fenomen caracteristic evo
luției și orientării științe
lor tehnice, că o mare 
parte a lucrărilor de cer
cetare și proiectare lega
te de crearea acestora 
se desfășoară chiar în 
incinta producției.

Legătura tot mai intimă 
dintre cercetare și pro
ducție, dezvoltarea pe 
mai departe a acestei 
colaborări presupune o 
serie de factori — dar, 
fără îndoială că principa
lul este ca atît cercetă
torii din sectorul con
strucției de mașini, cît și 
inginerii din producție 
să înțeleagă pe de
plin importanța aportu
lui lor reciproc, statorni
cind spiritul unei coope
rări active, durabile, con
cepută în perspectivă.

în diferite materiale pu
blicate în presă în proble
ma colaborării dintre 
cercetare și producție se 
relevă — și aceasta pe 
bună dreptate — necesi
tatea perfecționării forme
lor sau structurilor orga
nizatorice ale acestei 
colaborări. Esențial este 
să primeze spiritul de 
colaborare, esențială este 
dorința reciprocă de a 
rezolva cît mai repede 
și cît mai bine tema res
pectivă, fiecare aducîn- 
du-și aportul de cuno
ștințe.

Din experiența institutu
lui nostru s-a putut con
stata că atunci cînd 
„toate părțile" au înțeles 
acest lucru ți au găsit 
cele mai potrivite modali
tăți de întrajutorare, 
avantajele n-au întîrziat 
să apară ; în colaborare 
cu Centrul de mecanica 
solidelor al Academiei, 
specialiștii institutului 
nostru au obținut rezultate 
bune în efectuarea măsu
rătorilor de tensiune 
cuptoarele de ciment, 
iar în colaborare 
Uzina constructoare
mașini din Reșița se trece 
acum la executarea in
dustrială a cuzineților bi 
și trimetalici pentru mo? 
toare mari. De asemenea, 
la omologarea a două noi 
tipuri de motoare își aduc

ing. Alex. C. ANDRIAN
Institutul de cercetări tehnologice 

pentru construcția de mașini

piditate în rezolvarea te
melor de cercetare solici
tate de producție, are în 
personalul său și unele 
cadre de știință teoretică 
— fizicieni, chimiști, ma
tematicieni etc., pentru ca 
lucrările de cercetare să 
poată fi atacate sub di
ferite unghiuri, atît din 
punct de vedere funda
mental cît și aplicativ. 
Firește că prin aceasta 
nu ne gîndim să îngus
tăm colaborarea latgă cu 
cercetătorii din institutele 
Academiei, de la catedre 
etc., cu inginerii cercetă
tori din celelalte institute 
departamentale sau ingi
nerii din producție.

Activitatea coordonată 
a omului de știință și a 
tehnicianului specialist 
din uzine și institute de 
cercetări aplicative este o 
condiție necesară în a- 
propierea științei de via
ță, o necesitate de care 
depinde rezolvarea opti
mă a problemelor indus
trializării, ale progresului 
tehnic în țara noastră.

și proiectarede calcul 
etc.

Desigur, 
colaborări 
cetători și 
buie să existe o anumită 
raționalizare sau dozare 
a sarcinilor și eforturi
lor în vederea unei coo
perări cît mai fructuoase, 

auzit
cer- 
mult

contribuția alături de cer
cetătorii institutului nos
tru și inginerii de la uzi
nele „23 August" din Ca
pitală, întreprinderea 
unde se omologhează a- 
ceste motoare, precum și 
specialiști de la catedrele 
institutelor politehnice, de 
la Direcția tehnică a Mi
nisterului Industriei Con
strucțiilor de Mașini eiC. 
în momentul de față, în
tre institutul nostru și U- 
zinele „23 August" se 
stabilește o colaborare pe 
care o considerăm esen
țială, privind turnarea 
fontelor de înaltă rezis
tență, necesare la execu
tarea mașinilor-unelte 
produse de Fabrica de 
mașini-unelte și agregate 
București. Stabilirea unei 
asemenea colaborări a- 
duce și alte avantaje. 
Este cunoscut că atunci 
cînd între cercetarea 
iundamentală și cea apli
cativă și de dezvoltare 
există decalaje mari sau 
chiar 
mult 
rea unor rezultate prac
tice utile. Incontestabil, 
uneori asemenea decalaje 
sînt inevitabile — o des
coperire fie pe plan teo
retic, fie de ordin prac
tic însemnînd adeseori 
o înaintare în domeniul 
respectiv, care presupune 
diferite intervale de timp 
pentru aducerea „la ace
lași numitor" a sectorului 
rămas în urmă. Astfel în 
istoria tehnicii se cunosc 
cazuri de realizări tehnice 
valoroase — de exemplu 
mașinile cu aburi, pro
pulsia rachetelor etc. — 
a căror folosire practică 
a fost întîrziată decenii 
întregi din cauza neapro- 
iundării lor pe linie teore
tică. Asemenea exemple 
se pot da și pe linia teo
riei spre practică.' Or, 
aceste decalaje pot fi 
mult reduse printr-o a- 
dîncire a colaborării, 
printr-o coordonare sus
ținută a activității am
belor categorii de specia
liști : din cercetare și din 
producție.

Oamenii 
din țara 
să contribuie 
mare măsură la eforturile 
noastre, ale celor ce 
efectuăm cercetări aplica
tive în construcția de ma
șini la nivel departamen
tal și, implicit, ale ingi
nerilor din producție, a- 
profundînd, de exemplu, 
cunoștințele din domeniul 
vibrațiilor, domeniu atît 
de important în construc
ția de mașini (prin efec
tuarea de cercetări pri
vind măsurătorile de vi
brații, aparatura de mă
surat vibrații etc.). La fel 
stau lucrurile și în dome
niul ruperilor, elasticității 
sau plasticității, fenomene 
încă incomplet studiate, 
dar de o mare însemnătate 
practică, precum și în ce 
privește unele teme lega
te de studiul organelor 
de mașini și al teoriilor

o ruptură, este 
întîrziată obține

de știință 
noastră pot 

în mai

în cadrul unei 
vii între cer- 
producție tre-

Se face des 
același argument : 
cetătorii cer prea 
timp pentru soluționarea 
temelor. Dar o colaborare 
sistematică, încă din faza 
de inițiere a perfecționării 
sau construcției de utilaje, 
ar economisi un timp 
considerabil, ar permite 
accelerarea atît a cerce
tării cît și a realizării 
practice, în producție. în 
acest sens, menționez că 
institutul nostru, pentru a 
asigura o mai mare ra-

cu 
de

baschet. Aspecte de la meciu- 
la Cluj.
animație în premieră pe micul

Anchetă realizată de 
Mihai IORDĂNESCU

baschet. Aspecte de la meciurile 
Cluj.

la

18,00 — Emisiune pentru copii : — „Noi și păpușile*. O întîlnire cu micii 
din București. Din culisele „Gră-păpușari de la Palatul pionierilor 

dinii zoologice".
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.15 — Campionatul european feminin de

semifinale. Transmisiune de la
19.45 — Teleenciclopedia.
20.45 — Campionatul european feminin de

rile semifinale. Transmisiune de
21.15 — „Creionul se amuză" — filme de

ecran.
21.35 — Melodii din filme.
22,05 — Film : „Omul invizibil".
22.35 — Invitata noastră : Muzica ușoară.
22,55 — Telesport
23.15 — Telejurnalul de noapte.
23,25 — Buletinul meteorologic.

a ADUCE LNEDLE PREMIERA DE DALEI
let românesc, format în 
cel mai sever spirit al 
tradiției, necultivate pînă 
nu de mult la noi; suc
cesele sale internaționale 
sînt întru totul justificate.

Maestrul de balet Va- 
sile Marcu a conceput co
regrafia — cu unele mo
dificări — după aceea 
clasică a lui Petipas, care 
lucrase împreună cu 
Ceaikovski la realizarea 
„Frumoasei din pădurea 
adormită", inspirîndu-se 
din povestirea celebră a 
lui Charles Perrault. S-au 
încercat însă în coregra
fie unele soluții inedite, 
mai multă varietate, de
gajare și fantezie în di
feritele numere, în ansam
bluri, în dansurile de e- 
pocă și 
cere a 
încarcă 
balanța 
în orice
leau n-a .avut 
cînd spunea că 
narează greu, cugetarea 
sa pare întru totul justi
ficată de insuficiența su
gestiei atunci cînd 
vorba de o acțiune 
cisă, în acest balet 
tradiție care* deși îi 
nem clasic, nu are o le
gătură directă cu rațio
nalismul secolului XVIII,

o salutară redu- 
pantomimei care 
atît de simțitor 

neverosimilului 
balet. Dacă Boi- 

dreptate 
muzica

este

spu-

A OPEREI DDttlREȘEENE
fiind o creație a romanti
cului veac următor.

