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Sosirea tovarășului
Gus Hali, secretar general 

al P. C. din S. U. A.
CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT 

IN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII 
DIN REGIUNEA HUNEDOARA

în cea de-a doua zi a vizitei în regiunea Hunedoara, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, llie Verdeț, AAanea Mănescu, Virgil Trofin au fost oaspeți ai locuitorilor 
orașelor Alba lulia, Sebeș, Cugir, Orăștie, Brad, ai sătenilor din Galda de Jos. Conducătorii de partid 
și de stat au poposit în vechea cetate Alba lulia, la Casa memorială Aurel Vlaicu, la Mormîntul 
lui Avram lancu și la Gorunul lui Horia. Seara a avut loc la Hunedoara adunarea cu activul 

comitetului regional de partid.

Valorificarea rezervelor 
agriculturii—mijloc de 
creștere a veniturilor 

țărănimii, a bunăstării 
întregului popor

Vestea sosirii conducătorilor de 
partid și de stat s-a răspîndit pre
tutindeni în satele de pe văile Mu
reșului și Tîrnavelor care, împo
dobite sărbătorește, întîmpină pe 
oaspeți sub o ploaie multicoloră de 
flori.

La Galda de Jos, conducătorii de 
partid și de stat fac un popas mai 
îndelungat.

Despre rezultatele muncii coope
ratorilor vorbește cu mîndrie in
ginera agronom Maria Suchov, o 
tînără care, împreună cu soțul ei, 
lucrează cu pasiune de la absolvi
rea facultății, pentru dezvoltarea 
satului. Adunați în casa-laborator, 
gospodarii satului se sfătuiesc cu 
conducătorii de partid și de stat, 
le împărtășesc preocupările și 
strădaniile de a spori averea de azi 
a cooperativei, ce atinge cinci mi
lioane lei.

— Ce situație aveți în domeniul 
creșterii vitelor ? — întreabă tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

— Deși avem un mare număr de 
vite, peste șase sute de bovine, a- 
proape o mie de oi, sute de porci, 
producțiile ce s-ar cuveni să le ob
ținem nu țin încă pasul cu rezul
tatele din celelalte sectoare — răs
punde inginera agronom. Aceasta 
deoarece nu ne-am preocupat de 
selecția animalelor.

Discuția a continuat apoi cu pre
ședintele cooperativei, Vasile Tibe- 
rian, cu membrii consiliului de 
conducere, oaspeții interesîndu-se 
despre unele aspecte ale muncii 
cooperatorilor, despre felul cum 
conducerea cooperativei se consultă 
și se sfătuiește cu membrii aces
teia.

S-a vizitat apoi ferma de ani
male a vecinilor — gospodăria a- 
gricolă de stat Galda de Jos. Di
rectorul, ing. Augustin Mocanu, 

Oamenii muncii aclamă cu entuziasm pe conducătorii de partid și de stat

conduce pe oaspeți la grajdurile 
moderne, construite la un preț de 
cost scăzut, ce adăpostesc aproxi
mativ 300 de vaci.

Conducătorii de partid și de stat 
se întîlnesc apoi cu sătenii în ca
drul unui însuflețitor miting în 
piața satului, la care participă și 
agricultori din Mihalț, podgoreni 
din Cricău și Ighiu, pomicultori 
din Benic, pădureni și ciobani din 
întregalde, mii de oameni veniți 
din toate comunele din împreju
rimi.

Cu acest prilej au vorbit ing. 
Augustin Mocanu, directorul gos
podăriei de stat, și Vasile Tibe- 
rian, președintele cooperativei a- 
gricole.

In aplauzele celor prezență a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care, apreciind re
zultatele obținute de lucrătorii 
gospodăriei agricole de stat și de 
membrii cooperativei agricole de 
producție din Galda de Jos, 
a spus : Desigur, recolta de 
aproape 3 000 kg grîu la hectar 
obținută de Gostat și de peste 
2 400 kg la hectar realizată de 
cooperativă este bună ; perspecti
ve bune sînt de asemenea la re
colta de porumb, de sfeclă și la 
celelalte culturi. Și producția de 
lapte la G.A.S. este mulțumitoare. 
Față de Gostat, producția de lapte 
a cooperativei este însă mult mai 
mică. Aceasta arată ce rezerve mari 
are cooperativa, deși nici despre 
G.A.S. nu se poate spune că a a- 
juns la maximul posibilităților. Nu 
mai vorbesc că și numărul de vaci 
al cooperativei mi se pare foarte 
mic.

Subliniind necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru creșterea 
rentabilității și a beneficiilor în

In „Sala Unirii" din Alba lulia, conducătorii de partid și de stat cercetînd mărturii ale făuririi unității naționale 
a poporului român

G.A.S., pentru obținerea de pro
ducții mai mari cerealiere și ani
maliere la prețuri de cost cît mai 
mici în cooperativa agricolă — în- 
trucît numai pe această bază se 
vor putea îmbunătăți salariile lu
crătorilor din G.A.S. și vor putea 
crește veniturile tuturor coopera
torilor — secretarul general al C.C. 
al P.C.R. a spus în continuare :

După cum ne-au arătat tovarășii, 
anul acesta ziua-muncă în coope
rativă va fi de 29 de lei. Desi
gur, este un rezultat bun, dar de
pinde de dv. ca veniturile coope
rativei și ale membrilor ei să 
crească și mai mult. Toate eforturile 
pe care le depunem în domeniul 

agriculturii sînt îndreptate spre 
mărirea continuă a producției a- 
gricole, ca bază a sporirii venitu
rilor cooperatorilor, asigurării pro
duselor agricole necesare aprovi
zionării populației și industriei. în 
felul acesta agricultura noastră so
cialistă își aduce contribuția acti
vă la înfăptuirea programului ela
borat de Congresul al IX-lea al 
partidului privind desăvîrșirea 
construcției socialiste, înflorirea 
patriei. Aceasta, tovarăși, este ca
lea spre bunăstare'!

Trebuie să depunem eforturi — 
a spus în încheiere tovarășul 
Ceaușescu — pentru utilizarea din 
plin a mijloacelor puse la înde- 

mînă de stat, pentru extinderea 
mecanizării, pentru folosirea pe 
scară tot mai largă a îngrășămin
telor chimice, pentru aplicarea în
vățămintelor științei agricole. 
Știm că oamenii muncii din Galda 
de Jos, atît din Gostat cît și din 
cooperativă, sînt oameni harnici 
— și noi sîntem convinși că ei își 
vor aduce contribuția la înfăp
tuirea programului de dezvoltare a 
agriculturii noastre, la înflorirea 
patriei.

Conduși de uralele miilor de ță
rani participant la miting, oas
peții își continuă drumul spre Alba 
lulia. La Sîntimbru, pe coasta vii
lor, se celebrează tocmai sărbătoa- 
rea culesului, la care sînt invitați 
și oaspeții.

Ma lulia - 
ecoul 

„Horei Unirii“ 

tuturor 
românilor

Ne îndreptăm spre orașul unde 
s-a pecetluit unirea în același stat 
a tuturor românilor — Alba lulia, 
ale cărei temelii se sprijină pe 
vatra străvechiului Apulon al Da
ciei libere și Apullum roman. File de 
istorie vorbesc de originile daco-ro- 
mane ale orașului, de legendarul 
voievodat al lui Gelu, de intrarea 
triumfală a lui Mihai Viteazul, de 
momentul unirii, în 1918, a tuturor 
românilor intr-un singur stat na
țional.

(Continuare în pag. a Il-a)

Sîmbătă după-amiază a sosit în 
Capitală tovarășul Gus Hali, se
cretar general al Partidului Co
munist din S.U.A., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, face o vizită în 
țara noastră.

Tovarășul Gus Hali este însoțit 
de doi membri ai conducerii Par
tidului Comunist din S.U.A.

Ziua
petrolistului

Ing. Alexandru BOABĂ
ministrul petrolului

Ca în fiecare an, întregul nos
tru popor sărbătorește astăzi 
„Ziua petrolistului", ziua celor 
care prin munca lor neobosită și 
plină de abnegație extrag și va
lorifică comoara „aurului negru" a 
subsolului patriei. Această sărbă
toare este un semn de înaltă pre
țuire a eroicelor tradiții de luptă 
ale petroliștilor, a muncii rodnice 
a acestui harnic detașament al cla
sei muncitoare, care, alături de toți 
oamenii muncii, își aduce contri
buția -la dezvoltarea și înflorirea 
economică a patriei noastre so
cialiste.

■«Ziua petrolistului" se sărbăto
rește în acest an în condițiile a- 
vîntului general, al muncii pline 
de entuziasm și inițiativă a între
gului popor pentru înfăptuirea 
programului multilateral de dez
voltare a țării adoptat de Congre
sul al IX-lea al partidului. De ziua 
lor, petroliștii raportează impor
tante rezultate în îndeplinirea pla
nului pe primul an al cincinalului. 
In nouă luni, pe ansamblul indus
triei petroliere, planul producției 
marfă vîndută și încasată a fost 
depășit cu 4G 
milioane lei. Co
lectivele între
prinderilor de 
foraj au realizat 
peste prevederi 
41 000 m forați, 
iar muncitorii, 
inginerii și teh
nicienii din rafi
nării au livrat 
suplimentar față 
de plan 42 000 
tone benzină, 
17 000 tone mo
torină, 11 000 to
ne produse aro
mate cerute îa 
export, cantități 
însemnate de bi
tum, unsori, gaze 
pentru chimiza
re și alte produ
se cu caracteris
tici superioare. 
De asemenea, 
în întreprinde
rile industriei 
petroliere s-au 
realizat, în opt 
luni, economii 
suplimentare Ia 
prețul de cost la 
întreaga produc
ție marfă în va
loare de 44,8 mi
lioane lei și be
neficii peste plan 
de 45,8 milioane 
lei. Merită rele
vate în mod de

DECORĂRI LA CONSILIUL 
DE STAT

Cu prilejul „Zilei petrolistului", 
Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România a emis un Decret 
privind conferirea de ordine și me
dalii unor muncitori, tehnicieni și 
ingineri din cadrul Ministerului 
Petrolului, Comitetului de Stat al 
Geologiei și Ministerului Minelor.

Pentru merite deosebite în acti
vitatea desfășurată în sectoarele 
foraj, extracție, țiței, gaze și pre
lucrarea țițeiului, 173 tovarăși au 
primit „Ordinul Muncii", clasa a 
H-a și a IlI-a, „Ordinul Steaua 
Republicii Socialiste România", 
clasa a IV-a și a V-a, iar 492 tova
răși „Medalia Muncii".

Distincțiile au fost înmînate la 
Palatul Consiliului de Stat sîmbă

La aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost întîmpinați de tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

osebit rezultatele obținute de co
lectivele trusturilor de foraj Moi- 
nești și Tg. Jiu, rafinăriilor Brazi, 
Teleajen și din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Realizări de bun augur, în a- 
cest prim an din cincinal, au fost 
obținute în toate sectoarele indus
triei petroliere. O atenție deose
bită a fost acordată organizării și 
desfășurării lucrărilor geologice 
necesare creșterii rezervelor de ți
ței și gaze. Muncitori, ipgineri și 
tehnicieni din acest sector de ac
tivitate au muncit fără preget 
pentru creșterea volumului și rit
mului prospecțiunilor geologice, 
dovedind perseverență și inițiati
vă în folosirea unor metode efi
ciente de investigare. Ei au reușit 
să cerceteze aproape întreg terito
riul țării care prezintă interes pen
tru hidrocarburi și să obțină in
formații la adîncimi din ce în ce 
mai mari.

Petroliștii din sectorul de foraj 
și cei din schelele de extracție se 
pot mîndri cu succesele dobîndite 

(Continuare în pag. a V-a) 

»

Intervenție rapidă la una din sondele schelei Boldești, 
efectuată de membrii brigăzii conduse de maistrul 

Ion Ene Foto : M. Cioc

tă la amiază, de tovarășul llie 
Murgulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Au fost de față to
varășii Constanța Crăciun, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Bujor Almășan și 
Alexandru Boabă, miniștri, Ale
xandru Codarcea, președintele Co
mitetului de Stat al Geologiei.

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, tovarășul llie Murgules
cu a felicitat pe cei decorați.

Au răspuns Ion Niculescu, Du
mitru Dumitru și Gheorghe Vasi- 
lescu.

(Agerpres)
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în. întîmpinarea conducătorilor 
de partid și de stat au ieșit mii 
și mii de oameni ai muncii, care-și 
manifestă fierbinte dragostea fată 
de partid.

Oaspeții se îndreaptă către stră
vechea cetate a Bălgradului, ale 
cărei porți, încadrate de halebar
dieri, se deschid spre secole. To
tul evocă momente din istoria glo
rioasă a poporului român.

Răsună, ca și altădată, cuvinte
le aceluia ce a realizat acum mai 
bine de trei veacuri cea dintîi u- 
nire politică, reconstituind astfel 
cadrul de viață unitar al poporu
lui român : „Io, Mihai Voevod și 
Domn al Țării Românești, al- Tran
silvaniei și a toată Țara Moldovei"...

Clipe emoționante, cărora le dau 
viață un grup de artiști de la tea
trul din Petroșeni. E de față aici, 
sub ziduri, la porțile cetății, toa
tă suflarea orașului, ca și atunci 
cînd înaintașii lor l-au întîmpinat 
pe marele voievod sărbătorește, sa- 
lutîndu-1 cu salve de tun și dangăt 
de clopote.

Altă imagine răscolitoare a tre
cutului zbuciumat — răscoala lui 
Horia, Cloșca și Crișan. Conducă
torii de partid și de stat se opresc 
cu reculegere în fața obeliscului 
închinat celor trei martiri, po

La fermele gospodăriei agricole de stat din Galda de Jos

posesc la celula de deasupra ce
lei de a treia porți, între ale cărei 
ziduri groase a zăcut în lanțuri 
grele Horia, „Dîrz, neînfricat, cu 
credința tare în destinul neamului 
românesc" — așa cum glăsuiește 
placa memorială.

In sala Unirii, participant la ac-

Trepte ale unei istorii de luptă pentru libertate, 

independență și o viață mai bună

Adunarea populară de la Alba Iulia
— Fiți, iubiți tovarăși, bine venițl 

pe • aceste meleaguri strămoșești, 
unde se păstrează urmele unei 
zbuciumate dar glorioase istorii a 
încercatului nostru popor și care 
cunoaște azi înflorirea socialismu
lui — a spus primul secretar al 
comitetului raional de partid, loan 
Pipoș. Dacă trecutul acestui mile
nar oraș ne oferă minunate fapte 
din lupta glorioasă a strămoșilor 
noștri, prezentul — a subliniat 
vorbitorul — ni se înfățișează plin 
de frumusețea vremurilor socialis
mului, pe care le trăim sub con
ducerea Partidului Comunist Kb- 
mân. Au mai vorbit loan Milaciu, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din Șard, profesoara 
Maria Iancu din Alba Iulia, și Dă
nilă Ruâu, participant la adunarea 
care a hotărît Unirea.

întîmpinat cu îndelungi ovații, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

După ce a salutat pe locuitorii 
OfâșulUî Și fâiOnUlUl Albă și le-a 
mulțumit pentru ptimire, tova
rășul Cfeăușeseu a spus:

Viata pe aceste meleaguri s-a 
dezvoltat cu milenii în urmă. Aici 
au avut dâfcii una din cetățile iot 
de seamă. Au urmat românii — și 
din âceăstă încleștare între doi vi
teji, 'între Decebal și Traian, s-a 
născut un popor viteaz și harnic, 
poporul român.

în decursul veacurilor, peste pă- 
rnînturile patriei noastre de astăzi 
au trecut multe năvăliri. Dar ur
mașii lui Decebal și Traiăn au știut 
permanent să-și păstreze ființa 
națională, să-și creeze o cultură și 

tul de la 1 decembrie 1918 îi întîm- 
pină pe conducătorii României so
cialiste. „Trei culori cunosc pe 
lume" și melodia răscolitoare a Ho
rei Unirii se înalță evocînd clipe is
torice pentru ființa neamului ro
mânesc. Unul dintre zecile de 
mii de participant la marea 
adunare populară de atunci, bă- 
trînul Dănilă Rusu, reproduce 
cuvintele solemne ale documen
tului istoric „Hotărîrea noastră". 
Secretarul general al C.C. al P.C.R. 
și ceilalți conducători de partid și 
de stat cercetează îndelung mărtu
riile păstrate în sala Unirii : dis
cursul lui Vasile Goldiș, cele șase 
volume groase, între ale căror 
scoarțe de piele în culorile trico
lorului sînt strînse laolaltă adeziu
nile și semnăturile populației din 
Transilvania, care s-a pronunțat 
într-un suflet pentru Unire.