înviorarea constatată în 
spectacolul de față pare 
să se fi născut, în pri
mul rînd, din talentul și 
bunul gust al Ofeliei Tu- 
toveanu, care semnează 
decorurile și costumele. 
Tot spectacolul este o 
sărbătoare a culorilor 
tandre și pastelate, care 
se răsfață pe suprafețe 
largi în delicate degra- 
deuri, într-un joc subtil și 
totodată scînteietor al 
nuanțelor. Decorul ușor, 
fragil, se insinuează în 
spațiile degajate de re
cuzită, lăsînd loc dansu
lui, învestmîntat în revăr
sarea generoasă de lu
mini, culori și țesături fi
ne. Epoca este admirabil 
conturată, ca într-un ta
blou, cu o cochetărie ra
finată și o grijă exem
plară pentru detaliul ce 
se remarcă greu, atît de 
bine compusă și unitară 
este viziunea scenografi
că de ansamblu. N-ar fi 
lipsit de interes ca în

cadrul discuției despre 
problemele operei și ba
letului să se poposească 
cu răbdare asupra rea
lizărilor, uneori cu totul 
remarcabile, ale pictori
lor scenografi. De data a- 
ceasta este sigur că sce
nografia și costumele ri-

ta

dică valoarea artistică a 
noului spectacol.

Dacă ar fi să notăm u- 
nele rezerve privind toc
mai capitolul înnoirilor 
posibile și, de dorit, în 
coregrafie, ar trebui spus 
cred, că muzica lui Ceai- 
kovski, un exemplu splen
did de balet simfonic,

(pe care orchestra diri
jată ’ ~ --------
l-a 
un 
care nu-și află totdeauna 
corespondentul în ceea ce 
se petrece pe scenă. Ter
menul muzical crescendo 
ar putea fi transpus mai 
consecvent pe planul co
regrafiei (valsul din ac
tul II, disperarea prințu
lui după ce a zărit-o și 
pierdut-o pe Aurora — 
act III etc...); sînt, de a- 
semenea, unele ritmuri 
accelerate, unele învolbu
rări ale cromatismului în 
simfonie fără corespon
dențe imediate, unele 
prelungiri de muzică e- 
vocatoare care se sesi
zează cayun gol expresiv 
în balet (începutul actu
lui III, „pădurea adormi
tă" și dansul cam mono
ton al zînei Carabosse, 
de altfel inteligent conce
pută ca o femeie tînără și 
frumoasă încarnlnd răul), 
în schimb, dansurile de 
curte au o ținută impeca
bilă și un farmec irezis-

de Cornel Trăilescu 
susținut cu artă), are 
potențial emoțional

tibil; sînt bibelouri pu«i» 
parcă în mișcare printr-un 
abia bănuit mecanism in
terior.

Două distribuții servesc 
acest balet al lui Ceai- 
kovski. Rolul Prințesei 
Aurora este creat de Ilea
na Iliescu pe măsura 
temperamentului ei arză
tor și dinamic. Nu -e ne
apărat fetița jucăușă, ci 
o frumoasă și impecabilă 
dansatoare, cu stil, vir
tuozitate și o capacitate 
de a susține rolul pe un 
unic suflu de bravură și 
sensibilitate, de la înce
put pînă la sfîrșit. Alexa 
Mezincescu are elocvența 
juvenilă a Aurorei, atitu
dinile ei grațioase, un a- 
nume farmec copilăresc, 
sugerat de vîrsta și por
tretul eroinei pe care 
o creează. Participarea 
partenerilor primei bale
rine, eroi principali și ei, 
este întrucîtva ingrată.; 
George Cotovelea și Ser
giu Ștefanski (mai poe
tic) și-au afirmat prezen
ța cu talent și siguranță 
tehnică.

Dintre numeroasele per
sonaje ale basmului, in
terpretat în cele două 
versiuni ale sale, mai no
tăm aci pe Cristina Ha
mei (Zîna liliacului), șl

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Sala palatului
— orele 20) : CONCERT SIMFONIC.
• Teatrul
— 19,30.
© Teatrul
NEVILLE
• Teatrul ... ___ a___ ,______ __ __ ,
REGELE MOARE — '19,30, (sala° Studio) ’ NUNTA *ÎN- 
SfNGERATĂ — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : FII CUMINTE, CRISTOFOR I — 
19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CASA BER- 
NARDEI ALBA — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : SCAUNE
LE - 20.
® Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului de Co
medie) : GAIȚELE — 19,30.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : INELUL LUI... JUPI
TER — 20.
• Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : SE CAUTĂ UN GINE
RE — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
PĂCALĂ — 16,30, (sala din str. Academiei) : TIGRI» 
ȘORUL PETRE — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) jt 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI

de operă ■ și balet : EVGHENI ONEGHIN

de stat de operetă : CLOPOTELE DIN COR- 
— 19,30.
National „I. L. Caragiale" (sala Comedia) :

> 
î 
î
i

19,30.
WERNER HOLT (ambele serii) ! 
16,15 ; 20 ; la grădină — 19.

Melodia — ,9 ; 12; 15; 18; 21, 
15 ; 18 ; 21.
Capitol (completare Copiii... iar

pe Elena Dacian (in ace
lași rol și în Prințesa 
Florina) o dansatoare 
sincer emoționată de bu
curia gestului și a mișcă
rii.

Gabriela Danovski re
ușește încarnarea răului 
în Zîna Carabosse, iar 
Dan Moise (Pasărea al
bastră) țîșnește, într-un 
rol secundar, printre ve
detele distribuției. în rest, 
din lista lungă de inter- 
preți mai mulți ar avea 
dreptul la mențiuni spe
ciale (Martha Hertzeg, 
Luminița Dumitrescu, Ma
riana Iorgu, Lăcrămioara 
Stan, Paraschiv Pieleanu, 
Suita zînei liliacului, pri
etenele Aurorei etc...). Dar 
un balet atît de complex 
este un 
care se topesc reușitele 
și unele 
duale.

Dacă baletul de tradi
ție narează greu (și to
tuși, să ne amintim „Ro- 
meo și Julieta" de Proko
fiev !), dacă trebuie să-i 
acceptăm limbajul, cu ex
presiile lui lapidare și 
fixate într-un cod de legi 
dedus dintr-o fuziune în
tre plastica pură și dra
ma fără cuvinte, rămîn 
încă multe elemente care 
să ne invite în, sala de 
spectacol, unde „Frumoa
sa din pădurea adormită" 
trezește și azi emoții, im-, 
presii agreabile și dorin- '* 
ța de a-i felicita pe rea
lizatori.

Ada BRUMARU

efort colectiv în

slăbiciuni indivi-

• ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE LOR ZBU
RĂTOARE — iilm pentru ecran panoramic : Patria — 
10 ; 12,45 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Republica (completare Ca
zul ,,D") — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
e FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : Luceafărul — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Stadionul „Dinamo" —
18.30, Arenele Libertății
• AVENTURILE LUI 
Festival — 9 ; 12,30 ;
• ZORBA GRECUL: 
Modern — 9 ; 12 ;
• BOCCACCIO '70 :
copiii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 '; 18,30 ; 21 ; la" grădină
— 19,30.
• BUFONUL REGELUI : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14.
• DILIGENȚA : București — 9; 11,15; 13,30; 16
18,30; 21, Feroviar — 8; 10,15 ;. 12,30 ; 14,45 ; 17
19.15 ; 21,30, Excelsior — 9,30 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 
21, Grădina „Progresul" — 19,30, Aurora — 8,45 ; 11
13.15 ■. 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19.
• MORANHON : Lumina (completare Pașii poetului) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 PARTIZANII ÎN C1MPIE : Victoria — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
0 SERBĂRILE GALANTE : Central (completare Cheia 
succesului) — 9 ; 11,15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• ClINELE DIN BASKERVILLE : Union (completare Un 
secol și multe milenii) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
• UCIGAȘII DE FEMEI : Doina — 11,30 ; 15,30 ; 18,20 ;
20.30.
O FANTOMAS (seria I) ; Grădina „Doina" — 19,30.
• CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE 1966 — 
FRUNZE — TRADIȚII MARAMUREȘENE — PICTORUL 
GHIAȚĂ — FERMENȚII LA LUCRU — BRĂNCUȘI LA 
TÎRGU JIU — ANTAGONISME — „EU" : Timpuri Noi
— 9—21 în continuare.
<9 YOYO : Giulești (completare Un secol și multe mi
lenii) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Rahova (completare Borodi
no) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,15, Clubul Uzinelor 
„Republica" — 15 ; 17,30 ; 20.
• CASA NOASTRĂ : Înfrățirea între popoare (com
pletare Imagini din Muzeul pompierilor) — 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Dacia —
8—14 în continuare ; 17,15 ; 20,30.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Buzești
— 15,30 ; 19,30 ; la grădină — 20.
• HAMLET — cinemascop : Cringași — 15,30 ; 19,15.
O ȚARA FERICIRII: Grivița — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 21, Floreasca (completare Punct de gravitație) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : Tomis —
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15 ; ' 20,45 ; la grădină
— 18,45.
© CELE DOUA ORFELINE : Flacăra (completare Un 
secol și multe milenii) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Grădina 
„Progresul-Parc" — 19,30.
• CAMERA ÎN FORMA DE „L“ : Vitan — 15,30 ;
18 ; 20,30.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : Miorița 
(completare Basm) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• ALFABETUL FRICII : Munca (completare Tinerețe)
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA — cinemascop : Popular
— 15 ; 17,45 ; 20,30, Moșilor — 15 ; 17,45 ; 20,30 ; la
grădină — 19, Ferentari — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Grădi
na „Vitan" — 19.
« CASA NELINIȘTITĂ : Pacea (completare Vizita to
varășului Ciu En-Iai tn Republica Socialistă România)
— 15,45; 18; 20,15.
• S-A ÎNTÎMPLAT LA MILIȚIE : Colentina (completare 
Far-West) — 15.30 ; 17,45 , 20 : la grădină — 19.
• DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Volga (com
pletare Pașii poetului) — 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
Drumul Sării 15,30- 18: 20,30.
0 FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINA : Progresul 
(completaie 23 August 1966) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI :
Lira - 15,30: 18: 20,30.
• SE INTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : Cosmos (com
pletare 23 August 1966) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
« 5 000 000 DE MARTORI I : Cotroceni
Ghidrinul) - 15,15 , 18 20,45.
• CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Grădina „Arta"
9 FIFI ÎNARIPATUL : Grădina „Unirea" -
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR"
scop : Viitorul — 15,15 ; 18 : 20,45.