Conducătorii de partid și de stat 
se întrețin și se fotografiază apoi 
împreună cu acești veterani ai lup
tei poporului nostru pentru înfăp
tuirea statului unitar. Mii de oa
meni se prind cu oaspeții într-o u- 
riașă Horă a Unirii.

în cartea de onoare, conducătorii 
de partid și de stat înscriu: „Am 
vizitat cu profundă emoție „Sala 
Unirii", locul unde s-a scris o glo
rioasă pagină a istoriei naționale 
— actul de uriașă însemnătate în 

procesul de formare a națiunii ro
mâne, care avea să dea împlinire 
dorinței de veacuri a poporului ro
mân de a trăi împreună într-un 
stat unitar.

Dezvoltînd glorioasele tradiții ale 
trecutului, poporul nostru, con
struind socialismul, consolidează 

o civilizație proprie, în strînsă le
gătură cu civilizația și cultura 
mondială ș.i să asigure dezvoltarea 
și înaintarea continuă a poporului 
nostru spre o viață demnă, inde
pendentă.

în conștiința poporului român,- 
Alba Iulia apare peste veacuri ca 
un simbol al jertfelor și biruințe
lor în lupta pentru eliberare socia
lă, pentru independență și unitate 
națională. Această străveche așe
zare este o mărturie grăitoare a is
cusinței și talentului creator al 
înaintașilor noștri, aici a existat 
un puternic centru de civilizație 
care s-a păstrat și dezvoltat de-a 
lungul veacurilor.

Izvoarele istorice atestă existen
ța pe acest teritoriu â unor forma
țiuni statale românești care și-au 
menținut independența pînă în 
veacul al. 10-lea, cînd au fost în
cadrate în voievodatul întemeiat 
de Gelu. în secolele ce au urmat, 
înfruntînd valurile migrațiunilor 
și în ciuda vitregiilor provocate de 
numeroase cotropiri, războaie și 
jafuri, populația a reușit să asi
gure progresul vieții sociale pe 
aceste meleaguri. De ținutul Albei 
ca și de orașul Alba Iulia sînt le
gate evenimente remarcabile din 
trecutul de luptă al poporului nos
tru. Istoria consemnează la loc de 
cinste răscoala de la Bobîlna din 
1437, războiul țărănesc din 1514 
condus de Gheorghe Doja, marea 
răscoală țărănească condusă de 
Horia, Cloșca și Crișan, care au 
zguduit orînduirea feudală. în toa
te aceste răscoale, români, ma
ghiari, germani au luptat împreu

necontenit unitatea, independen
ța națională și suveranitatea pa
triei, făurește viitorul ei fericit".

Conducătorii de partid și de stat 
poposesc apoi în vestita bibliotecă 
„Batthyaneum", înființată la sfîrși- 
tul veacului al XVIH-lea. Aci se 
află conservat cu grijă un adevărat 
tezaur de cărți rare; biblioteca cu
prinde peste 50 000 de volume, 
1 000 de manuscrise, 560 de incu
nabule, multe din ele de o valoare 
mondială.

Sînt mărturii de mare însemnă
tate, care, alături de alte do
cumente, cum ar fi prima hartă 
medievală a țării noastre sau Noul 
Testament în a cărui prefață, scrisă 
în limba română, se afirmă, în 1648, 
unitatea limbii și poporului român, 
atestă lupta necurmată dusă și prin 
scrisul românesc pentru ideea de 
unitate națională.

Se vizitează apoi catedrala Re
întregirii — ridicată pe locul fos
tei mitropolii a lui Mihai Viteazul. 
La intrare se află arhimandritul 
Emilian Birdaș, care urează bun 
sosit oaspeților și apoi îi înso
țește în cursul vizitei în catedrală. 
Alături se află catedrala romano- 
catolică construită în secolul al 
XIH-lea. Aici oaspeții sînt întîm- 
pinați de episcopul de Alba Iulia, 
Marton Aron, care adresează 
urările sale de bun sosit și mul
țumește oaspeților pentru vizita
rea catedralei.

Din incinta cetății, spre vest, se 
deschide panorama orașului nou, 
cu zecile de blocuri moderne care 
dau bătrînelor ziduri replica arhi
tecturii anilor noștri.

Vizita în aceste locuri istorice 
s-a încheiat cu o mare adunare 
populară.

nă, înfrățiți, pentru o viață mai 
bună, pentru scuturarea jugului 
asupritorilor.

Alba Iulia s-a aflat în plină zonă 
de acțiune a oștirilor revoluționare 
conduse de Avram Iancu în timpul 
revoluției din 1848. Ideile desfiin
țării iobăgiei, eliberării naționale 
de sub jugul habsburgic, ale unirii 
Transilvaniei cu Țara Românească 
și Moldova, care însuflețeau mase
le populare, au avut un puternic 
ecou în rîndul minerilor și țărani
lor acestor meleaguri.

în istoria patriei noastre se în
scrie cu deosebită strălucire per
sonalitatea lui Mihai Viteazul, care 
a întruchipat aspirațiile de inde
pendență șl unitate ale poporului 
român. Intrarea sa triumfală în 
Alba Iulia a marcat una din cele 
mai frumoase pagini ale aces
tei glorioase dbmmi. Imortalizat 
de pictori și poeți, acest mo
ment istoric a avut un adînc 
răsunet în toate ținuturile lo
cuite de români. La Alba Iulia, 
Mihai Viteazul a fost proclamat în 
anul 1600 domn „al Țării Româ
nești, al Transilvaniei și a toată 
Țara Moldovei". Prin acest act de 
mare însemnătate istorică au fost 
înfăptuite, deși pentru scurt timp, 
năzuințele de unitate ale poporu
lui român, care au animat și pe alți 
domnitori patrioți, câ Mircea cel 
Bătrîn și Ștefan cel Mare. Unirea 
realizată de Mihai Viteazul a exer
citat o puternică înrîurire asupra 
generațiilbr câre au urmat, a în
flăcărat pe patrioții și revoluționa
rii pașoptiști din Țara Româneas
că, Moldova și Transilvania, a con

stituit un exemplu înălțător și un 
neîntrerupt îndemn în lupta pentru 
eliberare națională, pentru unitate 
națională.

O manifestare grandioasă a voin
ței nestrămutate de unitate a po
porului român a constituit-o marea 
adunare populară de pe cîmpul lui 
Horia care, la 1 decembrie 1918, în 
entuziasmul celor peste 100 000 ță
rani, muncitori, meseriași, intelec
tuali, a proclamat unirea Transil
vaniei cu România. Exprimîndu-și 
răspicat voința, poporul însuși 
spunea atunci : „în această hotă- 
rîre a noastră atîrnă tot ce au do
rit strămoșii noștri, tot ce ne încăl
zește pe noi cei de față și tot ce 
va înălța pururi pe fiii și nepoții 
noștri".

Aș dor-i să exprim aici, în a- 
ceastă piață din Alba Iulia, sen
timentul de recunoștință și oma
giul nostru către cei care au luptat 
pentru făurirea unității naționale, 
către veteranii acestui act istoric 
care se găsesc de față și care și-au 
adus contribuția la înfăptuirea sta
tului național unitar român, întru 
înălțarea națiunii noastre.

Rod al luptei revoluționare a 
maselor populare de pe întreg teri
toriul țării, unirea Transilvaniei cu 
România a corespuns unei necesi
tăți istorice imperioase a dezvol
tării poporului român, a constituit 
un moment de o uriașă însemnă
tate în procesul de formare a na
țiunii, a statului național român. Ea 
a contribuit la crearea cadrului ne
cesar pentru progresul economic și 
cultural al țării și poporului 
nostru. După cum se știe, regi
mul burghezo-moșieresc a frînat un 
timp acest progres. Abia în anii so
cialismului, poporul nostru, sub 
conducerea partidului comunist, a 
determinat dezvoltarea considera
bilă a economiei, științei și cul
turii patriei noastre.

Paginile de neuitat ale isto
riei glorioase a patriei sînt evo
cate de numeroasele monumente și 
vestigii istorice din orașul dv. Am 
vizitat unele dintre ele și ele vor
besc minunat despre acest trecut 
de luptă.

Partidul Comunist Român, pur
tătorul celor mai înaintate tradiții 
ale poporului nostru făurite de-a 
lungul secolelor, a continuat și 
dezvoltă aceste tradiții în condițiile 
noi ale construcției socialismului, a 
întărit și ridică pe o treaptă mai 
înaltă unitatea și prietenia frățeas
că a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. Este cu
noscut că de-a lungul veacurilor 
pe aceste meleaguri au trăit și au 
muncit împreună români, ma
ghiari, germani și alte naționali
tăți. Toate bunurile materiale și 
spirituale create în răstimpul seco
lelor sînt rodul muncii înfrățite a 
tuturor locuitorilor acestor ținuturi. 
Noi trebuie să facem totul pentru a 
dezvolta și întări continuu această 
unitate frățească, pentru ca toți lo
cuitorii patriei, înfrățiți în marea 
noastră familie socialistă, să con
struiască socialismul și comunismul.

în țara noastră am lichidat pen
tru totdeauna nedreptățile sociale 
și naționale. Construim societatea 
socialistă, societatea care asigură 
din plin drepturi egale pentru toți 
locuitorii patriei noastre, fără deo
sebire de naționalitate, care asi
gură pentru prima dată fiecărui 
cetățean al țării posibilitatea de a 
munci, a învăța, a participa cu în
treaga sa pricepere și capacitate la 
dezvoltarea patriei. Să facem totul, 
tovarăși, ca să asigurăm mersul con
tinuu înainte al societății noastre, 
dezvoltarea Civilizației socialiste, să 
făurim o viață din ce în ce mai îm
belșugată pentru toți locuitorii ță
rii! Să facem totul ca fiecare ce
tățean al țării să servească cu în
credere poporul, patria, viitorul so
cialist și comunist al României !

Cultivînd dragostea și respectul 
față de trecutul de luptă al poporu
lui, conștiința că realizările de care 
ne bucurăm astăzi au fost posibile 
tocmai datorită luptei pe care au 
dus-o înaintașii pentru eliberare' 

națională și socială, noi trebuie să 
educăm tineretul patriei noastre în 
spiritul respectului față de aceste 
tradiții, al datoriei de a învăța, de 
a-și însuși, cele mai înalte cuno
ștințe în toate domeniile de activi
tate, spre a putea mîine să asigure 
mersul înainte al poporului spre o 
viață din ce în ce mai bună. Ti
neretul nostru trebuie să se pregă
tească pentru a fi în stare să ducă 
mai departe tot ceea ce au lăsat 
moștenire înaintașii, tot ceea ce 
făurim noi,' generația de azi, în 
desăvîrșirea construcției socialiste. 
Ei trebuie să înalțe patria noastră 
spre cele mai înalte culmi ale civi
lizației și progresului, să ridice na
țiunea socialistă română, liberă, in
dependentă, tot mai sus în rîndul 
națiunilor socialiste, al popoarelor 
întregii lumi, aducîndu-și contribu
ția la progresul civilizației univer
sale.

După cum. vă este cunoscut — a 
spus în continuare tovarășul 
Ceaușescu — Congresul al IX-lea al 
P.C.R. a adoptat un vast program 
de dezvoltare economică, social- 
culturală a României. înfăptuirea 
obiectivelor acestui program va a- 
sigura dezvoltarea avuției mate
riale și spirituale a țării noastre, 
un nivel de viață mai înalt pentru 
toți oamenii muncii.

Prefaceri mari, caracteristice în
făptuirilor socialismului pe întreg 
cuprinsul țării,, se întîlnesc și în o- 
rașul și raionul dv. Socialismul a 
deschis un cîmp larg de realiza
re și depășire a celor mai lumi
noase idealuri pentru care au lup
tat străbunii și părinții noștri, pen
tru dezvoltarea necontenită a vie
ții materiale și spirituale a celor 
ce muncesc.

în raionul dv., în această perioa
dă se vor investi aproape 500 mili
oane lei; vor continua lucrările de 
dezvoltare a fabricii de produse re
fractare din Alba Iulia, în care 
vor lucra peste 1 500 de salariați, se 
vor dezvolta celelalte întreprinderi, 
orașul și raionul dv., la fel ca toa
te raioanele și întreaga noastră pa
trie, vor cunoaște noi progrese în 
anii cincinalului.

Sarcinile sporite cărora trebuie 
să le facem față cer să ne intensi
ficăm eforturile, să folosim cu ma
ximum de eficacitate posibilitățile 
pe care le avem, să punem în va
loare marile rezerve existente în 
industrie, în agricultură, în toate 
sectoarele de activitate. O aten
ție deosebită trebuie acordată creș
terii mai rapide a productivității 
muncii în toate întreprinderile, in
troducerii realizărilor științei și 
tehnicii, organizării mai bune a 
producției și a muncii, întăririi 
disciplinei în muncă.

în raionul dv. există mari posi
bilități pentru dezvoltarea produc
ției agricole. Țăranii de aici au o 
îndelungată experiență în crește
rea animalelor, în viticultură, în 
pomicultură, în cultivarea legume
lor. Asigurarea succesului întregii 
munci constructive care se desfă
șoară în raionul și orașul dv. cere 
din partea organizațiilor de partid, 
a comitetelor raional și orășenesc, 
a tuturor membrilor de partid, a 
tuturor cetățenilor eforturi și mai 
mari — și noi sîntem convinși că 
dv. veți răspunde, ca și pînă acum, 
cu cinste îndatoririlor ce vă revin !

înălțînd tot mai sus edificiul noii 
societăți, corespunzător intereselor 
naționale, poporul nostru își înde
plinește în același timp o îndato
rire internaționalistă, își aduce 
contribuția la întărirea sistemului 
mondial socialist, a forțelor care 
luptă pentru pace, independență 
națională și progres social.

Aș dori, tovarăși, ca aici, la Alba 
Iulia, să exprim încă o dată soli
daritatea poporului nostru cu 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez, care-și apără cu arma în 
mînă ființa națională. Noi, care 
am dus lupte îndelungate pen
tru eliberare națională și socială, 
pentru unitatea țării noastre, în

țelegem bine lupta poporului viet
namez pentru libertate, indepen
dență, unitate națională. Imperia
liștii americani trebuie să înțelea
gă că nimeni în lume nu poate îm
piedica un popor care luptă pentru 
a fi stăpîri pe soarta sa, nu poate 
să-1 oprească de pe acest drum. Nu 
există forțe care să poată împie
dica, pînă la urmă, poporul viet
namez să-și organizeze viața așa 
cum îi dictează interesele sale. 
Dacă doresc — așa cum afirmă în 
vorbe — ca problema vietnameză 
să fie rezolvată pe calea tratative
lor, atunci conducătorii ameri
cani trebuie să înceteze bom
bardarea R. D. Vietnam, să 
înceteze agresiunea lor, să re
cunoască Frontul Național de 
Eliberare — reprezentantul po
porului din Vietnamul de Sud — 
să aplice acordurile de la Geneva, 
să recunoască poporului vietnamez 
dreptul de a-și soluționa singur 
problemele. Sîntem convinși că 
poporul vietnamez, chiar dacă va 
trebui să dea încă jertfe grele, va 
obține victoria. Noi îl asigurăm de 
toată solidaritatea, de întregul nos
tru sprijin în lupta dreaptă pe care 
o duce.

în epoca noastră este necesar ca 
relațiile dintre popoare să fie așe
zate pe baza respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
a egalității depline, încît fiecare 
popor să hotărască asupra trebu
rilor interne așa cum dorește el, 
fără nici un amestec din afară. Nu
mai pe aceste principii, pe această 
bază se poate clădi securitatea în 
Europa și în întreaga lume, se 
poate asigura pacea.

Partidul nostru duce o politică 
externă de întărire și dezvoltare 
a relațiilor cu toate țările socia
liste, militează pentru întărirea

Perspective ale dezvoltării 

economice in raionul Sebeș

Decorul se schimbă treptat. Se 
profilează pe cer munții. Coloana 
de mașini pătrunde în raionul Sebeș 
pe sub o poartă simbolică. Se face 
primul popas. Crescătorii de ani
male au ridicat la marginea șose
lei o stînă de oi cu toate acaretu
rile. Are loc o șezătoare țără
nească. Costumele populare sînt 
de o rară frumusețe, ilustrînd co
moara etnografică a ținutului. To
varășul Nicolae Ceaușescu urează 
țăranilor cooperatori sănătate și 
rod bogat, apoi conducătorii de 
partid și de stat continuă drumul 
spre Sebeș trecînd prin comuna 
Lancrăm, locul unde s-a născut 
poetul Lucian Blaga.

Pe străzile orașului Sebeș, mii 
de localnici fac oaspeților o entu
ziastă primire. în piața centrală a 
orașului are loc o adunare popu
lară. Mihăilă Drăghici, prim-se- 
cretar al comitetului raional de 
partid, vorbește despre dezvoltarea 
acestui ținut, despre munca harni
că și entuziastă a locuitorilor pen
tru înfăptuirea politicii partidului.

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

După ce a amintit bogatele tra
diții de luptă socială existente în 
acest raion, tovarășul Ceaușescu 
a felicitat populația orașului și 
raionului pentru realizările și suc
cesele obținute în perioada con
strucției socialismului, împreună 
cu întregul popor. în următorii 
cinci ani — a spus vorbitorul, o- 
cupîndu-se de sarcinile noului cin
cinal — urmează ca să se in
vestească pentru dezvoltarea eco
nomică a raionului dv. aproape 
700 milioane lei. Se va construi 
un combinat nou de industriali

unității între aceste țări, indife
rent de deosebirile de vederi sau 
de divergențele existente. Sîntem 
convinși că momentul critic de 
astăzi va fi depășit, că țările so
cialiste își vor întări unitatea, iar 
sistemul mondial socialist va exer
cita o influență din ce în ce mai 
puternică asupra desfășurării în
tregii vieți internaționale — și noi 
vom face totul pentru întărirea 
unității țărilor socialiste. în ace
lași timp ducem o politică externă 
de dezvoltare a colaborării cu toa
te țările, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe baza principiilor 
pe care le-am reamintit mai sus. 
Vom continua să dezvoltăm aceas
tă politică. Sîntem conștienți că 
întărind colaborarea multilaterală 
cu toate popoarele, vom contribui 
la cauza securității și păcii în 
lume.

Noi considerăm că manifestările 
calde, entuziaste cu care am fost 
întîmpinați în regiunea Hunedoa
ra și în orașul dv., ca de altfel în 
toate regiunile țării, sînt o dovadă 
a faptului că întregul nostru popor 
sprijină unanim politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, că este hotărît să facă to
tul pentru realizarea acestei poli
tici. Aceasta ne dă încrederea și 
hotărîrea de a munci neobosit pen
tru a ne face pe deplin datoria 
față de popor, față de patrie, față 
de cauza socialismului și păcii.

în încheiere, tovarășul Ceaușes
cu a urat locuitorilor orașului Alba 
Iulia și ai raionului Alba succese 
tot mai mari în munca pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea.

în repetate rînduri, cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
fost subliniată cu vii și îndelungi 
aplauze, cu puternice ovații și 
urale.

zare a lemnului, se vor dezvolta 
fabrica existentă și alte unități 
economice. Numărul salariaților va 
crește cu peste 3 000, tot mai mulți 
locuitori putînd să ia parte la ac
tivitatea productivă în industrie. 
Tovarășul Ceaușescu a arătat că 
în raion sînt posibilități mari și 
pentru dezvoltarea agriculturii. 
Sîntem convinși că în următorii 
ani cooperativele dv., gospodăriile 
de stat — care au realizări bune 
— vor obține rezultate și mai mari 
și vor contribui, împreună cu în
treaga țărănime din regiune, din 
toată țara, la înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a agriculturii 
noastre socialiste. Trebuie să fa
cem totul — a spus tovarășul 
Ceaușescu — pentru a smulge cit 
mai multe roade ogoarelor, în 
scopul înfloririi patriei noastre. 
Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a urat locuitorilor din orașul 
și raionul Sebeș ca, în 1970, cînd 
vom face bilanțul victorios al în
făptuirii sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea, să poată spune 
cu mîndrie că și-au adus contri
buția la înflorirea României socia
liste.

Coloana de mașini părăsește 0- 
rașul Sebeș. La punctul numit O- 
breja, țapinari, drujbiști, gateriști 
îi întîmpină pe oaspeți cu o cal
dă manifestare de bucurie.

In dreptul comunei Blandiana 
ies în întîmpinarea conducătorilor 
reprezentanții raionului Orăștie — 
ținut străvechi al patriei noastre 
în care dacii și-au întemeiat, cu 
peste două milenii în urmă, capi
tala, Sarmizegetusa.

Coloana de mașini își continuă 
drumul spre Cugir, oraș al cons
tructorilor de mașini.
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CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT ÎN MIJLOCUL 
OAMENILOR MUNCII DIN REGIUNEA HUNEDOARA

într-o secfie a uzinelor Cugir

Producția industrială să țină pas
cu progresele științei și tehnicii

Printre constructorii de mașini de la Cugir
Uzina mecanică Cugir, Salutați de 

aclamațiile muncitorilor, conducăto
rii de partid și de stat sînt întîmpi- 
nați de Mihai Marinescu, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, și Vasile Vasu, directorul 
general al uzinei. O expoziție ilus
trează dezvoltarea pe care a cu
noscut-o în anii noștri vechea fa
brică de lacăte, foarfeci și cuțite, 
transformarea ei într-o puternică 
unitate industrială producătoare de 
mașini-unelte și mașini de cusut.

Oaspeții sînt informați despre 
activitatea economică a uzinei, 
despre munca de concepție a spe
cialiștilor, despre perspectivele de 
viitor. Valoarea producției globa
le a anului 1948 se realizează acum 
în numai 11 zile. Numeroase tipuri 
de mașini-unelte, asimilate și pro
iectate în uzină, și-au cîștigat o a- 
preciere bună în țară și lg diferite 
tîrguri și expoziții internaționale. 
Uzina exportă produse în peste 20 
de țări. Noile investiții aflate în 
curs de executare, precum și spo
rirea productivității muncii, vor a- 
vea drept rezultat sporirea pro
ducției uzinelor în cincinal de 1,5 
ori.

O dată cu uzina, adînci trans
formări înnoitoare a cunoscut și 
așezarea de la poalele munților 
Cugir. Fosta comună a devenit oraș 
al constructorilor de mașini. Cu 
fonduri alocate de stat s-au cons
truit blocuri de locuințe totalizînd 
1300 de apartamente, 2 școli, un 
club, o policlinică și un spital, un 
ștrand și un stadion.

Conducătorii vizitează un număr 
de secții și hale ale uzinei. Mun
citorii Aurel Vasilca, Elena Pavel 
și loan Limbeanu raportează oas
peților că angajamentul de depăși
re a planului anual cu 25 de ma
șini-unelte, a fost îndeplinit în 9 
luni. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește și stă de vorbă cu rec
tificatorul Dumitru Siboșan despre 
calitățile unei noi mașini asimi
late în uzină. în secția mecanică 
II, unde a ieșit recent de pe li
nia de montaj cea de-a 500-a mie 
mașină de cusut, reprezentanții u- 
zinei informează că numărul ma
șinilor produse anul acesta peste 
prevederile de plan se ridică la 
1 350. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
stă de vorbă cu muncitorii Mircea 
Ignat, Otilia Popa și Ion Popescu, 
se interesează de munca lor, le re
comandă să depună eforturi și mai 
mari pentru îmbunătățirea para
metrilor calitativi ai mașinilor de 
cusut.

în fața uzinei are loc un miting. 
Ion Ciocan, secretarul comitetului 
de partid, dă glas sentimentelor 
întregului colectiv de adîncă dra
goste și recunoștință față de partid 
și guvern, hotărîrii de a ridica 
tot mai mult prestigiul uzinei, de 
a nu precupeți eforturile pentru 
ca mașinile-unelte și celelalte pro
duse să atingă performanțe tehni
ce cît mai înalte.

Ia apoi cuvîntul, în aplauzele vii 
ale celor prezenți, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care, du
pă ce salută pe locuitorii orașului 
Cugir, spune : Uzinele mecanice și 
uzina „30 Decembrie" au cu
noscut în anii construcției so
cialiste o mare dezvoltare. Am 
vizitat două din secțiile uzi
nei mecanice. Am văzut pro
dusele cu înalte performanțe 
tehnice ce se fabrică în secția de 
mașini-unelte. Mașinile de cusut 
sînt în general bune, dar din păca
te ele se află încă sub performan
țele mondiale. Pentru dv., care 
aveți o veche tradiție muncitoreas
că, este o sarcină de onoare de a 

face totul pentru ca produsele ce 
ies din uzina dv. să corespundă 
celor mai bune performanțe 
ale produselor similare de pe 
piața mondială. Trebuie să vă 
străduiți ca mașinile-unelte pe care 
le produceți, să satisfacă ne
voile economiei și să pătrun
dă pe piața mondială, să poată 
concura cu succes mașini similare 
realizate în țări avansate. Este 
bine că avem asemenea mașini, dar 
trebuie să avem în vedere că teh
nica, știința progresează de la an 
la an — și ceea ce azi corespunde 
parametrilor mondiali, mîine poa
te să rămînă în urmă. De aceea 
trebuie ca întregul colectiv de in
gineri, tehnicieni și muncitori să 
depună continuu eforturi pentru 
perfecționarea produselor. Numai 
în felul acesta vom putea ține pa
sul cu dezvoltarea mondială a teh
nicii și științei, vă veți aduce din 
plin contribuția la îndeplinirea 
sarcinilor mari puse de Congresul 
al IX-lea în fața constructorilor de 
mașini.

Am văzut că faceți mașini-unel
te minunate. In ce privește mașina 
de cusut, tovarășul director ne 
spunea că problema îmbunătă
țirii caracteristicilor sale tehnice 
va fi rezolvată pînă în 1970. 
Dumneavoastră reușiți să rezol
vați probleme mai complicate, 
nu o puteți rezolva și pe a- 
ceasta într-un timp mai scurt 7 
Eu cred că și ministerul, și colec
tivul dv. trebuie să rezolve aceas
tă sarcină nu pînă în 1970, ci în 
cel mai scurt timp posibil. Cred că 
trebuie făcut din aceasta o sarcină 
de onoare pentru colectivul de 
specialiști, pentru întregul colectiv 
al uzinei. Trebuie să vă străduiți 
să obțineți rezultate și mai bune 
în ceea ce privește calitatea, prețul 
de cost și productivitatea muncii. 
Aceasta e chezășia îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii. Este de înțeles pentru 
toată lumea că realizarea sarcini
lor de creștere a salariilor, a ni
velului de viață al oamenilor mun
cii este strîns legată de realizarea 
planului de producție. De aceea

Poporul român întruchipează 
sinteza înaltelor virtuți 

ale dacilor și romanilor

întîmpinat cu urale ia a- 
poi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Politica partidului nostru, de ri
dicare la o viață nouă a tuturor 
regiunilor și raioanelor țării — 
spune vorbitorul — s-a făcut 
simțită și pe meleagurile dv., 
care au cunoscut în anii socialis
mului o continuă înflorire. Au a- 
părut întreprinderi noi pe harta 
economică a raionului și s-au dez
voltat cele existente. Un puternic 
avînt au cunoscut industria meta
lurgică, chimică, de mașini-unelte, 
de prelucrare a lemnului și ali
mentară. S-a îmbunătățit continuu 
înzestrarea tehnico-materială a a- 
griculturii; s-au obținut rezultate 
în creșterea producției agricole ve
getale și animale. Ca urmare a 
creșterii economice s-a îmbunătă
țit continuu nivelul de viață al oa
menilor muncii, s-au dezvoltat în- 

trebuie să facem totul pentru a 
spori continuu baza materială a 
societății noastre. Cu cît vom pro
duce mai mult, cu cît va deveni 
mai bogată societatea noastră so
cialistă, cu atît va crește și bună
starea cetățenilor patriei.

Puternice aplauze salută cuvin
tele tovarășului Ceaușescu.

în drum spre Orăștie, oaspeții 
se abat spre fostul sat Binținți, 
care poartă azi numele marelui 
nostru patriot Aurel Vlaicu.

La muzeul memorial, conducăto
rii de partid și de stat sînt întîm- 
pinați de frații aviatorului, Ion 
Vlaicu și Nana Valeria, și de Au
relia Vlaicu, nepoata acestuia. în 
încăperile casei de țară în care 
s-a născut „maistorașul Aurel", 
oaspeții privesc obiecte, schițe și 
planuri, machetele tipurilor de a- 
eroplane concepute, construite și 
pilotate de renumitul inginer, fo
tografii care ni-1 arată pe Vlaicu 
tînăr și cutezător, scrutînd din 
carlinga aeroplanului cerul înalt 
cucerit de el spre mîndria poporu
lui nostru. Moș Ion Vlaicu evocă 
momente din viața plină de în
drăzneli a aviatorului din Bin
ținți, care a făcut să crească în 
lume prestigiul științei noastre.

Coloana de mașini pătrunde pe 
străzile Orăștiei, în aclamațiile 
mulțimii. în inima acestor munți 
și-au înălțat dacii puternicul cen
tru al statului lor din vremea lui 
Burebista și Decebal. Ruinele de 
la Cetățuia Costeștilor, cetatea de 
pe înălțimea Blidaru și cea de la 
Piatra Roșie, marea așezare de la 
Grădiștea Muncelului unde se află 
Sarmizegetusa — evocă în mod 
tulburător milenara existență a 
poporului român.
' în piața din centrul Orăștiei este 
adunată o mare mulțime.

Exprimînd marea bucurie a lo
cuitorilor orașului și raionului O- 
răștie prilejuită de prezența înal- 
ților oaspeți, Aron Colceru, prim- 
secretar al comitetului raional de 
partid, arată că locuitorii acestor 
străvechi pămînturi vor închina 
întreaga lor energie pentru înde
plinirea politicii partidului.

vățămîntul și instituțiile social- 
culturale, s-au construit noi locu
ințe la orașe și sate, atît din fon
durile statului cît și din fonduri 
proprii. Toate acestea au făcut ca 
raionul și orașul dv. să capete o 
înfățișare nouă, înfloritoare.

Pe aceste meleaguri se află ves
tigii care evocă măreția trecutului, 
evenimente de seamă ale istoriei 
poporului nostru. La dv., ca, de 
altfel, pe întreg cuprinsul țării, se 
păstrează și se dezvoltă sentimen
tul de puternică mîndrie patrioti
că, de respect față de civilizația 
materială și spirituală făurită de 
străbunii noștri — dacii — și de 
cei care le-au urmat.

Din noianul vestigiilor lă
sate de daci pe întreg teri
toriul țării noastre se reliefează ur
mele culturii materiale din zona 
munților Orăștie, care a constituit 
vreme îndelungată centrul puterii 

politice și economice a statului 
centralizat dac. Monumentalitatea 
construcțiilor, iscusința extrage
rii minereurilor, durabilitatea lo
cuințelor, ceramica fină, insta
lațiile de captare a apei, fo
losirea scrisului, nivelul de dez
voltare a agriculturii atestă bogă
ția vieții materiale și spirituale a 
dacilor, cunoscută și apreciată încă 
din acea vreme în afara hotarelor 
țării. Cu aproape două milenii în 
urmă după încleștarea îndelunga
tă dintre daci și romani, care a do
vedit vitejia ambelor popoare, a 
început în aceste ținuturi proce
sul de înfrățire a civilizației dace 
cu cea romană.

Cultura materială și spirituală 
geto-dacă, îmbinată cu elementele 
de progres ale civilizației romane 
și conviețuirea celor două popoare 
timp de peste un secol și jumătate 
au condus în mod treptat la for
marea populației daco-romane. în 
acest cadru populația daco-roma- 
nă a dăinuit prin unitatea de lim
bă și de cultură, prin comunitatea 
de idei, prin vigoarea și vitalitatea 
sa înfruntînd peste veacuri toate 
vicisitudinile și dînd naștere, în. 
decursul unui îndelungat proces 
istoric, limbii române și poporului 
român. Așa s-a născut poporul 
nostru, care sintetizează înaltele 
virtuți atît ale dacilor, cît și ale 
romanilor, — popor inteligent, har
nic, întotdeauna însetat de liber
tate, de viață mai bună !