(completare

- 19,30.
20.
— cinema-

»
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Plecarea delegației militare iugoslave 
conduse de generalul de armată 

Ivan Gosnjak
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptindu-se spre pa
trie, delegația militară iugosla
vă, condusă de generalul de arma
tă Ivan Gosnjak, locțiitorul coman
dantului suprem al forțelor arma
te, secretar de stat pentru apăra
rea națională a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, care, 
la invitația ministrului forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România, a întreprins o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții militari iugoslavi au 
fost conduși de Iosif Banc, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
general-colonel Ion Ioniță, minis
trul forțelor armate, general-do- 
cotenent Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului, general-loco- 
tenent Ion Coman și general-co
lonel Mihai Burcă, adjuncți ai mi
nistrului, generali și ofițeri supe
riori, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față ambasadorul Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, Iakșa Petriei, și membri 
ai ambasadei, precum și atașați 
militari acreditați la București.

(Agerpres)

Plecarea delegației de activiști 
ai C. C. al P. C. Bulgar

Vineri la amiază a părăsit Ca
pitala, îndrcptîndu-se spre patrie, 
delegația de activiști ai C.C. al 
P.C. Bulgar, condusă de Dimităr 
Ștoianov, membru supleant al C.C. 
al P.C.B., secretar al Comitetului 
regional de partid Veliko Tîrnovo, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită în țara noastră în 
schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
Vasile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Bucur, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești. (Agerpres)

Semnarea pretocelului române-bulgar 
de colaborare tehnico-științifică

între 3 și 7 octombrie 1966 au 
avut loc la București lucrările se
siunii a XVII-a a Comisiei de co
laborare tehnico-științifică între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria.

Comisia a examinat activitatea 
de colaborare tehnico-științifică 
desfășurată de la ultima sesiune 
și a aprobat programul de colabo
rare pentru perioada următoare.

Protocolul încheiat cu acest pri
lej a fost semnat din partea româ
nă de Ion Dumitru, adjunct al mi
nistrului industriei petrolului, iar 
din partea bulgară de Peniu Ki- 
rațov, prim-adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini.

La semnare a fost prezent 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria, la București.

Protocolul prevede ca cele două 
părți să-și transmită reciproc do
cumentații și să înlesnească vizite 
de studiu ale specialiștilor pentru 
cunoașterea realizărilor tehnico- 
științifice în domeniile industriei 
construcțiilor de mașini, industriei 
ușoare, industriei chimice etc.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-un spirit de prietenie și 
înțelegere deplină. în timpul șede
rii sale în România, delegația bul
gară a vizitat o serie de întreprin
deri industriale.

(Agerpres)

PLECAREA DELEGAȚIEI
ECONOMICE INDIENE

Vineri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, delegația 
economică indiană, condusă de 
Mohammed Shafi Quershi, minis
tru adjunct la Ministerul Comer
țului al Indiei.

La plecare, pe aeroportul Bănoa
sa, au fost prezenți ing. Alexandru 
Albescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, funcționari 
superiori din minister, precum și 
K. R. F. Khilnani, ambasadorul In
diei la București, și membri ai 
ambasadei.

înainte de plecare, oaspetele in
dian a făcut o scurtă declarație 
unor redactori ai agenției „Ager- 
pres“ și Radioteleviziunii române.

Referindu-se la stadiul actual 
de dezvoltare a relațiilor comer
ciale româno-indiene, dl. Moham
med Shafi Quershi a spus : Relații
le comerciale dintre India și Ro
mânia au o oarecare tradiție și 
pot spune cu satisfacție că ele se 
amplifică de la an la an. De alt
fel, în timpul tratativelor pe care 
le-am purtat la București în ve
derea semnării protocolului comer
cial pe 1967, am constatat că și în

România există o atmosferă foarte 
favorabilă dezvoltării relațiilor co
merciale. India este o importantă 
cumpărătoare de bunuri românești, 
în ce privește industria, să fiți si
guri că veți găsi o piață foarte lar
gă în India. Dezvoltarea agricultu
rii în țara noastră, care formează 
baza ei economică, va face nece
sară importarea de utilaj agricol 
în cantități tot mai mari din Ro
mânia. România, la rîndul ei, pen
tru a-și dezvolta industria va avea 
nevoie de mai mult minereu de 
fier, pe care India i-1 va pune ori- 
cînd la dispoziție.

în vizita pe care am făcut-o în 
frumoasa dv. țară — a spus în în
cheiere oaspetele — ni s-a oferit 
prilejul să vedem multe lucruri. 
Am fost oaspeți ai marii fabrici 
de tractoare din Brașoy, ai mo
dernei rafinării de la Brazi, ai fa
bricii de mașini-unelte și agregate 
din București. Părerea noastră 
este că România se dezvoltă pe zi 
ce trece, iar eforturile făcute de 
guvernul român pentru prosperi
tatea economică a întregii țări sînt 
demne de apreciat.

Primirea de către tovarășul
Alexandru Bîrlădeanu a conducătorului 

delegației de bunăvoință a Republicii Mali

Cronica
zilei

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Alexandru Bîrlă
deanu, a primit vineri pe condu.- 
cătorul misiunii de bunăvoință a 
Republicii Mali, Madeira Keita, 
membru al Biroului Poliție al Par
tidului Uniynea .Șudapez.ă R-D,A„ 
ministrul justiției, care face o vi
zită în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Ya 
Doumbia, ambasadorul Republicii 
Mali în Republica Socialistă Ro
mânia.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într.-o atnaosferă cordială, a 
luat parte Adrian pimitriu, mi- 
nistrul justiției.

(Agerpres)

VIZITELE >
Continuîndu-și vizita prin țară, 

delegația Partidului Comunist din 
Finlanda, condusă de tovarășul 
Aarne Saarinen, președintele Par
tidului Comunișț din Finlanda, în
soțită de tovarășa Ghizela Vașș, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., a 
sosit vinepi în regiunea Argeș. 
Membrii delegației finlandeze au 
făcut o vizită la Comitetul regio
nal de partid, unde s-au întîlnit 
cu membri ai biroului comitetului 
regional.

P. C. DIN ilWA
Cu acest prilej, tovarășul Petre 

Duminică, prim.-secrețar al Comi
tetului regional Argeș al P.C.R., a 
informat pe oaspeți despre activi
tatea și preocupările actuale ale 
organelor și organizațiilor locale 
de partid-

în continuare, delegația a vizitat 
hidrocentrala „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" de pe Argeș. Biroul Co
mitetului regional a oferit, în cin
stea delegației, o masă tovărășeas
că. (Agerpres)

Vineri după-amiază s-a întors 
în Capitală, venind de la Teheran, 
delegația Grupului național român 
al Uniunii interparlamentare, care 
a participat la cea de-a 55-a Con
ferință anuală a Uniunii.

Din delegație au făcut parte: 
prof. dr. Tudor Drăganu, vicepre
ședintele Grupului național, ing. 
Ion Iliescu, secretar, Gheorghe Fi
lip și Constantin Stătescp, membri.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Ion Pas, președintele Grupului na
țional român al Uniunii interpar
lamentare, Anton Breitenhofer, 
Ion Brad, C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, deputați.

★
Vineri la amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind din Franța, dele
gația română condusă de prof. dr. 
docent Jean Liy.eșcu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, care a 
participat la conferința interguver- 
namentală privind situația perso
nalului didactic, organizată sub 
auspiciile U.N.E.S.C.O.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Cu prilejul aniversării 

proclamării R.D.Germane
Cu prilejul celei de-a XVII-a a- 

niversări a proclamării Republicii 
Democrate Germane, vineri la a- 
miază ambasadorul R.D. Germane 
la București, Ewald Moldt, a ofe
rit o recepție în saloanele amba
sadei.

Au participat Alexandru Bîrlă
deanu, Mihai Gere, Hie Murgu- 
lescu, Roman Moldovan, membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
membri ai conducerii Ministeru-

*
Cu prilejul celei de.-a XVII-a a.- 

niversări a proclamării R.D. Gerr 
mane, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. D. Germane 
în Republica Socialistă România, 
Ewald Moldt, a depus vineri dimi
neață coroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism și la Monumentul eroilor 
sovietici-

Regizorul Joachim Kunert și ac
torii de film Monika Woj'towicz și 
Helmut Schreiber, din R. D. Ger
mană — realizatori ai producției 
cinematografice „Aventurile lui 
Werper Hoit", prezentată în Bucu
rești îp cadrul unui spectacol de

lui Afacerilor Externe, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință și cul
tură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

*
gală prilejuit de cea de-a XVII-a 
aniversare a proclamării R. D. Ger
mane — s-au întîlnit vineri la 
amiază cu reprezentanți ai presei 
și radioteleviziunii române.