Secole de-a rîndul poporul ro
mân a dus pe umeri eforturile 
și jertfele cerute de apărarea li
bertății și gliei strămoșești, de în
fruntarea marilor migrații în ca
lea cărora istoria i-a hărăzit să se 
nască, de dezvoltarea organizării 
de stat. Văzîndu-și amenințată 
de timpuriu independența, sta
tele 
mat 
triva cotropitorilor. Această luptă, 
preluată din generație în genera
ție, a fost purtată cu bărbăție și 
eroism și a dus, la începutul seco
lului nostru, la realizarea uneia 
din aspirațiile de veacuri ale po
porului — aceea de a avea un stat 
național unitar.

în continuare, tovarășul Ceaușes
cu a subliniat că orașul Orăștie a 
fost cunoscut din timpuri îndepăr
tate ca un puternic centru comer
cial, de meserii și cultural. De sub

române au che-feudale
poporul la luptă împo-

Sub conducerea partidului 
comunist, se înfăptuiesc 

năzuințele de veacuri
ale poporului

Mureșul șerpuiește agale printre 
coline acoperite de păduri și pă
șuni. Pretutindeni, oaspeții sînt în- 
tîmpinați cu semnele bucuriei și 
ospitalității.

La Săliștioara ■— poarta de in
trare în vestita Țară a Zarandului, 
sau Țara Moților, oaspeții sînt în- 
tîmpinați după strămoșeștile datini 
ale locului.

Și aici se resimte suflul înnoitor 
al anilor construcției socialiste. Mi
nele aurifere, ca și celelalte ex
ploatări minere, au fost dezvoltate 
și modernizate. S-au înălțat mii de 
apartamente, zeci de școli, cămine 
culturale, dispensare. Pînă la 
sfîrșitul cincinalului în toate sa
tele raionului se va aprinde lumi
na electrică.

Oaspeții se opresc, în trecere, la 
tîrgul de la Podele și iau parte, 
cîteva momente, la sărbătoarea da
tinilor moțești.

Unul din cele mai emoționante 
momente ale călătoriei are loc pe 
panta molcomă a colinei de unde, 
în 31 octombrie 1784, a pornit, sub 
comanda lui Horia marea luptă 
pentru libertate a iobagilor din

una din pri

teascurile unei tipografii a ieșit 
de aici în anul 1582 renumita „Pa
lia de la Orăștie", 
mele tipărituri în limba română. 
Pe aceste meleaguri s-au născut 
personalități de seamă ale culturii 
românești, cum au fost Nicolae 
Olahu, remarcabil umanist al se
colului al XVI-lea, Ion Budai De- 
leanu, cărturar de seamă din ulti
ma jumătate a veacului al XVIII- 
lea, marele aviator și inventator 
Aurel Vlaicu.

Aici a luat ființă, în anul 1925, 
Sindicatul muncitorilor construc
tori și a apărut ziarul „Tovarășul", 
care chema clasa muncitoare la 
luptă împotriva exploatării capi
taliste și asupririi naționale. Po
porului nostru îi sînt scumpe și 
apropiate atît amintirile trecutului, 
varietatea și bogăția datinilor și 
obiceiurilor, frumusețea și origi
nalitatea portului, a obiectelor de 
artă ce oglindesc înalta măiestrie 
a înaintașilor — cît și noile reali
zări ce fac parte integrantă din 
imaginea contemporană a acestor 
ținuturi. întinerite și ele la fel ca 
toate celelalte regiuni ale țării, de 
ritmul viguros al vieții noastre noi, 
socialiste.

Ocupîndu-se de sarcinile trasate 
de Congresul al IX-lea, tovarășul 
Ceaușescu a spus : Continuarea 
industrializării, dezvoltarea 
tensivă și multilaterală a 
culturii, avîntul științei și cul
turii reprezintă temelia 
terii bunăstării populației de la 
orașe și sate, a înfloririi patriei 
noastre. Pentru dezvoltarea în con
tinuare a economiei și culturii ra
ionului sînt prevăzute în planul 
cincinal investiții de peste o jumă
tate miliard lei, din care cea mai 
mare parte sînt destinate indus
triei. Vor trebui, desigur, depuse 
eforturi susținute pentru realiza
rea la timp a tuturor obiectivelor 
prevăzute, pentru valorificarea 
mai complexă a rezervelor, pentru 
creșterea producției, îmbunătăți
rea calității și reducerea prețului 
de cost.

în încheiere, tovarășul •' Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat convin
gerea că oamenii muncii din Orăș
tie nu vor precupeți nici un efort 
și își vor îndeplini în întregime 
sarcinile care le revin, urîndu-le, 
totodată, cît mai multe succese în 
toate domeniile de activitate.

in- 
agri-

creș-

Transilvania. Este reînviată expre
siv scena pornirii la bătălie : în 
jurul unor focuri de tabără sînt 
adunați mii de moți cu coase, furci, 
securi, bîte, flinte, pistoale și lănci, 
cu chipuri dîrze, împietrite în ne
strămutată hotărîre. Un Horia 
simbolic se adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, spunînd : „To
varășe secretar general, urmașii 
moților care în anul 1784 s-au ri
dicat să-și facă singuri dreptate, 
vă întîmpină în Țara Zarandului 
cu inima și brațele deschise".

Se urcă apoi spre Țebea — veche 
așezare de cărbunari și de păstori. 
Aici își înalță trunchiul bătrîn de 
peste opt veacuri un gorun cu o 
triplă rezonanță în istoria neamu
lui românesc. Este supranumit 
„Gorunul lui Horia", deoarece de 
aici vorbea moților legendarul 
erou al răscoalei țărănești făurind 
planuri de luptă împotriva asupri
rii feudale. La umbra lui seculară 
sînt înmormîntate osemintele lui 
Avram Iancu, conducător de frunte 
al revoluției de la 1848 în Transil
vania, neînfricatul 
ților". Tot 
tradiție de 

J1 „crai al mun- 
urmînd glorioasa 
a poporului, s-a

Sdrbâtoreascd întîmpinare pe străzile orașului Orăștie

încheiat acordul de Front Popular 
Antifascist, în decembrie 1935, din 
inițiativa partidului comunist.

Oaspeții sînt întîmpinați de o 
gardă formată din „oșteni ai lui 
Iancu". Sub gorun, un grup în
truchipează simbolic pe militanții 
care au luat parte la semnarea a- 
cordului de la Țebea — munci-

Adunarea moților 
de pe Valea Crișului

de brigadă

tovarășul

în vastul amfiteatru natural s-au 
adunat zeci de mii de moți. Iau cu
vîntul tov. Ion Cosma, prim-secre- 
tar al Comitetului raional de par
tid Brad, Salvina Costar, țărancă 
cooperatoare din satul Rișculița, și 
Ion Fărău, miner, șef 
la mina Barza.

Văzduhul răsună de aclamații și 
urale : ia cuvîntul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

După ce a transmis locuitorilor 
din Țara Moților salutul căl
duros al Comitetului Central al 
Partidului Comunist și al gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia și le-a mulțumit pentru pri
mirea entuziastă, vorbitorul a spus: 
în cursul vizitei noastre în aceste 
ținuturi minunate am întil- 
nit, alături de vestigiile civiliza
ției strămoșilor noștri, locuri care 
evocă pagini de nepieritoare glorie 
înscrise de oamenii dîrji ai Țării 
Moților sub conducerea lui Horia, 
Cloșca și Crișan, a lui Avram 
Iancu. Amintirea lor, a faptelor lor 
izvorîte din adînca dragoste de 
țară, din ura clocotitoare contra a- 
supritorilor va dăinui de-a pururi 
în conștiința poporului nostru. Din 
rîndul tăietorilor de lemne, al ță
ranilor și minerilor s-au ridicat 
în cursul secolelor străluciți con
ducători care, identificîndu-se cu 
interesele maselor, și-au înscris 
pentru totdeauna numele în isto
ria luptelor de eliberare socială și 
națională a poporului român. Am 
trecut înainte de a sosi aici prin 
satul Mesteacăn, de unde a în
ceput marșul miilor de iobagi din 
Munții Apuseni împotriva nobilimii 
feudale. Răsună peste veacuri cu
vintele de mînie împotriva nedrep
tății și asupririi sociale, chemarea 
la luptă a lui Horia : „Nobilimea 
să nu mai fie, pămînturile lor să se 
împartă între poporul de rînd". în
cepută de iobagii români, răscoa
la lui Horia a cuprins iobagii ma
ghiari și minerii germani, trans- 
formîndu-se într-o mișcare de ma
să comună a tuturor oamenilor 
muncii fără deosebire de naționa
litate, împotriva exploatării și asu
pririi, pentru o viață mai bună.

Aici, pe locul unde ținem adu
narea noastră, străjuiește de se
cole gorunul lui Horia — erou al 
povestirilor populare, simbol al re
nașterii Daciei, cum aprecia Marx 
personalitatea lui Horia. Gorunul 
evocă și figura marelui tribun al 
acestor meleaguri revoluționare de 
la 1848, Avram Iancu, înflăcărat 
luptător pentru drepturile sociale și 
naționale ale poporului nostru. 
Născut în aceeași vatră a suferin
ței ca și Horia, a cărui pildă revo
luționară l-a îmbărbătat în acțiu
nile sale, Avram Iancu s-a impus 
în ochii contemporanilor săi ca și 
ai posterității ca o figură luminoa
să, expresie a luptei hotărîte și a 
setei de dreptate și independență 
națională a poporului român. Tre
cutul glorios de luptă a fost con
tinuat pe o' treaptă superioară o 
dată cu apariția și dezvoltarea 
clasei muncitoare în România. Par
tidul Comunist Român a păstrat și 
a continuat cele mai bune tradiții 
revoluționare ale poporului nostru. 
El întruchipează și înfăptuiește" 
năzuințele de veacuri de drep
tate socială și libertate națio
nală, de înflorire a națiunii ro
mâne. Ca simbol al legăturii cu 
tradițiile revoluționare ale acestor 
locuri, sub gorunul lui Horia s-a 
semnat acordul de Front popular 
antifascist jnițiat de Partidul Co- 

tori, țărani, intelectuali. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
plantează lîngă mormîntul Iancu- 
lui un pui de gorun, simbol al îm
binării peste veacuri a vechilor și 
recentelor tradiții de luptă eroică 
pentru libertatea și propășirea nea
mului românesc.

orîndui- 
pentru 

puterii politice și tre
ia făurirea societății so- 

din România. Alianța 
clasa muncitoare și țără- 

“i a tuturor

munist Român. Unirea forțelor cla
sei muncitoare și a mișcării demo
cratice într-un front popular în
dreptat împotriva fascismului și 
reacțiunii a avut o mare însem
nătate în lupta comună desfășurată 
de masele largi populare pentru 
eliberarea socială și națională, pen
tru înfrîngerea fascismului, pentru 
înfăptuirea actului istoric de la 23 
August, pentru înflorirea României 
libere și independente.

Evocînd aceste pagini de isto
rie — a spus în continuare tova
rășul Ceaușescu — anii grei, plini 
de jertfe ai luptei pentru o viață 
mai bună, viața de odinioară a 
locuitorilor acestor meleaguri, pu
tem înțelege mai bine însemnăta
tea drumului de luptă parcurs de 
poporul român pînă la viața de 
astăzi, pînă la realitățile Româ
niei socialiste. Urmașii lui Horia, 
ai lui Avram Iancu sînt astăzi 
stăpîni adevărați și pentru tot
deauna ai muncii lor, ai minelor, 
ai ogoarelor. Poporul nostru a de
venit stăpînul tuturor bogățiilor 
țării și în mod conștient își con
struiește propriul său viitor de fe
ricire. Țărănimea, secole de-a rîn
dul a reprezentat cea mai impor
tantă forță a progresului social din 
țara noastră, ea a păstrat limba și 
obiceiurile strămoșești, a dus vre
me îndelungată pe umerii săi 
lupta plină de sacrificii pentru eli
berare națională și socială. După 
apariția noii clase a societății noas
tre, clasa muncitoare, s-a făurit, 
prin activitatea și sub conducerea 
Partidului Comunist, alianța mun- 
citorească-țărănească, forța socia
lă hotărîtoare care a asigurat vic
toria în lupta pentru lichidarea 
pentru totdeauna a 
rii burghezo-moșierești, 
cucerirea 
cerea 
cialiste 
dintre 
nime, unitatea strînsă 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, constituie cheză
șia mersului hotărît înainte al po
porului nostru pe calea desăvîrșirii 
construcției socialiste, constituie 
garanția independenței și suvera
nității patriei noastre.

Tovarășul Ceaușescu a arătat că 
printre sarcinile de viitor stabilite 
de Congresul partidului se nu
mără dezvoltarea industriei ex
tractive și de prelucrare a mine
reurilor, punerea în exploatare a 
noi zăcăminte, creșterea producției 
întreprinderilor forestiere și a in
dustriei locale, dezvoltarea agri
culturii, îndeosebi a creșterii ani
malelor — domenii de activitate 
care se dezvoltă și în acest ținut. 
Vorbitorul a subliniat că pentru 
îndeplinirea acestor sarcini locuito
rilor acestor ținuturi le revin 
datoriri de seamă.

Secretarul general al C.C. 
P.C.R. a scos în relief faptul că _ 
deplinirea sarcinilor de desăvîrșire 
a construcției socialiste corespunde 
celor mai vitale interese ale poporu
lui nostru și, în același timp, re
prezintă o îndatorire internaționa- 
listă față de țările socialiste, față 
de mișcarea comunistă și munci
torească internațională, față de 
toate forțele antiimperialiste care 
luptă pentru pace în lume. Vom 
face totul — a spus tovarășul 
Ceaușescu — pentru a contribui la 
întărirea unității partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste. în această 
unitate stă garanția asigurării păcii 
în lume, posibilitatea fiecărui po
por de a-și construi viața așa cum 
o dorește, fără nici un amestec din 
afară.

Cuvîntarea tovarășului Ceaușes
cu a fost subliniată în repetate 
rînduri de vii și îndelungi apla
uze.

La întoarcere, oaspeții fac un 
scurt popas la Muzeul Aurului din 
Brad. Aici sînt primiți de tov. Bu
jor Almășan, ministrul minelor, și 
de ing. Aurel Lăpușcă, directorul 
întreprinderii miniere Barza. Nu
meroase exponate ilustrează is
toria milenară a extragerii și pre
lucrării aurului și a celorlalte a- 
vuții minerale din inima Munților 
Apuseni.

însoțiți de urale, de ovațiile en
tuziaste ale celor prezenți, de cîn- 
tece și dansuri, conducătorii de 
partid și de stat își iau un căldu
ros „rămas bun" de la locuitorii 
„Țării Moților".

în-

al 
în-

Victor BÎRLĂDEANU 
Paul DIACONESCU 
Nicolae VAMVU 
Zaharia AVRAM

Ieri seara vizita conducăto
rilor de partid și de stat s-a 
încheiat. în numărul de mîine 
al ziarului vom relata întîl- 
nirea cu activul de partid din 
regiune.
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Individual și colectiv
in opera arta

VÎRSTĂ ARTISTICĂ
că 

trebuie 
veșnica

Elementul individual și 
cel colectiv dintr-o operă 
nu pot fi separate. Chiar 
colectivă orice operă este 
totdeauna rezultatul u- 
nor acte individuale; 
la începutul fiecăreia 
din părțile ei aflăm e- 
fortul creator al unui 
artist. Să luăm exem
plul oricărui monument 
strălucitor deopotrivă 
prin arhitectura și prin 
decorația lui, mănăstirea 
de la Argeș, Voronețul, 
Sucevița, Hurezul. Fiecare 
față a frumuseții lor este 
datorată altui artist în a- 
ceste opere de colabora
re desăvîrșită, așa încît 
opera colectivă ne apare 
pe bună dreptate, drept 
o sinteză' de creații indi
viduale. Mai aproape de 
noi, filmul, care asocia
ză iscusința scenogra
fului cu a regizorului, 
a interpretului cu a com
pozitorului sau operato
rului este, iarăși, o crea
ție colectivă.

Dar, opera unui ar
tist al condeiului sau pe
nelului, sistemul unui 
gînditor, teoria îndrăznea
ță, nouă a omului de ști
ință, ceea ce am numi o 
creație originală, indivi
duală, cuprinde în reali
tate atît de multe cîști- 
guri precedente ale altor 
artiști, gînditori, savanți, 
încît n-o putem, nicioda
tă, atribui în exclusivita
te unui singur creator.

Cultura noastră, avînd 
o puternică tradiție popu
lară și un folclor bogat, 
să luăm un exemplu din 
acest tezaur de creație 
colectivă. Gîndul ni se 
duce îndată la Miorița, 
piatra de boltă a poeziei 
românești. Creație a po
porului, Miorița a trecut 
negreșit prin nenumărate 
stadii. înainte de forme
le sale cristalizate, poe
mul a fost îndelung pre
făcut, amplificat, epurat, 
cum ne demonstrează su
tele de variante ; dar, la 
începutul întregului pro
ces, ideea ei fundamenta
lă și prima formă de în
trupare a acestei idei au 
fost gîndite de o minte, 
aceea a creatorului Mio
riței. Procedeele istoriei 
literare i-ar impune aces
tuia numele de 
anonim 
Numărul probabil 
al celor care au contri
buit la desăvîrșirea Mi
oriței, ca și imposibilita
tea de a-i identifica, ză
dărnicește aplicarea me
todelor istoriei literare la 
creațiile folclorice. Sîntem 
însă, în cazul lor mai pu
țin, în prezența unor con
tribuții, unor creații indi
viduale ?

Geneza Mioriței pare, 
fără îndoială, altceva de
cît creația unui poem ca 
Faust. Miorița e pentru 
noi creația colectivă a 
poporului, Faust e crea
ția personală a unui poet 
german din sec. XVIII—•' 
XIX, pe nume Goethe. Dar 
nu e chiar așa. Se știe 
că Goethe a pornit în 
creația sa de la o versiu
ne a legendei lui Faust 
publicată la Leipzig în 
1728. Autorul anonim pre
lucrase o altă carte popu
lară cu același subiect 
din cele multe publicate 
în secolele XVI—XVIII. Și 
însăși prima ediție din 
1587 de la Frankfurt pe 
Main, a librarului Johann 
Spiess, nu era decît for
ma tipărită a unei legen
de populare țesută în ju
rul unui caz, pare-se re
al, acela 
Johannes 
tlingen.

Poemul
e, deci,
spontanee, substanța lui 
este rezultatul unui lung 
șir de colaborări, multe 
anonime. Fără îndoială, 
Goethe i-a dat forma și 
înțelesurile care s-au im
pus în literatura moder
nă, dar nu este exclus să 
apară în literatura viito
rului un Faust pe înțele
sul veacului XXII. Și ace
la va fi beneficiarul tu
turor Fauștilor de pînă la 
el, și el va fi, în același 
sens, o creație colectivă.

înflorind pe ramurile 
bogate ale tradiției cul
turale, opera oricărui 
creator este legată mai 
mult decît s-ar crede de 
izvoare. Limba în care 
au scris Eminescu și 
Creangă este aceea șle
fuită, mai întîi, de cro
nicari, care o lua
seră, la rîndul lor, din po
por. Marile motive — cău
tarea tinereții veșnice, 
sacrificiul pentru o ope
ră sau un ideal, dragos
tea atotbiruitoare, bucu
ria creației, viteazul 
drept, fecioara frumoasă

Virgil CÂNDEA

— înainte de a fi dat 
teme literaturii noastre 
moderne și contemporane 
au fost cîntate de ano
nimii creatori ai celei 
populare. înainte de a fi 
încercat toate genurile li
teraturii, artei plastice 
sau ale muzicii universa
le, poporul nostru avea 
doine, balade, cimilituri 
și snoave ; cînta, zugră
vea, sculpta, țesea, dan
sa și toate aceste acti
vități au lăsat capodope
re care atestă frumuse
țea, tăria și vitalitatea a- 
cestei continue creații în
chisă în tradiție.

De ce oare, cu toate a- 
semănările genetice pe 
care le putem stabili în
tre o operă folclorică și 
una cultă, Miorița conti
nuă să fie o creație co
lectivă, iar Faust una in
dividuală ? Din mai mul
te împrejurări. Mai întîi, 
pentru că Miorița a cir
culat vreme de secole ne-

„Autorul 
al Mioriței I". 

imens

al magicianului 
Faust din Knit-

lui Goethe nu 
o generațiune

scrisă, în timp ce Faust 
a circulat, curînd după 
apariția sa, în haina ri
gidă a tiparului —• firesc 
lucru în țara care-I inven
tase. Creația orală este 
aluatul moale pe care-și 
lasă amprentele toate 
mîinile care-1 ating sau 
transmit; creația scrisă 
este ca un clișeu într-un 
film: simplu moment al 
temei în desfășurare — 
ca și varianta intermedi
ară în folclor — el poar
tă, considerat izolat, toa
te caracterele tabloului 
definitiv. Opera scrisă ca 
și tabloul unicat poartă 
pecetea „ne varietur". O- 
pera orală este, dimpo
trivă, sub semnul schim
bării permanente.

Dar mai e o deosebire 
în atitudinea creatorilor. 
Bardul popular care în
registrează o baladă și o 
reproduce, cu modificări
le gustului și fanteziei 
sale și cerințelor mediu
lui, nu se sfiește să în
drepte și să împodobeas
că ceea ce a primit și 
așteaptă desăvîrșirea ul
terioară a ceea ce trans
mite. Lucrul i se pare fi
resc pentru că el are sen
timentul creației colective, 
al creației împreună cu 
înaintașii și cu urmașii 
săi.

Elementul colectiv din 
operă se verifică prin 
însăși acceptarea ei. Cre
ația culturală nu este un 
beneficiu solitar ; ea se a- 
dresează oamenilor, ca 
un mijloc de a le îngădui 
să înțeleagă adevărul, să 
se bucure de frumos, să 
adopte binele. Dialog în
tre autor și beneficiarii 
culturii, opera nu va fi 
integrată tezaurului spi
ritual al umanității decît 
dacă ea va fi acceptată 
de oameni. Și oamenii nu 
o vor accepta, decît dacă 
își vor recunoaște în ea 
aspirațiile, idealurile, da
că vor simți în autor „u- • 
nul de-al lor", reprezen
tantul gîndirii și senti
mentelor lor. Opera, crea
ție personală, nu va fl in
tegrată culturii decît deve
nind bunul tuturor.

Zestrea culturii româ
nești este în prea mare 
măsură formată din fol
clor pentru a putea ocoli 
întrebarea : care sînt
perspectivele creației fol
clorice în timpul nostru ? 
Răspunsul trebuie nuan
țat, iar în unele privințe 
problema nu poate fi de
cît formulată. Prin stră
dania entuziastă mai ve
che de un secol a cer
cetătorilor noștri, creația 
folclorică a fost înregis
trată în diversele ei sta
dii, de la culegerile lui 
Alecsandri și pînă la cele 
ale Institutului de etno
grafie și folclor al Aca
demiei. Perspectivele 
cestui tezaur le 
ușor întrevedea, 
este astăzi numai 
tul unor cercetări
mai asidui și mai rodni
ce, cu cît știm că în a- 
cest tezaur putem desci
fra continuu note ale ge
niului creator, idealurilor, 
slmțămintelor poporului 
nostru. Ele sînt, în ace-

lași timp, buri cultural și 
hrană interioară curentă. 
Generațiile de azi și de 
mîine vor continua să vi
breze la mesajul exprirriat 
de creațiile populare ; 
doina și basmul, snoava, 
ceramica populară, cusă
turile, hora sînt tot atî- 
tea permanențe ale uni
versului nostru artistic, 
ele exprimă prea mult 
tradiția noastră de cul
tură pentru a le putea 
uita vreodată.

Constituind unul din iz
voarele fundamentale ale 
creației culturale contem
porane, folclorul va fi, de 
altfel, regăsit în operele 
plasticii, muzicii sau lite
raturii, așa cum el a fost 
și pînă acum prezent în 
arta lui Brâncuși, în crea
țiile lui Enescu sau Paul 
Constantinescu, în versu
rile lui Arghezi, în cro
matica lui Luchian sau 
motivele lui Țuculescu. 
Sub acest raport, creația 
folclorică își află în în
treaga creație româneas
că o continuare și o îm
bogățire neîntrerupte.

Este de așteptat, fireș
te, ca în condițiile cultu
rii contemporane care se 
dezvoltă cu mijloace noi, 
în forme noi, care se cre
ează cu tehnici și meto
de deosebite de acelea 
ale folclorului, acesta să 
fie, la rîndul său, influ
ențat și adesea modificat. 
Transmisia orală se re- 
strînge treptat la cîteva 
genuri minore, anecdota, 
cimilitura, proverbul. în
zestrat cu tehnica nota
ției ideilor sau frazelor 
muzicale, creatorul în gen 
popular nu mai este co
laboratorul anonim de al
tădată la desăvîrșirea u- 
nei opere, ci autorul mo
dern cu drepturile și răs
punderile acestuia.

Din ce în ce mai mult, 
cîntecul de dor nu mai 
este improvizat pe fluier, 
ci notat pe portativ ; bas
mul și doina nu mai sînt 
ascultate la șezători, ci la 
radio ; ceramica nu mai 
este lucrată cu tehnica 
bătrînească, ci în atelie
re moderne ; balada nu 
mai este memorizată, ci 
înregistrată pe bandă. 
Dar nu procedeele de 
creație și tehnicile difu-

zSril definesc o operă, ci 
note mult măi profunde. 
In folclor este nu numai 
lumină și Culoare, fruriiu- 
sețe și optimism, ci expe
riența îndelungată a vie
ții unui popor, înțelepciu
nea și cumințenia lui. 
Prin aceste trăsături, fol
clorul a fost totdeauna o 
chintesență și un atestai 
care ne îngăduie să spu
nem lumii întregi : „Fac 
parte din poporul care a 
creat 
ranța că vom fi 
recunoscuți. Ca și 
folclorul este un 
ment cu ajutorul căruia 
ne înțelegem pe noi în
șine și ne facem înțeleși 
de alții.

Făcînd distincția dintre 
arta cultă și aceea popu
lară, G. Călinescu arăta 
că în cea dintîi specifi
că este 
unicatul 
folclorul 
ra unui 
creator : 
Dezvoltarea contempora
nă a culturii noastre fa
vorizează, firește, mereu 
mai mult, personalizarea 
creației, apariția de uni
cate stilistice. Dar prin 
conținut, ca și prin stil, 
folclorul reprezintă la rîn
dul său un unicat. Marele 
său autor va continua să 
creeze 
păstra 
folclorul 
deauna 
care dau specific și preț 
culturii românești.

„Miorița", cu sigu- 
îndalâ 
graiul, 
instru

personalizarea, 
stilistic, pe cînd 
apare drept ope- 
singur (și mare) 

poporul însuși.

și putem astfel 
convingerea că 
va constitui tot
una din notele

Spunem adesea 
omul de artă 
să-și păstreze 
tinerețe, elanul, prospeți
mea de gîndire. Si este 
adevărat. Dar poate că 
și reversul medaliei ar 
merita să constituie su
biect de meditație. Nu 
este oare la fel de impor
tant pentru un artist să-și 
cîștige an de an acea 
pondere, acel echilibru 
interior, acea putere de 
selecție pe care le atri
buim îndeobște vîrstei 
părului cărunt ?

Există o etapă a uce
niciei, în care este firesc 
ca zeci de influențe să se 
întretaie într-un mozaic 
încă inform, etapă în care 
încercările precumpănesc 
față de împliniri, iar pa
siunile durează adesea 
numai o clipă, lăsînd lo
cul altora nu mai puțin 
efemere. La un moment 
dat însă, aproape pe 
neobservate, „puștisme- 
le" au încetat să-ți mai 
șadă bine și este trist să 
nu-ți dai seama de asta. 
Spiritul mereu viu, des
chis spre realitate, spre 
ceea ce este nou, capaci
tatea de a aborda cu sin
ceritate noi și noi expe
riențe, primenindu-le neîn
cetat o dată cu viața din 
juru-ți, sînt incontestabile 
trăsături ale unei vitalități 
creatoare spre care nu se 
poate să nu rîvnești. Dar 
lipsa prelungită a unei 
structuri proprii, salturile 
capricioase dintr-o extre
mă într-alta, instabilitatea 
aceluia care se rotește ca 
o giruetă după 
vînturile și modele 
cestea pot deveni 
tome periculoase 
unui infantilism întîrziat.

Tocmai de aceea mi se 
pare binevenit și demn

Dan NEMTEANU

de stimă efortul actual 
de autodefinire, de for
mare și uneori chiar de 
formulare a unei concep
ții proprii, pe care-1 de
pun mulți dintre artiștii 
considerați încă „tineri". 
Asistăm la un proces îm
bucurător de diferențiere 
a unor stiluri regizorale 
bine conturate, de afirma
re a unui șir de persona
lități actoricești, de ma
turizare a 
sculptori 
aparțlnînd 
în treacăt 
presia că 
critfca remarcă acest fe
nomen — și de aceea se 
întîmplă încă adesea să

multor pictori, 
sau muzicieni 
noii generații, 

fie zis, am im- 
nu totdeauna

de pildă, să-șl risipească 
reala înzestrare, cheltu- 
indu-se în discuții despre 
ce „ar putea ei să facă’, 
dar neducînd temeinic la 
capăt nici un lucru în
ceput. Vremea trece — 
și cu ce ne alegem de pe 
urma acestor „copii teri
bili"?.

O altă variantă a in
fantilismului se manifestă 
printr-o lipsă de recepti
vitate, printr-o închistare 
în limitele propriilor în
dărătnicii, greșit confun
date cu vfziunea origina
lă și stilul personal. Per
sonalitate matură nu în
seamnă pietrificată, artist 
format nu este acela care

PUNCTE DEVEDERE

toate 
— a- 
simp- 

ale

Emisiunea pentru sate : Sărbătoarea re
coltei — reportaj filmat; Cronica lucră
rilor agricole ; Filmul doqumentar: 
Creșterea păsărilor în hale de Snare ca
pacitate ; Măsuri de protecția muncii în 
campania agricolă de toamnă. Noutăți 
editoriale. Muzică populară românească.

— Fotbal:
Rapid — Dinamo Pitești
Steaua — U.T.A.