Oaspeții germani au discutat cu 
ziariștii prezenți aspecte actuale ale 
cinematografiei din țara lor.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești.

Cu prilejul celei de-a XVII-a a- 
niversări a proclamării R. D. Ger
mane, Ewald Moldt, ambasadorul 
R.D. Germane la București, a rostit 
o cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune. (Agerpres)

Ieri în țară : Vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat în ge
neral slab, cu intensificări locale 
în Banat și estul țării. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 20 de grade la Splina și In- 
torsura Buzăului și 27 grade la 
Răuți și Sînnicolau Mare. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul mai mult senin. Vîntul a su
flat în general slab. Temperatura 
maximă a atins 26 de grade. 
Timpul probabil pentru 9, 10 și 11 
octombrie. In țară : Vremea devi
ne schimbătoare în jumătatea de 
vest a țării, unde cerul va prezenta 
unele înnorări accentuate și vor 
cădea ploi locale. în rest, vre
mea va fi în general frumoasă, 
cu cerul variabil și cu ploi izo
late. Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 15 și 25 de grade. 
In București : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară.

LOTO
La tragerea Loto din 7 octom

brie 1966 au fost extrase din urnă 
următoarele numere: 61 82 12
44 1 22 23 9 58 88. Premiul 
special : 82 12 1. Fond de premii: 
1 022 665 lei din care report la pre
miul special 201 949 lei.

Vizitele comisarului general 
al planului din Franța

Joi seara, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Maxim 
Berghianu, a oferit, în saloanele 
restaurantului Athenee Palace, un 
dineu în cinstea comisarului gene
ral al planului din Franța, Francois 
Ortoli, și a soției sale, care se află 
în țara noastră.

Au luat parte Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii Comi
tetului de Stat al Planificării.

Au participat Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București, 
și alți membri ai ambasadei.

ir

Comisarul general al planului 
din Franța a făcut vineri dimineața 
o vizită la Comitetul de Stat al 
Planificării. Cu acest prilej, Maxim 
Berghianu, președintele Comitetu
lui, a înfățișat oaspetelui princi

palele aspecte ale planificării în țara 
noastră, metodele folosite la ela
borarea actualului plan cincinal, 
precum și indicatorii de bază ai 
dezvoltării economiei naționale în 
perioada 1966—1970. La rîndul său, 
Frangois Ortoli a arătat unele me
tode folosite în cadrul Comisaria
tului General al Planului din 
Franța.

Discuțiile, la care au luat parte 
membri ai conducerii Comitetului 
de Stat al Planificării, au decurs 
într-o atmosferă cordială și au con
stituit un schimb util de păreri 
pentru specialiștii ambelor părți.

în cursul după-amiezii, oaspe
tele, împreună eu soția, au făcut 
o vizită prin Capitală, iar seara au 
participat la un spectacol al Tea
trului de Operă și Balet.

(Agerpres)
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Astăzi și mîine, 
meciurile decisive

W
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Conferința Partidului
Muncii din Coreea

PHENIAN.— Agenția A.C.T.C. 
transmite că la 5 octombrie tova
rășul Kim Ir Sen, președinte al 
C-C. al Partidului Muncii din Co
reea, a prezentat la Conferința par
tidului raportul intitulat : „Situa
ția actuală și sarcinile care stau 
în fața partidului nostru".

Raportul arată printre altele că 
în ultimii ani acțiunile imperialis
mului în Asia, Africa și America 
Latină au cunoscut o puternică 
intensificare. Kim Ir Sen s-a refe
rit pe larg la agresiunea Ș.U.A- 
împotriva poporului vietnamez. 
Subliniind eroismul poporului 
vietnamez în apărarea libertății și 
independenței patriei, vorbitorul 
ș-a referit la necesitatea sporirii 
ajutorului acordat de țările socia
liste în lupta acestuia împotriva 
agresiunii imperialiste america
ne. Poporul coreean — a spus 
raportorul — „va depune toate e- 
forturile posibile pentru a sprijini 
poporul vietnamez". El a subliniat 
că singura soluție justă a proble
mei vietnameze constă ,îrp aplica
rea poziției în patru puncte a gu
vernului R. D. Vietnam și a De
clarației în cinci puncte a Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud. Raportorul a cerut 
ca imperialiștii americani să re
nunțe la toate actele de agre
siune în Vietnam, să se retragă 
imediat din Vietnamul de sud, îm
preună cu trupele marionetă și cu 
armele lor.

Trecînd în revistă succesele miș
cării de eliberare națională, rapor
torul a menționat că imperialiștii 
nu vor să părăsească coloniile, re
curg la tot felul de artificii și la 
forță, încearcă să se infiltreze în 
noile state independente pentru 
a-și menține pozițiile. El a decla
rat că sprijinirea luptei de elibe
rare a popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină este un prin
cipiu important al politicii exter
ne a partidului și guvernului 
R.P.D. Coreene.

O parte a raportului a fost con
sacrată problemei relațiilor dintre 
țările socialiste, dintre partidele 
comuniste și muncitorești. Lupta 
pentru salvgardarea unității țări
lor socialiste „este o datorie sacră 
a tuturor comuniștilor" — se arată 
în raport. Kim Ir Sen a subliniat 
că este important „ca toate parti
dele comuniste și muncitorești să 
respecte principiul independenței 
în mișcarea comunistă internațio
nală" „Respectarea reciprocă a in
dependenței — a spus el — este

o condiție primordială și funda
mentală a coeziunii și colaborării 
între partidele frățești". Vor
bitorul a arătat că în condi
țiile actuale nu mai este posibilă 
existența unei „conduceri" și nici a 
unui „centru" în mișcarea comu
nistă internațională. El a subliniat 
inadmisibilitatea sprijinirii ele
mentelor fracționiste în cadrul al
tui partid. Unitatea și colaborarea 
pe baza egalității și independenței, 
menținerea independenței, întări
rea în același timp a solidarității 
internaționale este politica fermă 
pe care a dus-o partidul nostru 
în relațiile cu partidele și țările 
frățești" — a spus raportorul.

în cea de-a doua parte a rapor
tului, tovarășul Kim Ir Sen s-a o- 
cupat de problemele construcției 
socialiste interne. Arătînd că în 
situația actuală; R.P.D. Coreeană 
este nevoită ca, paralel cu con
tinuarea construcției economiei so
cialiste să continue organizarea 
apărării, el a subliniat că „putem 
contribui la întărirea forței între
gului lagăr socialist numai dacă 
sporim propria noastră forță eco
nomică". O problemă importantă 
în construcția economică socia
listă o constituie consolidarea in
dependenței economice a țării, a 
spus raportorul, adăugînd că a 
construi o economie națională in
dependentă este linia consecventă 
a Partidului Muncii din Coreea.

în continuare raportul s-a ocu
pat de necesitatea întăririi parti
dului. De asemenea, el a subliniat 
că „alianța muncitorească-țără- 
nească s-a întărit și intelectualii 
sînt strîns uniți în jurul partidu
lui. El s-a referit la educația mem
brilor de partid în spiritul mar- 
xism-leninismului, al patriotismu
lui socialist, precum și la problema 
preluării și valorificării critice a 
moștenirii culturale și a tradiții
lor naționale.

în încheiere, raportorul a arătat 
că sarcina cea mai urgentă care 
stă în fața poporului sud-coreean 
este de a dejuca politica S.U.A. 
de transformare a Coreei de sud 
într-o bază militară de agresiune, 
precum și scopurile tratatului ja- 
pono—sud-coreean".

„Unificarea patriei este sarcina 
națională supremă a poporului 
nostru" — a spus Kim Ir Sen. 
Indiferent care ar fi mijloacele 
și căile concrete ale unificării — 
a spus el — „unificarea Coreei 
este o problemă a poporului co
reean".

La Brașov a început

BALCANIADA DE TENIS DE MASĂ
BRAȘOV (Prin telefon). — în 

sala Armatei din localitate a 
început ieri a 3-a ediție a Balca
niadei de tenis de masă la care 
participă 28 de jucători și 20 de 
jucătoare din Bulgaria, Iugoslavia, 
Grecia, Turcia și România. în 
prima zi s-au disputat întîlniri din 
cadrul competițiilor pe echipe. 
Echipa masculină a României 
(Giurgiucă, Rethi, Bodea) a învins 
cu scorul de 5—0 echipa Greciei.

Alte rezultate: Bulgaria-Turcia 
5—0 ; Iugoslavia-Bulgaria 5—0 ; 
Turcia-Grecia 5—2. în întrecerea 
feminină, selecționata țării noastre 
a întrecut cu 3—0 echipa Bulga
riei. Celelalte meciuri s-au înche
iat astfel : Iugoslavia-Bulgaria 
3—0 ; Grecia-Turcia 3—0. Astăzi 
dimineață vor fi cunoscute echipele 
campioane balcanice, urmînd ca 
după-amiază să se dispute pri- 
mele probe la individual.