— Magazin duminical.

a-
putem 

El nu 
obiec- 

cu atît

• ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MA
ȘINILE LOR ZBURĂTOARE — film 
pentru ecran panoramic : Patria — 
10 ; 12,45 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.
O STEAUA FĂRĂ NUME : Republica 
(completare Cazul „D") — 11,30 ; 14 ;
16.15, 18,45; 21,15.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE ! 
Luceafărul — 9,30 ; 11,45 ; 14 r 16,15 ;
18.30 ; 20,45, Stadionul „Dinamo" —
18.30, Arenele Libertății — 19,30.
0 AVENTURILE LUI WERNER HOLT 
(ambele serii) : Festival — 9 i 12,30 ;
16.15 i 20 ; la grădină — 19.
• ZORBA GRECUL : Melodia — 9 ; 
12 i 15 ; 18 ; 21, Modern — 9 ; 12 i 
15; 18; 21.
• BOCCACCIO '70 : Capitol (com
pletare Copiii... iar copiii) — 9 ; 11,151
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină
— 19,30.
« DILIGENȚA : București — 9 ; 11,15 i
13.30 i 16 ; 18,30 ; 21, Feroviar — 8 i
10.15 ; 12,30 1 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 i 13,15 i
15.30 I 18 ; 20,30 ; la grădină — 19.
• MORANBON : Lumina (completare 
Pașii poetului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
• PARTIZANII IN C1MPIE : Victoria
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
• SERBĂRILE GALANTE : Central 
(completare Cheia succesului) —- 
9 ; 11,15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
e ClINELE DIN BASKERVILLE : U- 
nion (completare Un secol șl multe 
milenii) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,45.
O PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 9.
• UCIGAȘII DE FEMEI t Doina —
15.30 ; 18 ; 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 TlRGU JIU — AN
TAGONISME — „EU" : Timpuri Noi
— 9—21 în continuare.
• YOYO : Giulești (completare Un 
secol șl multe milenii) — 15,30 ; 18 ;
20.30, Rahova (completare Borodino)
— 10,30 ; 15,30 ; 18 ; la grădină —
20.15, Clubul Uzinelor „Republica* — 
15 ; 17,30 ; 20.
• CASA NOASTRĂ : înfrățirea între
popoare (completare Imagini din Mu
zeul pompierilor) — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — ci
nemascop : Dacia — 8—14 In conti
nuare ; 17,15 ; 20,30.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele 
serii) : Buzești — 15,30 ; 19,30 ; la gră
dină - 20.
• HAMLET — cinemascop : Crîngași
— 15,30 ; 19,15.
• ȚARA FERICIRII : Grivița — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Floreas- 
ca (completare Punct de gravitație) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Bu- 
cegi — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, 
la grădină — 19, Arta — 9 : 12 ; 15 ; 
18 ; 20,45 (la ambele completarea Vi
zita conducătorilor de partid și de stat 
In regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară).
• SUZANA ȘI BĂIEȚII : Gloria — 9 ;
11.15 ; 14 I 16,15 I 18,30 ; 20,45, Fla
mura — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 i
20.45 (la ambele completarea Cazul 
„D").
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT ! 
Unirea (completare Koprlvșcița) — 
15,30 ; 18.
O NOTRE-DAME DE PARIS — cine
mascop : Tomis — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45 ; la grădină
— 18,45.
• CELE DOUĂ ORFELINE : Flacăra 
(completare Un secol și multe milenii)
— 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Grădina
„Progresul-Parc* — 19,30.
• CAMERA IN FORMA DE „L“ : Vi- 
tan — 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 (com
pletare Tinerețe) .— 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 1N NORD, SPRE ALASKA — cine
mascop : Popular — 15 ; 17,45 ; 20,30, 
Moșilor — 15 ; 17,45 ; 20,30 ; la gră
dină — 19, Ferentari — 10 ; 12 ; 15,30 ;
18 ; 20,30, Grădina „Vitan" — 19.
0 S-A INTIMPLAT LA MILIȚIE : Co- 
lentina (completare Far West) — 15,30;
17.45 ; 20 ; la grădină — 19.
0 DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop : Volga (completare Pașii poetu
lui) — .9; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Drumul Sării (completare Imagini din 
Muzeul pompierilor) — 15,30 ; 18 ;
20.30,
e FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ 
STRĂINĂ : Progresul (completare 23 
August 1966) — 15,30 18 ; 20,45.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAP
TE SALTIMBANCI : Lira (completare 
Măsură pentru măsură) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
0 SE 1NTIMPLĂ NUMAI DUMINICA : 
Cosmos (completare 23 August 1966)
— 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 5 000 000 DE MARTORI 1 î Cotro- 
ceni (completare Ghldrinul) — 15,15 ; 
18 ; 20,45.
0 CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Grădina 
„Arta" — 19,30.
0 FIFI ÎNARIPATUL : Grădina „Uni
rea" — 20.
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Viitorul —
15.15 ; 18 ; 20,45.

creator tși repetă de-a 
lungul anilor o formulă și 
nu o viziune, o rețetă și nu 
Un Conținut, Indiferent de 
prezentarea abilă în pas 
cu ticurile unei anumite 
mode, opera sa va purta 
în mod fatal pecetea de
suetudinii, a ridicolului 
unei forme depășite, ne
conforme cu cerințele și 
adevărul vieții.

In artă, delimitarea gra
nițelor pe generații este 
de obicei un mijloc fals 
de a stabili criterii de va
loare, reducîndu-se la a 
confecționa comod for
mule. De altfel, noțiunea 
de vîrstă artistică a fost 
totdeauna labilă. E greu 
de înțeles, atîta vreme cît 
o parcurgem, etapa de via
ță în care ne aflăm, va
lorile pe care le conține, 
realizările pe care le con
diționează, specificul și 
ineditul ei, numai al ei. 
S-a spus adesea că nici 
o generație nu poate co
munica alteia completul 
proces de evoluție pe 
care l-a străbătut. Dar 
cred că se poate realiza 
altceva.

Nu vom încerca să 
preluăm soluții de-a gata 
din partea maeștrilor în 
vîrstă, dar vom înțe
lege că înțelepciunea 
artei lor nu este o con
secință automată a păru
lui alb, ci o sinteză, o re
zultantă majoră a unui 
șirag de vîrste parcurse. 
Că în fiecare fază a evo
luției noastre, acumulăm 
cite un strop de maturi
tate și de senectute, că 
putem și trebuie să învă
țăm din timp a fi bătrîni. 
Cu alte cuvinte, a ne de
prinde să evităm lucrul 
de mîntuială, superficia
litatea „scuzată" de obi
cei prin tinerețe, lenea de 
a studia, lipsa respectu
lui pentru cultură. A ne 
deprinde să construim 
temeinic, pentru că și o 
lucrare pe care mîine o 
vom socoti depășită re
prezintă totuși o treaptă 
— și este greu să urci 
cînd treptele sînt șubre
de. A ne deprinde să pri
vim cu seriozitate și răs
pundere propria noastră 
muncff, să nu apelăm la 
soluțiile cele mai rapide 
și mai facile. Altminteri, 
riscăm să ajungem în si
tuația acelora despre 
care o vorbă populară 
afirmă că „au îmbătrînit 
degeaba".

Bătrînețea are haine 
grele, spune romanța. 
Poate că nu și le-a arun
cat la timp pe cele nefo
lositoare. Să ne potrivim 
garderoba din vreme. Ca 
să avem, și la vîrstă ar
tritelor, suplețe în miș
cări.

fie expediate sub o eti
chetă 
sivă 
și-au 
ceput 
profilul propriu. Ar fi ne
cesară o mai activă preo
cupare teoretică pentru 
cercetarea și caracteriza
rea „la obiect" a stiluri
lor și concepțiilor artisti
ce. O asemenea activita
te ar pune în lumină pro
gresele artei noastre ac
tuale — inclusiv ale celei 
interpretative, ar ajuta la 
autoclarificarea unor ar
tiști și ar atrage atenția 
de asemenea asupra unor 
carențe, a unor rămîneri 
în urmă.

Infantilismul de care 
vorbeam mai poate fi în- 
tîlnit sub diverse aspec
te. In viața teatrală, ase
menea rămîneri în urmă 
sînt cu atît mai izbitoare 
cu cît colective întregi își 
propun azi țeluri de in
contestabilă seriozitate și 
adîncime, își delimitează 
profilul, își pun problema 
închegării ca trupe uni
tare. Cînd vezi însă un 
șir de actori care tot mi
șună dintr-un teatru în al
tul, nu-și găsesc locul, iau 
la rînd regiunile țării ne- 
fixîndu-se nicăieri și stînd 
mereu cu ochii ațintiți 
spre magicul București 
(unde ar veni chiar și ca 
să „ducă tava") te întrebi: 
nu riscă ei să rămînă în 
afara procesului general 
de creștere artistică ? Și 
tot atît de bine îți poți 
pune această întrebare 
privind ușurința cu care 
unii artiști preferă să-și 
petreacă cea mai mare 
parte a timpului în șuetă 
de bodegă. Lipsa unei 
discipline de creație auto- 
impuse, delăsarea „boe- 

face ca unii pictori.

cojnună și inexpre- 
individualități care 
stabilit, ori au în- 

să-și stabilească

nu evoluează și rămîne 
insensibil la orice semna
le din afară. Dimpotrivă, 
mi se pare că tocmai ar
tistul cu adevărat matur 
e capabil să selecteze și 
să asimileze ceea ce îl 
poate îmbogăți cu adevă
rat, e capabil să recon
sidere lucid creația sa 
anterioară, să cînlăreas- 
că serios punctele de ve
dere critice pe care le 
primește și, chiar atunci 
cînd îi vine greu, să alea
gă din ele „sîmburele ra
țional". Pentru un astfel 
de artist, creația va fi un 
proces permanent de eli
minare și acumulare ; 
fără să-și renege expe
riențele dobîndite, el poa
te evolua spre formule 
superioare, contradicto
rii în aparență cu realiză
rile trecute, ori să-și con
ducă opera în aceeași 
direcție, îmbogățind-o 
prin aprofundarea sporită 
a marilor teme pe care 
și le-a ales. Reproduce
rea la infinit a acelorași 
clișee „personale" sub 
pretextul că ele sînt „ve
rificate" este desigur mult 
mai comodă. „La asta rîde 
publicul" — spune de obi
cei practicianul „cîrlige- 
lor" și rămîne mirat cînd, 
la un moment dat, publi
cul nu mai rîde. Și nu se 
află mai puțin în contra
timp regizorul sau sceno
graful pentru care spec- 
ta.col modern înseamnă 
obligatoriu și fără excep
ție acela în care ușile, 
pereții și ferestrele sînt 
doar presupuse. Cînd am 
făcut un decor aproape 
„naturalist", pentru că așa 
o cerea concepția spec
tacolului, am auzit pe unii 
căinîndu-mă că mă întorc 
la principii 
Cred însă că
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Zorii unei 
Torino te

reconstruite 
în vremea 

galerii spa-

zile de vară 
îndeamnă la
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17.30
18.30 — Interpretul preferat — muzică populară

la cererea telespectatorilor.
19,00 — Telejurnalul de seară
19.30 Emisiune de varietăți „Spectru" 

transmisiune de la Sofia.
Aspecte de la finala Campionatului eu
ropean feminin de baschet — Transmi
siune de la Cluj.
Teatru în studio : „Judecătorul și călăul 
de Fr. Dijrenmatt.

23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii.

IMPRESII DIN ITALIA

ia
reverie și oricît de grăbiți 
ți-ar fi pașii, privirile îți 
zăbovesc asupra Alpilor pe 
care-i deslușești prin ceața 
fină, destrămată către cinci 
dimineața de un soare blind. 
La ora aceea nimic nu te 
face să bănuieșfi ritmul tre
pidant și amețitor care 
timp de aproape douăzeci 
de ceasuri stăpînește ora
șul. Acum totul în jur se 
odihnește și chiar dacă te 
afli pe Via Roma, strada 
cea mai animată din Torino, 
liniștea patriarhală este tul
burată numai arareori de un 
vehicul ce pare că a pornit 
prea devreme sau că s-a 
rătăcit din ziua care a tre
cut.

Ieși de la hotelul Nazio- 
nale, însoțit de zîmbetul 
afabil al tînărului portar de 
noapte. în colțul străzii, mi
cul vînzător de ziare îți 
oferă prima ediție a coti
dianului La Stampa. Vitri
nele magazinelor, amena
jate cu gust și sobrietate, 
la ora asta sînt străjuite 
de grilajele de metal pe 
care seara le-ai văzut co- 
borîndu-se automat. La ma
rile ferestre ale băncilor ce 
se înșiruie pe Via Roma, 
teleimprimatoarele electrice 
stau acum încremenite ; abia 
în jurul orei nouă și jumă
tate vor 
cotele 
bursei.

Ceea
particulară sînt străzile din 
centru : clădirile impună-

începe să transmită 
acfiunilor și jocul

ce dă orașului nota

foare în stil baroc, unifor
me, datînd din veacul al 
XVIII-lea sau 
în același stil 
noastră, cu 
țioase, sprijinite pe coloane, 
ce formează astfel o adevă
rată dantelă de piatră, în cu
lori discrete.

Pornind pentru prima 
oară să vizitezi orașul, ești 
curios să vezi unde se sfîr- 
șește acest lanț de clădiri, 
a cărui uniformitate e învio
rată de sute și sute de 
magazine. Crezi că n-ai să-i 
poți da de capăt, deoarece 
el se ramifică și se continuă 
pe kilometri întregi. A- 
cum, dimineața, ai im
presia că te plimbi prin
tr-o fortăreață din secolele 
trecute, părăsită. Doar obiec
tele din vitrine te readuc 
în prezent. Mesele și scau
nele cafenelelor nu s-au 
rînduit încă ; pe la șapte 
abia încep să fie așezate 
lîngă vitrină sau în stradă, 
unde rămîn pînă către 
două noaptea. Orașul se o- 
dihnește încă, vegheat de 
fîntîna filiformă din grădi
na care încheie centrul său 
spre gară și de bustul lui 
Edmondo de Amicis, pe so
clul căruia sute de copii 
și-au înscris numele. Aici 
însă priveliștea se schim
bă : contraforții largiior ga
lerii sînt ferecați pe, 
părți în mari dulapuri 
lemn, 
trecut 'nare de 
iafe cu lacăte, 
torci către opt

trei 
de 

pe-peste care s-au
fier înche- 

Dacă te in- 
și jumătate, 

pe o distanță apreciabilă

în jurul grădinii publice vel 
găsi un lanț de cărți, mii de 
volume care-și așteaptă 
cumpărătorii. Aici se 
anticarii orașului.

în drum spre centru, freci 
prin marea piață Vittorio 
Veneto și la un moment dat 
te întîmpină un straniu zgo
mot subpămîntean : sînt li
notipurile și rotativele sub
terane ale marelui cotidian 
La Stampa care anul acesta 
poartă pe frontispiciu cen
tenarul apariției.

Treptat, orașul începe să 
intre în ritmul său firesc. 
Către orele opf, șirurile de 
limuzine se alcătuiesc com- 

centrale. 
ele 
de 
de

pact pe străzile 
După nouă, multe din 
se află parcate în zeci 
rînduri strînse, în curtea 
la Palazzo Reale.

Deodată începi să 
pierzi prin labirintul 
străzi comerciale și 
te afli în inima 
bazar torinez, unde agitația 
se întețește pe măsură ce 
gospodinele ce și-au termi
nat cumpărăturile zilnice la 
piața de-alăluri încep să 
colinde coridoarele înguste 
dintre sutele de tarabe, în- 
cercînd să obțină la prețuri 
cît mai avantajoase cupoa
ne de stofă sau mătase ieși
te din modă sau cu mici 
defecte.

Sîmbăla, după-amiază, a- 
fluența ajunge la apogeu : 
o mare de oameni se scur
ge de la un capăt la altul 
al bazarului, sute de vehi
cule se revarsă continuu 
spre acest perimetru. Văzut

te 
unor 

curînd 
vestitului

de departe, acest spectacol 
îți dă o impresie cu fotul 
stranie : nu se distinge de
cît o masă de capete și un 
fluviu de mașini care înain
tează cu viteză de melc.

Torino, oraș al vitezei șl 
al grabei în cea mai mare 
parte a zilei, îți oferă însă 
cu generozitate și locuri și 
clipe unde îi poți gusta în 
tihnă farmecul. Mai 
mari porțiuni de-a 
Padului care taie în 
orașul acesta, atît de sime
tric construit. Aici ai uneori 
sentimentul că orașul a ră
mas undeva departe, ca și 
atunci cînd te îndrepți spre 
parcul Valentino, lîngă mo
numentul lui Garibaldi. Si 
cîte locuri ferite nu afli în 
drumul tău I Dintre ele nu 
se poate uita biserica Su- 
perga, construcție din seco
lul al XVIII-lea, de unde 
privirea îmbrățișează pano
rama geometrică a orașului 
și depărtările Alpilor. Tot 
aici, în spatele bisericii, se 
află și locul unde s-a pră
bușit avionul în care se afla 

vestita echipă de fotbal a

întîi, 
lungul 

două

orașului și care șl-a găsit a- 
tunci tragicul sfîrșif.

In aceste părți, torlnezli 
vin să-și petreacă dumini
ca, atrași de verdeața ce 
inundă colinele. De aici ve
getația abundentă coboară 
lin, infiltrîndu-se în oraș, 
unde marele cartier comer
cial care are drept ax Via 
Roma pare — privit de 
sus — o adevărată oază de 
beton.

După orele nouă dimi
neața, cînd forfota ajunge 
la paroxism, străzile cunosc 
o relativă relaxare. Activi
tatea se concentrează în 
marile uzine (Fiat, Olivetti, 
Martini-Rossi), în bănci, în 
magazine. Pentru că deși 
în istoria Italiei, Torino — 
capitala Piemontului — a 
ocupat un loc de seamă, 
deși în muzeele sale (mu
zeul egiptean, galeria Sa- 
banda) se află veritabile te
zaure de artă, ceea ce cre
ează farmecul acestui oraș 
este viața lui de toate zi
lele. Torino nu trăiește în 
umbra vremurilor apuse : 
aici se întrețese o viață in-

dustrială intensă, o activita
te intelectuală susținută 
prin vestita editură de înal
tă ținută, Einaudi, prin e- 
ditura de artă Mario Gros ; 
orchestra radio-feleviziunii 
torineze, sub conducerea 
remarcabilului dirijor Mario 
Rossi, este apreciată peste 
hotarele țării ; universitatea 
de aici și-a cîștigat un pres
tigiu mondial binemeritat. 
De aceea, orașul acesta cu 
aspect arhitectonic sever 
pare atît de tineresc și fre
mătător.

Torino nu are noaptea 
tonalitățile stranii ale Flo
renței. Poate pentru că și 
iluminația orașului dă arca
delor centrului un aer fa
miliar, le face să pară în
călzite de un joc calm de 
umbre și lumini. în marile 
piețe, la intersecții, ilumi
nația devine de-a dreptul 
feerică, sărbătorească.

Orașul este animat per
manent de o activitate fe
brilă, dar el păstrează și 
calmul unui oraș de mun
te. La nici o oră din zi sau 
din noapte nu vei întîlni 
aici agitația marei metropo
le și nici nu vei încerca 
sentimentul că oamenii își 
irosesc timpul. Nu-i orașul
freneziei turistice, ca Vene
ția, ci al muncii continue și 
al odihnei cumpănite. Viața 
orașului Torino (care nu
mără peste 1 000 000 de lo
cuitori), fluxul și refluxul său 
sînt determinate de un ritm 
industrial intens dar recon
fortant. Pentru că, așa cum 
Alpii transmit ozonul proas
păt în diminețile și serile 
răcoroase, marile așezări 
industriale ce înconjoară 
orașul îi dinamizează viața 
și o fac mereu vie 
tensă.

...De aceea, cînd 
două noaptea, ultimii 
toni dispar pe rînd, 
grăbite, ultimele 
străpung liniștea ce începe 
să se aștearnă, cînd ultime
le cafenele deschise își 
string mesele, ți se pare 
ciudat... Vrei să mai rămîi 
pe stradă, dar știi că liniș
tea aceasta nu-i decît de 
scurtă durată. Și nu mai sînt 
multe ceasuri pînă cînd de 
peste Alpi soarele va scăl
da iarăși orașul în lumină.

și in-

către 
pie- 
cînd 

turisme

Valeriu RAPEANU

0 Teatrul de operă și balet ; COPPE- 
LIA — 11, CAVALERUL ROZELOR —
19.30.
0 Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURISULUI — 10,30, CASA CU TREI 
FETE — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : OAMENI ȘI ȘOA
RECI — 10, DOAMNA LUI IEREMIA
— 19,30, (sala Studio) : INTILNIRE CU 
ÎNGERUL — 10, NUNTA INSINGE- 
RATĂ — 15,30, MAȘINA DE SCRIS
— 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —
10.30, CLIPE DE VIAȚĂ — 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 10,30, CASA 
BERNARDEI ALBA — 20.
0 Teatrul ,,C, l. Nottara" (sala Ma- 
gheru) ; HENRIC AL IV-LEA - 20. 
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Teatrului de Comedie) : BIETUL MEU 
MARAT - 19,30.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea* : 
INELUL LUI... JUPITER - 20.
0 Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY
— 10,30, DOI PE UN BALANSOAR
— 15,30, AMOOOR - 19,30.
e Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚELEP
ȚII DIN HELEM - 11, SE CAUTĂ UN 
GINERE - 20.
© Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea 
Victoriei) : GULIVEP. IN ȚARA PĂPU
ȘILOR — 11, (sala din str. Acade
miei) : PUNGUȚA C.U DOI BANI
— 11.
e Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase* 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
- 20.
e Circul de stat : STELELE CIRCULUI 
— 16 ; 19,30.
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Sosirea în Capitală a unei delegații 
militare cehoslovace conduse 

de generalul de armată Bohumir lomsky
La invitația ministrului forțelor 

armate ale Republicii Socialiste 
România, sîmbătă dimineața a so
sit în Capitală o delegație militară 
cehoslovacă condusă de generalul 
de armată Bohumir Lomsky, mi
nistrul apărării naționale a R. S. 
Cehoslovace, care va face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții militari cehoslovaci au 
fost întîmpinați de general-colonel 
Ion Ioniță, miYiistrul forțelor ar
mate, Grigore Răduică, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Adrian Dimi- 
triu, ministrul justiției, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-locotenent 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului, general-locotenent Ion 
Coman și general-colonel Mihai 
Burcă, adjuncți ai ministrului for
țelor armate, Vasile Mateescu, pre
ședintele Sfatului popular al re
giunii București, generali și ofi
țeri superiori.

Au fost prezenți Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și atașați militari acredi
tați în țara noastră.

★
Generalul de armată Bohumir 

Lomsky și persoanele care îl înso
țesc au făcut sîmbătă o vizită pro
tocolară la Ministerul Forțelor 
Armate.

Delegația militară cehoslovacă a 
fost primită de generalul-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate.

La întrevedere au participat ge- 
neralul-locotenent Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului forțe
lor armate, general-locotenent Ion 
Coman și general-colonel Mihai 
Burcă, adjuncți ai ministrului, ge
neralul de armată Iacob Teclu, 
generali și ofițeri superiori.

A fost de față ambasadorul Re
publicii Socialiste Cehoslovace la 
București, Cestmir Cisar.

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

In continuare, generalul de ar
mată Bohumir Lomsky a depus 
coroane de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumentul 
Eroilor Sovietici.

în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația militară cehoslovacă a 
vizitat Muzeul de istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din Româ
nia. Apoi a făcut o vizită prin Ca
pitală.

★
Ministrul forțelor armate, gene

ral-colonel Ion Ioniță, a oferit sîm
bătă seara o recepție cu prilejul 
vizitei în Republica Socialistă 
România a delegației militare ceho
slovace condusă de general de ar
mată Bohumir Lomsky, ministrul 
apărării naționale a R. S. Ceho
slovace.

Au luat parte Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne, Con
stantin Scarlat, ministrul indus
triei chimice, Grigore Răduică, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., general- 
locotenent Ion Gheorghe, prim-ad
junct al ministrului forțelor armate, 
general-locotenent Ion Coman și 
general-colonel Mihai Burcă, ad
juncți ai ministrului forțelor ar
mate, Petru Burlacu, secretar ge
neral în Ministerul Afacerilor Ex
terne, generali și ofițeri superiori, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști români 
și străini.

Au participat Cestmir Cisar, am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București, membri ai ambasadei și 
atașați militari.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres).

0 delegație de parlamentari japonezi

Sîmbătă după-amiază a sosit în 
Capitală, într-o vizită oficială, Sho- 
jiro Kawashima, vicepreședinte al 
Partidului Liberal Democrat, tri
misul special al primului ministru 
al Japoniei, însoțit de Daisuke 
Akita, Sensuke Fujieda, Seigo Ha-, 
mano — deputați în Camera Re
prezentanților — și de funcționariVizitele comisarului

superiori în Ministerul Afacerilor 
Străine al Japoniei.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost întîmpinați de Adrian Di- 
mitriu, ministrul justiției, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Vasile Răuță,. ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, deputat în Marea Adunare 
Națională, și de funcționari supe
riori în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost prezenți Akira Shigemi- 
tsu, ambasadorul Japoniei la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Comunicat cu privire la cea

Intre 4 și 7 octombrie 1966 a avut 
loc la Moscova cea de-a 25-a șe
dință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ședință au participat: S. To
dorov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, O. Simunek, vice
președinte al guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, J. Bal- 
kow, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democra
te Germane, D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Mon
gole, P. Jaroszewicz, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, Gh. Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, A. Apro, vicepre
ședinte al Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc Ungar, 
M. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

La ședința Comitetului Executiv 
a participat, în conformitate cu 
convenția dintre C.A.E.R. și guver
nul Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia cu privire la parti
ciparea R.S.F.I. la lucrările orga
nelor Consiliului, A. Grlicikov, 
membru al Vecei Executive Fede
rale.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de Gh. Rădulescu, 
reprezentantul permanent al Re
publicii Socialiste România,- vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Comitetul Executiv a examinat 
raportul Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru comerț exterior 
„Despre rezultatele tratativelor și

ale încheierii între țările membre 
ale C.A.E.R., precum și R.S.F. Iu
goslavia, a acordurilor de lungă 
durată privind livrările reciproce 
de mărfuri pe perioada 1966—1970“.

La ședința Comitetului Executiv 
s-a menționat că acordurile de 
lungă durată încheiate între țările 
membre ale C.A.E.R., precum și 
R.S.F. Iugoslavia, privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anii 
1966—1970, prevăd creșterea con
tinuă a schimburilor de mărfuri, 
ceea ce constituie o mărturie a 
lărgirii și a adîncirii neîncetate a 
colaborării economice dintre aces
te țări.

Comitetul Executiv a recomandat 
să fie continuate lucrările privi
toare la extinderea comerțului re
ciproc dintre aceste țări în peri
oada anilor 1966—1970.

Comitetul Executiv a examinat 
recomandările privind specializa
rea producției și livrările recipro
ce pe anii 1967—1970 de motoare 
Diesel navale cu o putere de pes
te 2 000 CP. La examinarea reco
mandărilor menționate, Comitetul 
Executiv a pornit de la cointere
sarea reciprocă a țărilor, care 
participă la specializarea produc
ției respective.

La ședința Comitetului Execu
tiv au fost examinate, de aseme
nea, alte probleme ale colaborării 
economice.

Comitetul Executiv a discutat 
stadiul pregătirii pentru sesiunea 
ordinară a Consiliului, care se pre
vede să aibă loc în decembrie 1966 
în orașul Sofia.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie frățească și deplină una
nimitate de păreri.

ÎNTOARCEREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE RĂDULESCU OE LA MOSCOVA

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Moscova, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România 
în C. A. E. R., care a participat la 
cea de-a 25-a ședință a Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, au fost de față tovarășii Roman

Moldovan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gheorghe Cioa
ră, Constantin Scarlat, miniștri, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, func
ționari superiori din Ministerul Co
merțului Exterior.

Au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele 
de 10, 11 și 12 octombrie a.c. In 
țară : Vreme în general frumoasă, 
cu cerul mai mult senin, exceptînd 
vestul țării unde se vor produce

înnourări mai accentuate și vor 
cădea ploi locale. Vint potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, mal 
coborîte în depresiuni, iar maxi
mele între 13 și 23 de grade. Cea
ță locală. în București : Vremea în 
general frumoasă, cu cerul mai 
mult senin. Vînt potrivit. Tempera
tura aerului ușor variabilă.

TELEGRAME EXTE
VENEZUELA

LIBERTATE
Sub această lozincă s-a desfă

șurat în capitala Venezuelei, Ca
racas, un miting de masă la care 
numeroase personalități ale vieții 
politice și sociale, printre care 
mai mulți deputați, au cerut am
nistierea patrioților aflați în în
chisori.

în prezent, peste 1 000 de per
sonalități politice democrate din 
Venezuela zac în închisori sau 
în lagărele de concentrare de la 
Cachipo, Cabure, Urica. „Vina* 
acestor oameni constă în faptul 
că s-au alăturat luptei generale 
pentru libertăți democratice, îm
potriva aservirii țării intereselor 
monopolurilor străine. în același

timp, poliția politică — faimoasa 
Digepol — continuă prigoana îm
potriva tuturor elementelor pro
gresiste. Victime ale represaliilor 
poliției au căzut mulți comuniști, 
printre care Alberto Lovera, Do
nato Carmona, Carmelo Mendos, 
Juan Pedro Rojas etc. Au fost a- 
restați și întemnițați foștii deputați 
comuniști Gustavo și Eduardo 
Machado. Sute de conducători ai 
muncitorilor și țăranilor venezue- 
leni se află în închisori de ani 
de zile fără a fi judecați.

La recentul miting de la Cara
cas, deputatul Rondon Lovera 
arăta că reținerea în închisoare a

unor membri ai parlamentului din 
partea partidului comunist și ai 
altor partide progresiste, arestați 
cu trei ani în urmă, constituie o 
încălcare a drepturilor . consti
tuționale.

Campania pentru eliberarea 
deținuților politici a luat în Ve
nezuela o amploare de masă. în 
întreaga țară, prin mitinguri și 
demonstrații, pături din ce în ce 
mai largi ale populației cer pu
nerea în libertate a patrioților Ve
nezuelan! Concomitent, populația 
protestează împotriva creșterii 
permanente a costului vieții, îm
potriva dominației monopolurilor 
străine în economia țării.

In aceste zile de 
toamnă am cutreierat 
mai multe unități a- 
gricole de stat și coope
ratiste din R. P. Ungară. 
Piste tot se muncește cu 
spor la recoltatul culturi
lor de toamnă și al stru
gurilor. In multe unități, 
unde s-au făcut irigații, se 
string cantități sporite de 
produse. In plasa Piispok- 
ladâny, pe cei aproape 
4 000 holzi *) cultivați cu 
sfeclă de zahăr, producția 
medie a fost de 199 chin
tale la hold, cu 66 chin
tale mai mult decît pe su
prafețele neirigate. La 
cooperativa agricolă de 
producție „Steaua roșie" 
din comuna Nadudvâr, 
cartofii recoltați pînă a- 
cum de pe terenurile iri
gate au dat o producție 
de 120 chintale la hold.

Nicăieri apa nu e mai 
prețuită ca în județele de 
pustă, unde vara, cînd e 
secetă, pămîntul crapă a- 
dînc, iar plantele se ves
tejesc. Județul Hajdu-Bi- 
har este brăzdat de un ca
nal (canalul principal de 
est — lung de peste 100 
kilometri) care aduce apa 
Tisei pe terenurile de 
pustă; în urmă cu 6 ani, 
pe teritoriul județului nu 
erau irigate decît 20 000 
de holzi de pămînt. Pînă

la sfîrșitul anului trecut 
suprafața irigată a crescut 
de 4 ori, ajungînd la 80 000 
holzi. Pentru extinderea 
irigațiilor din județ, în 
anii celui de-al 2-lea plan 
cincinal s-au investit 240 
milioane forinți. In pre
zent, la Hajdu-Bihar exis
tă peste 1 000 kilometri de 
diferite canale pe care apa 
ajunge în cele mai înde
părtate terenuri. Pentru 
extinderea irigațiilor, în 
județ se vor mai construi 
două lacuri de acumula
re : unul va avea o capa-

tru cub, este solicitată sta
ției de pompare și de alte 
cooperative agricole de 
producție din vecinătate.

In anii puterii populare, 
Pusta Hortobâgy, vestită 
odinioară doar pentru mi
rajele ei, care atrăgeau 
numeroși turiști, își înnoi- 
iește mereu înfățișarea. In 
inima ei a fost săpat cana
lul care aduce apa dătă
toare de viață. Acum, pe 
întinderile pustei, altă 
dată nefolosite, se cultivă 
grîu, mac, sfeclă de za
hăr, furaje și chiar orez.

CORESPONDENTĂ 

DIN BUDAPESTA

citate de 12 milioane metri 
cubi de apă, iar celălalt 
de 2 milioane metri cubi.

Am vizitat zilele acestea 
instalațiile de pompare de 
la Balatonaliga, localitate 
așezată pe malul Balato- 
nului. Pompe de fabricație 
ungară și italiană scot din 
„marea Ungariei" cantități 
mari de apă, pe care o tri
mit pe ogoarele celor 4 
gospodării de stat și coo
perative agricole de pro
ducție din apropiere. Sta
ția e complet automatiza
tă. Apa, al cărei preț re
vine la un forint pe me-

Odată adusă pe aceste te
renuri, apa a fost totodată 
folosită de gospodăriile de 
stat pentru a amenaja te
renurile joase, improprii 
agriculturii, transformîn- 
du-le în eleștee cu pește. 
Iar din eleșteele create în 
Pusta Hortobâgy se obține 
astăzi mai mult pește de
cît din lacul Balaton.

Irigațiile au adus viață 
și pe terenurile din jude
țul Szabolocs, unde stra
tul gros de nisip zburător 
împiedica cultivarea unor 
vaste suprafețe. După în

delungate cercetări, s-au 
găsit aci, la adîncimi mici, 
cantități importante de 
apă, care au început a fi 
folosite pentru irigații. A- 
ceasta a făcut ca, an de 
an, pe terenurile de aici 
— ca și din alte județe — 
să se planteze, în condi
ții tot mai bune, soiuri 
superioare de meri și viță 
de vie. Potrivit unor date 
statistice, între anii 1961— 
1965 s-au plantat pe tere
nurile nisipoase și cele 
improprii cultivării cerea
lelor peste 100 000 holzi 
cu pomi fructiferi și 82 000 
holzi cu'țviță de vie. In ge
neral, în R. P. Ungară ci
frele privitoare la terenu
rile irigate spre sfîrșitul 
anului trecut indică o su
prafață de aproape o ju
mătate milion de holzi, 
adică de trei ori mai mult 
decît în 1960. (Față de 1950 
suprafața irigată este as
tăzi de zece ori mai mare).