(Urmare din pag. I)

După cum ne informează tovară
șul inginer Alexandru Bărboi, pre
ședintele Consiliului agricol raio
nal Negru Vodă, anul acesta au 
fost create condiții deosebite pen
tru semănat. Pe mai bine de 75 la 
sută din terenul destinat griului 
ș-au administrat îngrășăminte chi
mice și organice s-a creat din vre
me un pat germinativ bun, iar în
treaga cantitate de sămînță a fost 
asigurată și tratată. Măsurile or
ganizatorice și tehnice luate asi
gură desfășurarea semănatului în 
cele mai bune condiții.

Mai sînt însă, în această cam
panie, și unele rămîneri în urmă. 
De ce întîrzie pregătirea terenului 
pentru însămînțare ? Am adresat 
aeeastă întrebare tovarășului in
giner Constantin Popa, președin
tele Consiliului agricol raional 
Medgidia. Răspunsul uimește : 
„Poate că oamenii au transmis ci
fre mai mici. Noi știm însă că 
treaba merge bine".

Adevărul, pe care tov. Popa pro
babil că nu-1 cunoaște, este 
însă altul. în unele coope
rative agricole din raionul Medgi
dia pregătirea terenului pentru se
mănat se desfășoară într-un ritm 
nesatisfăcător. La Seimenii Mici 
din cele 915 hectare care urmează 
să fie semănate cu grîu n-au fost 
pregătite decît 590 ; la Tortomanu 
din i 160 hectare — doar 900 hec
tare. La fel se prezintă situația și 
în cooperativele agricole Peștera, 
Gura Dobrogei, Sibioara și altele. 
Care sînt cauzele acestor rămîneri 
în urm 5 ?

Una dintre ele este încetineala 
cu care, în anumite cooperative, se

eliberează terenul de culturi tîrzji. 
La aceasta se adaugă și ritmul ne
satisfăcător în care lucrează trac
toarele. Brigăzile de mecanizatori 
de la S.M.T. Remus Opreanu, bu
năoară, care deservesc cooperati
vele agricole Medgidia, Peștera, 
Satu Nou etc. ies în cîmp tîrziu, 
iar din cauza slabei întrețineri, 
tractoarele se defectează des.

Deficiențe se semnalează și în ce 
privește asigurarea seminței. Coo
perativele agricole Tortomanu, 
Murfatlar, Seimenii Mici, Vadu și 
altele, deși au început semănatul 
nu și-au procurat încă în între
gime sămînța necesară. în raionul 
Măcin nu s-a schimbat la baza de 
recepție decît jumătate din canti
tatea de sămînță prevăzută. La 
Consiliul agricol regional am aflat 
că la această oră cooperativele a- 
gricole de producție din regiuhe 
mai au de schimbat circa 2 000 
tone sămînță de grîu.

MUREȘ-
AUTONOMĂ MAGHIARĂ

în aceste zile ritmul lucrărilor 
de toamnă a fost intensificat și în 
regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară. în raioanele Gheorghieni 
și Ciuc semănatul griului și seca
rei s-a executat în proporție de 80 
și respectiv 57 la sută.

Am urmărit mersul lucrărilor a- 
gricole de toamnă în cîteva unități 
din raionul Tîrgu Mureș. în cele 
mai multe locuri se constată pre
ocupare și interes pentru grăbirea

semănatului. La cooperativa agri
colă din Pănet, cele două brigăzi 
de tractoare sînt repartizate potri
vit unui plan stabilit de consiliul 
de conducere al cooperativei în 
funcție de urgența lucrărilor. Pînă 
la 5 octombrie cooperatorii din 
Pănet au reușit să însămînțeze a- 
proape 300 hectare cu grîu din cele 
650 hectare planificate. O situație 
asemănătoare am întîlnit și în coo
perativele agricole din Praid, Un
gheni, Glodeni și altele din acest 
raion.

Sînt însă cooperative agricole 
printre care cele din Bereni, Be- 
zid, Crăciunești, Gheorghe Doja 
unde ritmul însămînțării griului 
este nesatisfăcător. Una din cauze 
este nefolosirea rațională a trac
toarelor. în loc ca ele să fie diri
jate la arături și însămînțări sînt 
folosite la transporturi sau stau 
defecte la sediile brigăzilor. în 
după-amiaza zilei de 4 octombrie 
la cooperativa agricolă din Fîntî- 
nele erau pe butuci două tractoare. 
Unuia îi lipseau anvelopele, iar ce
luilalt fuzeta roții. în legătură cu 
deficiențele constatate pe teren la 
brigada din Fîntînele și în alte 
locuri, am solicitat părerea ingine
rului Petru Pastor, directorul 
S.M.T. Miercurea Niraj.

— Munca noastră este îngreu
nată de lipsa unor piese de schimb 
pe care nu le livrează întreprinde
rea de aprovizionare nr. 16 din 
Tîrgu Mureș.

„Lipsurile nu pot fi justificate, 
în întregime, cu lipsa pieselor de 
schimb — se susține la serviciul 
de aprovizionare al întreprinderii 
respective. Majoritatea comenzilor 
depuse de S.M.T. Miercurea Niraj

au fost onorate. Excepție fac doar 
cîteva repere de care nu dispunem 
nici, noi. Dar și în acest caz, prin 
recondiționarea sau înlocuirea lor 
de la tractoarele care sînt în curs 
de reparare, temporar s-ar putea 
înlătura greutățile".

După cîte am constatat, însă, în 
multe cazuri, nefolosirea din plin a 
tractoarelor și mașinilor se dato- 
rește și neglijenței mecanizatorilor. 
La cooperativa agricolă Livezeni a 
trebuit să treacă o jumătate de zi 
pînă s-au remediat defecțiunile la 
două tractoare, iar celelalte două 
tractoare defecte au rămas să fie 
reparate pentru a doua zi. Din si
tuația întocmită de serviciul S.M.T. 
din cadrul consiliului agricol re
gional rezultă că asemenea defi
ciențe există și la S.M.T. Reghin, 
Odorhei și altele. în prezent, 152 
de tractoare din parcul regiunii 
sînt în reparație.

Lorand DEAKI
coresp. „Scînteii"

★

Cu prilejul raidului anchetă în
treprins se face Constatarea că în 
multe locuri nu este folosită întrea
ga capacitate de lucru a tractoare
lor și mașinilor agricole, că există 
mari diferențe de la o unitate la 
alta în ce privește suprafețele se
mănate. Acum nu se mai poate 
pune problema că timpul nu este 
optim. Peste tot, potrivit recoman
dărilor Consiliului Superior al A- 
griculturii, trebuie să se lucreze din 
plin. Organele de partid, consi
liile agricole sînt chemate să ur
mărească. grăbirea semănatului și 
efectuarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate.

După o zi de odihnă, între
cerile campionatului european 
feminin de baschet se reiau 
astăzi la Cluj cu meciurile se
mifinale. în disputa pentru o- 
cuparea locurilor din partea 
superioară a clasamentului 
final sînt programate partide
le U.R.S.S.—R. D. Germană și 
România—Cehoslovacia, ur- 
mînd ca mîine învingătoarele 
să joace pentru locurile 1—2, 
iar învinsele pentru locurile 
3—4. Programul complet al 
penultimei zile arată astfel : 
Italia—R. F. Germană ; Un
garia—Franța ; Polonia—Iu
goslavia ; Olanda—Bulgaria ; 
U.R.S.S.—R. D. Germană și 
România—Cehoslovacia.

întrecerile

cicliștilor
Pe velodromul Dinamo din 

Capitală au continuat ieri cam
pionatele republicane de ciclism pe 
pistă. Proba de urmărire indivi
duală (4 000 m) a revenit dinamo- 
vistului Emil Rusu cu timpul de 
5’14”2/10, urmat de C. Dumitrescu 
(Steaua) — 5’15”5/10 
(Steaua). Astăzi este 
iar duminică, de la 
desfășura proba de 
adițiune de puncte.

și M. Virgil 
zi de odihnă, 
ora 10, se va 
semifond cu

ȘANTIER ENERGETIC 1966
(Urmare din pag. I)

deunui autotransformator
110/220 kV cu putere unitară 
de 200 000 kVA la cele două 
capete ale liniei. Se află în
tr-un stadiu avansat — peste 
80 la sută din lucrări efec
tuate — linia de 400 kV Bucu- 
rești-sud—Galați care va intra 
în funcțiune în luna decem
brie. Este aproape terminată 

• linia Ișalnița—Bechet de 220 
kV care va face legătură cu 
sistemul energetic din R.
Bulgaria, urmînd ca ea să fie 
dată în funcțiune, cînd se 
termina construcția stîlpului 
de traversare a Dunării, un 
turn metalic înalt de peste 
140 m.

Continuă cu intensitate lu
crările la obiectivele ce vor 
intra în funcțiune în anii ur
mători. La centrala termoelec
trică de la Deva, cu o 
capacitate proiectată de 800 
MW 
din 
200 
atacate lucrările la 
construcție. Ea va funcționa pe

care va fi 
unități mari 
MW fiecare,

p.

va

alcătuitâ 
de 
au 

partea de

bază de cărbune din Valea 
Jiului. La marea centrală de 
la Borzești va începe curînd 
montajul unui grup de 200 MW.

La marea centrală termo
electrică de la Craiova se a- 
propie de sfîrșit montajul unor 
uriașe cazane cu aburi. Este 
vorba de cazane cu debite u- 
nitare de 500 t aburi pe oră, 
la o temperatură ae 540°C și 
presiune de 185 atmosfere. în 
această lună primul cazan va fi 
supus probelor hidraulice. De 
asemenea va începe și mon
tajul primei turbine de 315 
MW, care va fi alimentată cu 
abur produs de aceste caza
ne, și 
tralei 
mare, 
apei, 
nelui, 
lor arse etc. Turboagregatul 
de 315 MW va fi cea mai 
mare și mai modernă insta
lație energetică din țara 
noastră. Acesta urmează să in
tre în funcțiune în a doua ju
mătate a anului viitor. Conti
nuă lucrările și la alte obiec
tive energetice.

a echipamentului cen- 
— stația de 
instalațiile de 
de pregătire
de evacuare

transfor- 
tratare a 
a cărbu- 
a gaze-

ȘAH

Campionatul mondial
feminin după 4 runde

tn campionatul mondial feminin 
de șah de la Oberhausen (R.F.G.i, 
echipa României a terminat la ega
litate, 1—1, cu echipa Ungariei. 
Alexandra Nlcolau a remizat cu 
Karakas, iar Elisabeta Polihroniade 
cu Bilek. Alte rezultate : Iugoslavia 
—S.U.A 1,5—0,5; U.R.S.S.—Dane
marca 2—0; Cehoslovacia—R D. 
Germană 0,5—0,5 (1); Olanda—An
glia 1,5—0,5; Bulgaria—R.F. Germa
nă 1—0 (1); Polonia—Austria 1—0 
(1). După 4 runde, pe primul loc în 
clasament se află echipele Româ
niei și Iugoslaviei cu cite 6,5 puncte, 
urmate de U.R.S.S — 6, Cehoslova
cia — 5 (1), Olanda — 5,5 etc.

în cîteva rînduri
• Echipa masculină

București, care se află 
bania, a jucat la Shkodra cu formația 
„VUaznia". Sportivii români au învins 
cu 3—0 (15—12, 15—13, 15—9). ,

• în runda a 13-a a turneului de șah 
de la Zinnowitz (R. D. Germană), Victor 
Ciocfltea a remizat cu Golz (R. D. Ger
mană). In clasament conduce marele 
maestru sovietic Antoșin cu 9,5 puncte, 
urmat de Victor Ciocîltea — 9, Fuchs 
(R. D. Germană) — 8,5 etc.

de volei Steaua 
în turneu in Al-

• Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Marsilia, campionul euro
pean Miche! Jazy a cîștigat proba de 
3 000 m cu timpul de 7’59", iar Roger 
Bambuck a ocupat primul loc la 400 m 
plat, realizînd 48”.

9 Concursul marilor maeștri de șah 
din U.R.S.S., desfășurat la Moscova, a 
revenit fostului campion mondial M. 
Botvinik. El a realizat 7 puncte din 9 
posibile, invingînd, printre alții, pe 
V. Smfslov, P, Keres și B. Spasski. 
Botvinik a pierdut partidele cu dețină
torul titlului mondial, T. Petrosian și 
M. Tal, fost campion al lumii.
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Intervențiile reprezentanților țări
lor „lumii a treia" în cadrul dezba
terilor de politică generală, care 
continuă de aproape frei săpfămîni, 
sînt urmărite cu deosebit interes de 
observatori pentru rechizitoriul pe 
care-l fac imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. Con
damnarea agresiunii S.U.A. în Viet
nam, susținerea dreptului poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur soar
ta, fără nici un amestec străin — sînt 
poziții pe care le-au afirmat cei mai 
mulți dintre vorbitorii din țările 
Asiei, Africii, Americii Latine. De a- 
semenea, cuvînfările lor sînt caracte
rizate prin preocuparea pentru reali
zarea de pași înainte în domeniul 
dezarmării, pentru statornicirea unui 
climat internațional de încredere și 
colaborare, pentru respectarea nor
melor care stau la baza relațiilor 
dintre state.

în cuvînfările delegafilor din ță
rile afro-asiafice și latino-americane 
este pus de asemenea un accent 
deosebit pe o serie de alte proble
me specifice care interesează în cel 
mai înalt grad țările respective. Vo
cea „lumii a treia" se ridică cu tă
rie, aici la O.N.U., împotriva încer
cărilor de a știrbi independența și 
suveranitatea unor țări, de amestec 
în treburile lor interne, de menținere 
a dominației asupra lor prin diferite 
mijloace.

„Concepjiile neocolonialisfe se 
mențin încă în relațiile internațio
nale" — a declarat, de exemplu, mi
nistrul de externe chilian, Gabriel 
Valdes, subliniind în același timp că 
unele din puteri „nu se resemnează 
să renunțe la privilegiile cucerite 
anterior". Ministrul de externe al 
Ugandei, Sam Odaka, a atras de a- 
semenea atenția, în cuvîntarea sa, 
asupra „intensificării în ultima vre
me a imixtiunii străine în afacerile 
interne ale statelor africane". „Țările 
sărace și în curs de dezvoltare sînt 
victime ale injustiției și exploatării — 
a declarat, la rîndul său, ministrul 
de externe al Kuweitului, Al Sabah, 
protestînd împotriva „acestei tra
gedii a lumii cdntemporane".

Un atac intens, concentrat este în
dreptat împotriva promotorilor po
liticii de segregație rasială și 
„apartheid" și, în primul rînd, a 
rasiștilor sud-africani și rhodesieni. 
Sînt subliniate, în cursul dezbateri
lor, pericolele pe care le implică a- 
ceasfă politică de nesocotire a celor 
mai elementare drepturi și libertăți 
ale omului, sînt lansate apeluri la ac
țiuni hotărîte pentru eradicarea 
definitivă a colonialismului și ra
sismului. în același timp, însă, se 
exprimă protestul împotriva refuzu
lui puterilor occidentale de a ac-

fiona în această direcjie. „Puterile 
occidentale sabotează eforturile (ă- 
rilor africane privind ajutorarea 
populajiei Africii de sud-vesf", a de
clarat la O.N.U. K. Uatja, reprezen
tant al mișcării de eliberare din a- 
cest teritoriu.

Se desprinde, de asemenea, din 
lucrările sesiunii, preocuparea țări
lor respective pentru dezvoltarea 
lor economică — ca o condiție a 
unei independențe politice depline. 
Așa cum sublinia în intervenția sa 
reprezentantul Afganistanului, Majid, 
„libertatea politică, fără o bunăstare 
economică, fără condiții mai bune 
de trai ,nu poate satisface cerințele 
de bază ale securității și libertății 
naționale”. Dar, eforturile acestor 
țări se lovesc de încercările mono
polurilor străine de a subjuga eco
nomia lor, de a le acapara bogățiile 
naturale. „Dreptul popoarelor de 
a controla și dispune liber de bogă
țiile lor naționale și de resursele lor 
trebuie să fie respectat" — a decla
rat ministrul de externe al Birmaniei, 
U Thi Han.

Cu foarte multă insistență sînt 
subliniate inechitățile economice 
grave existente în lume, adîncirea 
continuă a prăpastiei dintre nivelu
rile economiilor țărilor în curs 
dezvoltare și al celor dezvoltate, 
presia „subdezvoltare", a arătat 
lele trecute secretarul general U 
Thanf, poate desemna doar „sărăcie, 
instrucție insuficientă sau inexistentă, 
boli și lipsă de îngrijiri medicale, 
lipsă de cunoștințe și de pricepere 
pentru a valorifica resursele pro
prii — și, în general, risipirea po- 
tențialurilor umane și materiale". 
Nemulțumirea pricinuită de inefici
enta și insuficiența măsurilor care 
se iau pe plan internațional în ve
derea ajutorării țărilor în curs de 
dezvoltare este pe deplin justifica
tă mai ales dacă se ține seama de 
faptul că greutățile în care se zbat 
ele sînt rezultatul tristei moșteniri a 
îndelungatei dominații coloniale.

O deosebită importanță acordă 
reprezentanții țărilor Americii Lati
ne ideii creării unei zone denuclea- 
rizate pe acest continent. Mulfi ob
servatori văd în aceasta și o reac
ție la încercările Statelor Unite de 
a atrage țările latino-americane la 
planurile lor militare.

Vocea „lumii a treia" se ridică 
constant în apărarea principiilor Car
tei. „Egalitatea ' tuturor națiunilor, 
mari și mici, a declarat ministrul de 
externe al Pakistanului, Syid Pirzada, 
rezidă în dreptul inerent al state
lor și națiunilor de a se dezvolta, în 
conformitate cu năzuințele lor ,fără 
nici un amestec din afară".

de 
Ex-
zi-

Nicolae IONESCU

I

Trimisul special 
transmite : Se
al O.N.U., U

NEW YORK — 
Nicolae Ionescu 
cretarul general 
Thant, a oferit vineri un dejun 
în onoarea delegației române la 
cea de-a 21-a sesiune a Adunării 
Generale. La dejun au luat parte 
ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, șeful delegației ro
mâne, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului, Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul permanent al țării 
noastre la O.N.U., Costin Murgescu 
și Mia Groza, membri ai delega
ției.

Au participat, de asemenea, C. V. 
Narasimhan, Alexei Nesterenko și 
Jiri Nosek, secretari generali ad- 
juncți, precum și alți înalți func
ționari ai O.N.U.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

întrevederi

afacerilor externe 
al României

NEW YORK. — Ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescu, a 
avut o întîlnire cu ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, Pierre 
Harmel. Au luat parte Costin Mur
gescu, membru al delegației ro
mâne, și Constant Schuurmans, re
prezentantul permanent al Belgiei 
la O.N.U.

într-o atmosferă cordială, au fost 
discutate probleme ale relațiilor 
bilaterale, ale situației din Europa 
în lumina tendințelor de apropiere 
și lărgire a colaborării cjintre sta
tele continentului, precum și alte 
probleme ale vieții internaționale 
aflate în atenția participanților la 
sesiune. Cu acest prilej, ministrul 
belgian a oferit un dineu în onoa
rea ministrului de externe român.

★
De asemenea, în cursul ultimelor 

zile, Corneliu Mănescu s-a întîl- 
nit cu ministrul de externe al Sue
diei, Torsten Nilsson, tema con
vorbirilor avute cu acest prilej 
constituind-o evoluția relațiilor ro- 
mâno-suedeze.

★
în cadrul unei convorbiri avute 

cu ministrul de externe al Algeriei, 
Abdelaziz Bouteflika, au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Alge
ria și unele probleme aflate pe or
dinea de zi a sesiunii Adunării Ge
nerale.
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FESTIVITĂȚILE 
DE LA BERLIN
BERLIN 7 (Agerpres). — în 

:capitala R. D. Germane, ca și în 
întreaga țară, vineri au avut loc 

■ numeroase manifestări consacrate 
celei; de-a 17-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate 
Germane,

La monumentul socialțAilor din 
Berlin, conducători de partid și de 
stat în frunte cu Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane, precum și 
numeroase delegații ale oamenilor 
muncii au depus coroane de flori.

în saloanele Consiliului de Stat 
a avut loc recepția oferită de con
ducătorii de partid și de stat 
R. D. Germane.

Stare
de urgențăm Jamaica

cum transmit agențiile de 
ca urmare a noilor inci-

ai

La Londra, demonstrație a • muncitorilor. din transporturi împotriva politicii 
externe a guvernului, considerată drept cauză a scumpetei și concedierilor

încheierea lucrărilor Congresului

Partidului laburist
Plan în problema vietnameză in contradicție 
cu esența rezoluției votate

LONDRA 7 (Agerpres). — Con
gresul Partidului laburist s-a în
cheiat vineri dimineață cu o dez
batere în problema rhodesiană. 
Ziua de joi a prilejuit, după cum se 
știe, înfrîngerea politicii oficiale a 
guvernului laburist în două proble
me importante : situația din Viet-

tokio Vizită
inoportună

TOKIO 7 (Agerpres). — Takezo 
Shimoda, ministru adjunct al afa
cerilor externe al Japoniei, a de
clarat într-o conferință de presă 
că vizita președintelui Johnson în 
Japonia este indezirabilă în cazul 
în care este legată de războiul din 
Vietnam. El a adăugat că nu' este- 
de dorit ca el să facă nici măcar o 
escală la Tokio, în drurii spre Ma
nila, unde urmează să ia parte la 
întîlnirea celor șapte state partici
pante la războiul din Vietnam.

Vineri, președintele Johnson a 
remis o scrisoare primului minis
tru al Japoniei, Eisaku Sato, în 
care, potrivit agenției Kiodo Tușin, 
el socotește „inoportun" momentul 
actual pentru a vizita Japonia. în 
răspunsul său, premierul japonez 
s-a declarat de acord cu părerea 
președintelui Johnson.

nam și reducerea cheltuielilor, mili
tare. Totuși, premierul Wilson s-a 
declarat „foarte satisfăcut" de des
fășurarea congresului.

Examinarea planului britanic „în 
șase puncte" în problema vietna
meză, prezentat joi Congresului la
burist, arată că guvernul nu este 
dispus să accepte părerile expri
mate în sînul Partidului laburist în 
sensul că Anglia trebuie să se în
depărteze de politica americană în 
Asia de sud-est. Așa cum a fost ea 
definită de ministrul de externe 
Brown, politica britanică în proble
ma vietnameză nu ține cont nici 
de esența rezoluției adoptate cu 
majoritate de voturi de congres, și 
care constituie, după părerea mul
tor observatori, o condamnare im
plicită a acțiunilor S.U.A. în Viet
nam. Dimpotrivă, planul britanic 
este în fond o reflectare a încer
cărilor binecunoscute ale diploma
ției americane de a impune așa- 
zise tratative de pace îri condițiile 
menținerii și extinderii agresiunii 
împotriva poporului vietnamez.

Congresul culturii 99GENIALA ILUZIE"
poloneze A LUI SALAZAR

Colocviu juridic în problema vietnameză
PARIS 7 (Agerpres). — Vineri 

s-a deschis la Paris cel de-al 
10-lea colocviu juridic cu tema 
„Condițiile reglementării pașnice a 
problemei vietnameze". La coloc
viu participă numeroase personali
tăți politice, sindicale, parlamen
tare, juridice și ziariști. Printre 
participanți se află William Thorp, 
decanul baroului avocaților, Pierre 
Mendes-France, fost prim-ministru, 
Waldeck Rochet, secretarul general 
al Partidului Comunist Francez, 
Frangois Mitterrand, președintele 
Federației stîngii democrate și so
cialiste, etc.

I

După 
presă, 
dente care au avut loc la Kingston, 
capitala țării, guvernul Republicii 
Jamaica a emis un decret prin 
care se instituie stare de urgență 
în întreaga insulă. în baza decre
tului, poliția are dreptul de a ares
ta orice persoană suspectă de a 
incita la comiterea actelor de vio
lență.

Fostă posesiune engleză, Jamaica 
și-a cucerit independența în anul 
1962. Cu toate acestea, economia 
țării se află încă sub controlul 
monopolurilor străine, în special 
al celor nord-americane, care obțin 
profituri fabuloase din exploatarea 
bogatelor zăcăminte de bauxită. 
Cea mai mare parte a terenurilor 
agricole este concentrată în mîinile 
latifundiarilor și ale unor compa
nii străine. Colonialismul a lăsat 
populației o moștenire tristă : să
răcie, subalimentație, șomaj, mor
talitate infantilă ridicată etc.

Actualele tulburări din Jamaica 
se datoresc divergențelor existente 
între membrii diferitelor partide 
politice care au mers pînă la cioc
niri armate.

-

„Pauză politică" 
în Argentina?

Guvernul argentinean — a 
transmis din Buenos Aires co
respondentul ziarului elvețian 
„Neue Ziircher Zeitung" — in
tenționează să introducă o le
gislație al cărei scop este sista
rea oricărei activități politice 
„individuale". Legea privind 
„pauza politică" urmărește in
terzicerea tuturor demonstra
țiilor și a publicării de articole

si cărți cu caracter politic.
în întreaga Argentina se fac 

auzite, proteste față de acest 
proiect, subliniindu-se că el 
este și mai reacționar deci! le
gea privitoare la interzicerea 
partidelor politice și sechestra
rea averii, lor,. Aceste proteste 
au. cuprins, în afara sludenti- 
mii, cercuri largi ale populației.

în urma introducerii stării de urgență în Jamaica, poliția a operat numeroa
se arestări în capitală. în fotografie : polițiști percheziționează cetățeni 

la un punct de control

- La 7 octombrie, în sala Teatru
lui Mare din Varșovia au început 
lucrările Congresului culturii polo
neze la care participă circa 2 000 
delegați din întreaga țară, repre
zentanți ai diferitelor domenii ale 
artei, și culturii. Au fost prezenți 
conducătorii de partid și de stat 
polonezi, în frunte cu Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Ochab, președin
te al Consiliului de Stat, Jozef 
Cyrankiewicz, președinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone.

La congres participă numeroși

S. U. A.

oaspeți de peste hotare. Din Repu
blica Socialistă România participă 
o delegație de oameni de cultură 
condusă de Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. .

La ordinea de zi a congresului 
figurează referatul „Moștenirea 
culturii poloneze și răspunderea 
generației .noastre pentru îmbogă
țirea ei”, prezentat de Jaroslaw 
Jwaszkiew.icz, președintele Uniunii 
literaților din R.P. Polonă, și refe
ratul : „Rolul culturii' în procesul 
de instruire a poporului și educare 
a societății", 
Bogdan Suchodolski.

Gh. GHEORGHIȚĂ

susținut de prof.

I

Guvernul de la Lisa
bona se pregătește să 
lanseze un proiect 
„grandios" pe malurile 
fluviului Zambezi : un 
milion de portughezi ar 
urma să emigreze înfr-o 
perioadă scurtă în Mo- 
zambic.- „Le, 
Observafeur" 
nează că s-a făcut apel 
și la albi rhodesieni și 
nord-africani de a veni 
pe aceste meleaguri. 
Proiectul urmărește să 
modifice actualul raport 
între rasele din această 
țară, unde trăiesc șapte 
milioane de negri și nu-

mai 89 mii de albi. Dacă 
în această colonie s-ar 
instala un milion de 
albi — susțin cercurile 
oficiale lisaboneze — 
Portugalia s-ar putea 
menține mai mult în A- 
frica și „și-ar putea ma- 

Nouvel . nifesfa mai activ solida- 
mențio- rifafea cu celelalte fări 

civilizate de pe conti
nent". .Ultimul calificativ 
este atribuit statelor 
care promovează poli
tica rasistă. Dat fiind că 
proiectul n-a găsit ecou 
nici măcar la aliafii din 
N.A.T.O. ai Portugaliei, 
și nu se întrevăd șanse

de a se obține credite 
pentru finanțarea lui, 
Salazar se adresează 
celor care ar fi benefi
ciarii lui direcți : ra
siștilor din Republica 
Sud-Africană.

„Grandiosul" proiect 
nu-i decît o expresie a 
neliniștii crescînde față 
de valul luptelor ce se 
desfășoară în Mozam- 
bic pentru scuturarea 
jugului colonial. Este 
iluzorie încercarea co
lonialiștilor portughezi 
de a opri această luptă 
prin proiectul lor fan
tezist.

„CONGOLIZAREA"
DIAMANTELOR

în Congo (Kinshasa) a fost luată 
o hotărîre de a se sista exporturile 
de diamante. După reorganizarea ad
ministrativă, „congolizarea" numelor 
orașelor ce purtau denumiri străine, 
măsurile de controlare a activității 
monopolurilor belgiene, aceasta este 
— după cum a spus ministrul econo
miei naționale, Michel Kababa — o 
nouă măsură a guvernului congolez 
în scopul „asigurării independenței

Procesul bombardierelor
expediate clandestin
în Portugalia

PNOM PENH. Agenția cambodgiană de 
™ presă anunță din nou că trupe venind din 
Tailanda și Vietnamul de sud continuă să hăr- 
țuie și să terorizeze populația cambodgiană din 
regiunile de frontieră.

torul Patsas a declarat că asasinatul a fost pre- M BAGDAD.-Primul ministru, al Irakului, Naji | 
nipa-itat pYnrimînrt n nXrpra cîrhilrfrjS mnrtornl V- Talnh s j-aF „X . ^utorîtățîle irakiene UU' I

importantă , cantitate , ®
meditat. Exprimînd o părere similară,, martorul "" Taleb, a declarat, că ai___ ... ...
Dimitrios Lambrakis, fratele celui asasinat’,; a descoperit și confiscat o importantă _____
spus : „Fratele meu m-a anunțat cu puțin. înainte de arme . „introduse în țară, prin contrabandă,
de a muri că se urmărește ^uciderea sa". . prin-Iordania. El a adăugat că vinovății au fost

arestați și a început o anchetă în'această pri-.

Cel de-al 53-lea salon inter
național auto s-a deschis joi, 
la Porte de Versailles, cu par
ticiparea a 112 mărci de auto
turisme și vehicule din 20 de 
țări. Pentru „Renault", gi
gantul industriei franceze de 
automobile, care deține anul 
acesta recordul în producție 
(3 200 vehicule produse zil
nic) vedeta standului rămîne 
R-16, căruia i s-au adus une
le perfecționări tehnice. Din
tre exponatele firmelor străi
ne, se impune noul născut al 
uzinelor din Torino — „Fiat- 

se- 
în 

din 
brita- 
inte-

II' 
toată criza 
se manifestă 

automobilului 
constructorii 

prezintă modele 
printre care și un 

automat, cu te- 
vest-germană 
fidelă

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Procesul desfășurat în prezent în 
fața unui tribunal din Buffalo 
(New York) în legătură cu scoate
rea, pe căi ilegale, din S.U.A. a 
unor bombardiere de tipul B-26, 
care au fost expediate în Portuga
lia, a adus joi o serie de clarificări 
privind rolul jucat de unele servicii 
oficiale americane în această afa
cere. După cum relatează agenția 
U.P.I., Martin Caidin, un fost pi
lot în armata americană, care a 
participat la transportul acestor 
avioane, a declarat că, după infor
mațiile ■ ce le avea, tranzacția fu
sese încheiată cu poliția secretă 
portugheză. „Cei ce au negociat, 
a spus el, ne-au spus, la începutul 
anului 1965, că avioanele au fost 
vîndute cu consimțămîntul tacit al 
Departamentului de Stat al S.U.A. 
Bazîndu-mă pe experiența mea, a 
adăugat el, știam că acest tip de 
avioane nu poate fi scos din țară 
fără o colaborare completă a dife
ritelor agenții guvernamentale".

EjS SOFIA. Agenția B.T.A. informează că vi- 
neri a părăsit Sofia, îndreptindu-se spre 

Flanoi, o delegație de partid și guvernamentală 
bulgară, condusă de generalul de armată Ivan 
Mihailov, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care, la invitația C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam și a guvernului 
R. D. Vietnam, va face o vizită în această țară.

NEW YORK. Curtea federală din Boston 
(statul Massachusetts) a condamnat la cinci 

ani închisoare pe tînărul David Benson deoa
rece a refuzat să lupte în Vietnam.

m SOFIA. S. Mikunis, secretar general al 
““ Partidului Comunist din Izrael, care se află 
în vizită în Bulgaria, a fost primit de Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar.

8
E53 ATENA. La procesul persoanelor implicate 

în asasinarea deputatului de stingă grec 
Lambrakis a început audierea martorilor. Mar-

124". Cu 
rioasă ce 
industria 
Anglia, 
nici 
resante, 
mic „Austin" 
lefon. Firma 
„Volkswagen", fidelă liniei 
sale puțin estetice, adaugă 
mereu noi cai outere motoa
relor.

Salonul nu este numai o 
reușită confruntare tehnică in
ternațională, dar și o arenă 
a luptei de concurență a gi- 
ganțiloi acestei ramuri indus
triale. Marile firme americane 
„General-Motors", „Ford" și 
„Chrysler" folosesc salonul ca 
o trambulina pentru viitoarele 
lor ofensive pe piața europea
nă a automobilului. Dacă ma
șinile lor sînt mai. greu acce
sibile curopemloi, deoarece 
sînt prea voluminoase și cos
tisitoare, constructorii ameri
cani caută să se folosească 
în schimb de capetele lor de 
pod din Europa occidentală. 
Astfel, „calul troian" al lui 
„General-Motors*, firma „O- 
pel" din R.F.G., prezintă ediții 
mult americanizate, iar „Ford’ 
atacă cu noile „Taunusuri", 12 
și 15, pe care le expune pen
tru prima oară. Un punct 
de atracție al 
este și mașina

economice și încetării jefuirii sistema
tice a bogățiilor țării de către com
paniile miniere sirăine”.

După cum se știe, Congo (Kins
hasa) este principalul producător pe 
piața mondială a diamantelor. Deși 
în subsolul țării există asemenea 
bogății, veniturile realizate de guver
nul congolez de pe urma lor sînt in
fime. în schimb, tu concursul societății 
Miba, care exploatează minele din 
Kasaiul de vest și plasează la fiecare 
15 zile pe piața din Londra un stoc 
de diamante de 300 000 de carate, 
Banca Națională a Belgiei realizează 
lunar, de pe urma acestei operații, 
venituri în valoare de cîteva sute de 
.milioane de franci belgieni. Ca ur
mare a noii măsuri, la Banca Națio
nală a Congoului a fost depus un 
stoc de diamante de 360 000 carafe, 
care urma să fie expediat la Londra.

NEW YORK. La Forth-Worth,' Texas, " docfacnor? mnrnrciil' i nfhrn at inn al z-î a

KUWEIT. Împăratul'Etiopiei, Haile Selassie, 
" a sosit eri aci într-o vizită oficială.

Al. GHEORGHIU

«| RAWALPINDI. PreșediritelejTufcier,' .Cev- ' vintă- 
" det Sunay, a sosit -vinerii după-amiază la 
Rawalpindi pentru o vizită-oficială de cinci zile 
în Pakistan.

■ NEW YORK. La Forth. Worth,' Texas, se 
" desfășoară concursul' internațional de pian 
Cliburn. Printre cei șase finaliști se' află și pia
nistul român Radu Lupu, care a obținut > unul 
din premiile speciale ale'competiției pentru 
interpretarea la cerere a unei lucrări noi;și o 
medalie de aur pentru cea'mai bună , interpret 
tare la cerere a unui fragment din-Sonata pen
tru pian de Aaron Copland.

H NOVOSIBIRSK. Agenția TASS anunță că 
““ un uriaș incendiu a pustiit sute de hectare 
de taiga și stepă din'depresiunea vest-siberiană. 
Unități militare, transportate cu elicoptere in 
regiunea sinistrată, au luptat două săptămîni 
împotriva incendiului. Toate focarele au fost 
stinse. .

Demonstrație 
protest la Amster
dam împotriva răz
boiului american în 
Vietnam. Pe pan
cartele demonstran

ților scrie : „lată 
efectele napalmu- 
lui; domnule pre

ședinte" ; „Și.co- 
piii sînt inamicii 
avs. ?“ „Tn fiecare 
a treia duminică — 
o demonstrație de 
protest împotriva 

războiului"

salonului 
japoneză 

,,Toyoto". Japonezii sînt în 
plină ofensivă spre Europa 
cu alte două modele aprecia
te pentru mecanica lor fină și 
prețurile de concurență, spre 
marea îngrijorare a construc
torilor europeni.

Salonul deschide o fereas
tră șl spre automobilul viito
rului, prefigurat de pe acum 
la uzinele „Renault". Este au
tomobilul electric, care va fi 
acționat de pile cu combusti
bil și cu cîte un motor la 
fiecare roată.
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