Lucrările de irigații con
tinuă să se extindă. Pen
tru următorii ani se pre
vede construirea unui ca
nal care să lege Tisa de 
Dunăre. Potrivit planului 
de perspectivă al Direc
ției apelor, în R. P. Un
gară sînt condiții pentru 
extinderea irigațiilor pe 
circa 2 milioane de holzi.

Aurel POP

Comisarul general al planului 
din Franța, Franțois Ortoli, cu so
ția și persoanele care îl însoțesc, 
împreună cu Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, și Petrache Buzo- 
ianu, vicepreședinte al C.S.P., au 
vizitat sîmbătă după-amiază uzi
nele de tractoare din Brașov. Oas
peții au primit ample explicații 
privind procesul tehnologic de fa
bricație a tractoarelor de la direc
torul tehnic al uzinei, Vasile Se- 
chel.

însoțiți de Ion Mărcuș, preșe
dintele sfatului popular regional, 
și de Gheorghe Dumitrescu, pre
ședintele sfatului popular orășe
nesc, oaspeții au vizitat Brașovul 
și au admirat de pe colina Stejeriș 
panorama orașului.

In cinstea comisarului general 
al planului din Franța și a soției 
sale, președintele Sfatului popular 
al regiunii Brașov a oferit un di
neu în saloanele restaurantului 
„Carpați". (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Cronica zile
în urmă ridicării nivelului re

prezentării diplomatice și a nu
mirii unui ambasador cu reședință 
permanentă la Haga, tovarășul Ion 
Oahcâa, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Bruxelles, a 
fost eliberat din funcția de trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al țării noastre în Olanda.

Părăsind Olanda, Ion Oancea a 
fost primit la 7 octombrie în au
diență de 
J'ulîana.

rămas bun de regina

★
s-a deschis în CapitalăSîmbătă

o expoziție de aparate electrice, 
organizată de întreprinderea ma-
gîiiarâ de comerț exterior „Trans- 
electro“ din Budapesta.

La deschidere au fost prezenți 
■Virgil Actarian, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, Hristache Zambeti, vice
președinte al Camerei de Comerț, 
funcționari superiori din diferite 
ministere economice, conducători 
ai unor întreprinderi de comerț ex
terior, specialiști din uzine bucu- 
reștene.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai ambasadei.

Deschisă într-unul din pavilioa
nele Expoziției realizărilor econo
miei naționale, expoziția R. P. Un
gare rămîne deschisă pînă la 18 
octombrie a.c. (Agerpres)

în forarea mai rapidă a sondelor, 
în exploatarea rațională a zăcă
mintelor de țiței. Vitezele de lucru 
atinse în acest an la forajul de 
exploatare sînt cu 45 la sută mai 
mari față de anul 1959, iar la fo
rajul de explorare —• cu circa 50 
la sută. Aceste realizări sînt o ur
mare directă a reînnoirii- și moder
nizării parcului de utilaje de foraj, 
a folosirii cu indici mai înalți a 
instalațiilor, îmbunătățirii tehno
logiei de săpare a sondelor, orga
nizării superioare a producției și 
a muncii. în schelele de extracție ' 
s-au extins procedeele tehnologi
ce moderne de exploatare a țițe
iului. In momentul de față, pro
cesele de injecție cu apă sau gaze 
se aplică la aproape toate zăcămin
tele noi, extinzîndu-se, totodată, 
metodele de recuperare secundară 
la zăcămintele vechi. Volumele de 
apă și de gaze injectate în strat 
s-au dublat față de anul 1959, ob- 
ținîndu-se anual un important 
plus de producție.

Demne de relevat sînt și reali
zările obținute de petroliștii din ra
finării. în lumina indicațiilor date 
de conducerea partidului; ei au 
pus în valoare noi posibilități de 
perfecționare a tehnologiilor, noi 
rezerve interne în vederea îmbu
nătățirii calității produselor petro
liere, asimilării de noi sortimente 
cerute de diferite ramuri ale eco
nomiei naționale și la export, va
lorificării superioare a materiei 
prime. în acest an a crescut ca
litatea uleiurilor pentru motoare 
prin utilizarea aditivilor, a moto
rinelor prin hidrofinare, s-a ridi
cat cifra octanică medie a benzi
nelor.

Directivele Congresului al IX- 
lea al P.C.R., planul cincinal au 
pus în fața oamenilor muncii din 
industria de petrol și gaze sarcini 
deosebit de importante, care se 
integrează în orientarea generală 
a politicii partidului și statului 
nostru de valorificare rațională și 
eficientă a tuturor resurselor na
turale ale țării. în anii următori, 
lucrările geologice vor fi orienta
te și asupra formațiunilor de 
mare adîncime, 
rește punerea 
noi acumulări 
în forajul sondelor de mare adîn
cime s-a dobîndit pînă acum o 
experiență valoroasă, la două son
de atingîndu-se, nu de mult, a- 
dîncimi de peste 6 000 metri. Ex-

unde se urmă- 
în evidență de 
de țiței și gaze.

periența cîștigată în acest dome
niu se cere fructificată și dezvol
tată, pentru a se asigura utiliza
rea cu randament sporit a instala
țiilor moderne, de mare capacitate, 
cu care sînt înzestrate întreprin
derile noastre. Atît la forajul geo
logic de mare adîncime, cît și la 
forajul de exploatare și explora
re, este necesar să se acorde toa
tă atenția perfecționării regimului 
de lucru, folosirii unor fluide de 
foraj potrivite specificului forma
țiilor străbătute, reducerii cheltu
ielilor cauzate de pierderile de cir
culație, avarii și complicații. Pe 
această bază, se va putea asigura 
utilizarea eficientă a importante
lor fonduri de investiții pe care 
statul nostru le alocă în cincinal 
pentru dezvoltarea bazei de materii 
prime, mai ales de combustibili li
chizi și gazoși.

în domeniul extracției țițeiului 
există încă posibilități pentru îm
bunătățirea factorului de recupe
rare a țițeiului atît la zăcămintele 
noi, cît și la cele vechi, element 
foarte important în creșterea re
zervelor industriale de țiței ale 
țării. Colectivele din schele au 
create condiții să extindă proce
deele moderne de menținere a 
presiunii de zăcămînt, de recupe
rare secundară ; cu sprijinul spe
cialiștilor din cercetare, vor fi in
tensificate în perioada următoare 
încercările pentru aplicarea pe 
scară industrială a metodelor ter
mice de extracție, care permit re
cuperarea mai completă a hidro
carburilor din zăcămintele cu ți
ței greu și vîscos. Pentru a se sa
tisface cerințele mereu sporite de 
fracții ușoare pentru chimizare, 
petroliștii din schele trebuie să a- 
sigure în permanență captarea in
tegrală a gazelor asociate și pre
lucrarea lor în instalațiile de de- 
gazolinare. Măsurile care se iau, 
începînd din acest an, pentru do
tarea unor unități cu instalații 
perfecționate pentru colectarea, tra
tarea și transportul țițeiului în 
sistem închis, precum și pentru mo
dernizarea utilajului și sculelor în 
vederea reducerii pierderilor de 
țiței și gaze, sînt de natură să 
sporească contribuția colectivelor 
din schele în exploatarea raționa
lă și economică a rezervelor de 
hidrocarburi. Concomitent cu mă
surile de ordin tehnic, se desprin
de necesitatea ca în schelele de ex
tracție să se perfecționeze organi
zarea producției și a muncii, să se 
întărească ordinea și disciplina în 
producție.

Răspunderi deosebite revin In 
actualul cincinal și petroliștilor 
din rafinării. Industria de prelu
crare a țițeiului va fi orientată, în 
principal, spre asigurarea cu ma
terie primă a industriei chimice și 
spre ridicarea nivelului calitativ 
al produselor petroliere, pe baza 
procedeelor înaintate. Va trebui 
să sporească producția de motori
nă, de gaze pentru chimizare, de 
hidrocarburi aromate, să se îmbu
nătățească în continuare calitatea 
benzinei. Posibilități în acest sens 
există, fiind oferite de nivelul teh
nic ridicat al instalațiilor de pre
lucrare construite și date în func
țiune în anii din urmă, de măsuri
le care se iau în continuare pentru 
concentrarea prelucrării țițeiului 
în rafinării de capacități mari. în 
ce privește noile lucrări de inves
tiții din acest sector, sarcina prin
cipală este de a se concentra toa
te eforturile spre asigurarea intră
rii în funcțiune la termenele pre
văzute a fiecărei instalații și a- 
tingerea în cel mai scurt timp a 
parametrilor prevăzuți de proiec
te, pentru ca economia națională 
să beneficieze cît mai mult de pe 
urma fondurilor alocate.

Prețuirea de care se bucură pe
troliștii pentru munca pe care o 
depun, pentru contribuția pe care 
o aduc la dezvoltarea economiei 
naționale, este ilustrată de grija 
manifestată de partidul și statul 
nostru pentru a li se asigura con
diții cît mai bune de muncă și de 
viață. Pe harta țării sînt prezen
te azi adevărate orașe ale pe
troliștilor : Lucăcești, Valea Case
lor, Țicleni. Numai în acest an, în 
centrele petroliere au fost date în 
folosință aproape 1 000 de aparta
mente noi. Petroliștii și familiile 
lor au la dispoziție aproape 50 de 
dispensare, 17 policlinici și alte 
servicii medicale, deservite de cir
ca 300 de medici și 600 cadre me
dii sanitare, cluburi, școli, grădini
țe de copii. Ca semn al aprecierii 
muncii lor, mii de petroliști au 
fost distinși cu ordine și medalii.

De ziua lor, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii petroliști își rea
firmă hotărîrea de a nu pre
cupeți nici un efort pentru înde
plinirea sarcinilor însuflețitoare 
ale cincinalului, de a obține noi 
și însemnate realizări în munca pe 
care o desfășoară în folosul dez
voltării economiei naționale, pen
tru marea cauză a desăvîrșirii 
construcției socialiste în patria 
noastră.

*) Un hold — 0,575 ha.

ÎNTRECERILE balcanice

0 'Echipele României șl Iugoslaviei pe primele locuri 
• Astăzi se încheie probele individuale

® Surpriza semifinalelor: Olanda-Bulgaria 
56-53! ® Echipa noastră, de nerecunoscut, 
a pierdut meciul cu Cehoslovacia

CLUJ (prin telefon). Programul 
de sîmbătă — penultima zi a în
trecerilor — a început dimineața, 
cu meciurile pentru ierarhizarea 
locurilor din a doua parte a clasa
mentului general Italia a întrecut 
cu 63—50 (25—18) reprezentativa 
R. F. Germane, și azi se va întîlni 
cu Ungaria, învingătoare ieri asu
pra Franței în faza pentru locurile 
9—10. Meciul Ungaria—Franța a a- 
vut un final de-a dreptul drama
tic. Reprezentantele cocoșului ga
lic au condus în majoritatea 
timpului, după un joc spectaculos, 
vioi, interesant. Spre final, echipa 
maghiară a avut o revenire puter
nică reușind să micșoreze pînă la 
unitate handicapul. Mai rămăsese
ră de jucat doar cîteva secunde, 
iar Franța conducea cu 65—64 și, 
în mod normal, nu putea să-i scape 
victoria. Mingea o are însă echipa 
maghiară, care atacă. Secundarul 
cronometrului electric aproape își 
terminase drumul, cînd arbitrul 
polonez Stawarz „vede“ un fault. 
Ambele aruncări libere sînt reușite 
și... Ungaria cîștigă cu 66—65.

în meciul Iugoslavia—Polonia, 
de asemenea cu un final pasionant, 
polonezele au condus pînă foarte 
aproape de fluierul final, dar fini
șul puternic al iugoslavelor, con
cretizat prin numeroase coșuri, a 
adus acestora victoria cu 70—67 
(29—34).

Primul meci desfășurat după a- 
miază s-a soldat cu o mare sur
priză : victoria Olandei cu 56—53 
(32—32) asupra Bulgariei — vice- 
campioană mondială. De remarcat 
că baschetbalistele olandeze, care 
au dispus în preliminariile cam
pionatului și de reprezentativa 
Ungariei, participă la această com
petiție după o absență de 6 ani, 
iar ultima oară — în 1960, la So
fia — au ocupat locul 8. Succesuț 
lor nu este întîmplător, cum s-ar 
părea la prima vedere, ci se da- 
torește acțiunilor simple, cu pase 
lungi, în diagonală, și preciziei ma
jorității jucătoarelor în aruncările 
la coș.

în continuare, echipa U.R.S.S., 
deținătoarea titlului european, a 
întîlnit formația R. D. Germane 
care în grupa de la Sibiu reușise 
marea performanță de a elimina e- 
chipa Bulgariei. După o repriză a- 
parent echilibrată, în care însă au 
condus tot timpul la diferențe 
mici, baschetbalistele sovietice au 
dominat net în cea de-a doua parte, 
cîștigînd cu 93—69 (47—40).

Așteptată cu un deosebit interes, 
întîlnirea România-Cehoslovacia 
nu a justificat acest lucru datorită 
comportării surprinzător de slabe 
a baschetbalistelor noastre. Nu este 
vorba atît de rezultatul nefavora
bil cu care ele au părăsit terenul, 
ci în primul rînd de evoluția de 
ansamblu cu mult mai scăzută de
cît pînă acum. Ieri, greșelile au în
trecut măsura, ratările din acțiuni 
și chiar din lovituri libere, ca să 
nu mai vorbim de... pasele la ad
versare, au fost nenumărate. Com
parativ cu eficacitatea adversare
lor, sportivele noastre au ratat 
exasperat de mult, deși cîteva din
tre ele (Cornelia Gheorghe, Sanda 
Dumitrescu și Ecaterina Vogel) se 
numărau printre fruntașele de pînă 
acum ale campionatului la acest 
capitol. Să fie oare de vină obo
seala ? Sau elogiile cam exagerate 
ce le-au fost adresate acum cîteva 
zile pentru evoluția din prima re
priză în meciul cu U.R.S.S. ? E 
greu să ne pronunțăm acum. Fapt 
e că aseară am văzut echipa noas
tră într-o formă foarte slabă, gre
oaie, derutată. Victoria Cehoslova
ciei este îhtrutotul meritată, chiar 
și la scorul sever de 83—54 (36—28). 
Așadar, echipele Cehoslovaciei și 
U.R.S.S. vor lupta astăzi pentru 
locurile 1—2, iar reprezentativa 
țării noastre își va disputa locurile 
3—4 cu cea a R. D. Germane. Iată 
și celelalte meciuri finale : Iugosla- 
via-Olanda (5—6) ; Polonia-Bulga- 
ria (7—8) ; Italia-Ungaria (9—10) 
Franța-R. F. Germană (11—12).

>

Ion DUMITRIU

BRAȘOV (prin telefon). — Selec
ționata feminină a României a cîști
gat din nou titlul de campioană bal
canică la tenis de masă dispunînd 
în meciul decisiv cu scorul de 3—1 
de echipa Iugoslaviei. Rezultate teh
nice : Pire (Iugoslavia) — Mihalca 
(România) 2—0(21—17, 21—16);
Alexandru (România) — Jecmenica 
(Iugoslavia) 2—0 (21—12, 21—11); 
Alexandru, Mihalca — Pire, Jecme
nica 2—1 (13—21, 24—22, 22—20); 
Alexandru — Pire 2—1 (15—21, 25— 
23, 21—17). Alte rezultate : Bulgaria 
— Grecia 3—0 ; România — Grecia 
3—0 ; România — Turcia 3—0 ; Iugo
slavia — Grecia 3—0. Clasamentul
final : 1. ROMÂNIA — 8 puncte ; 2. 
Iugoslavia {7] ; 3. Bulgaria (6) ; 
Grecia (5) ; 5. Turcia (4).

Turneul masculin a fost cîștigat de 
echipa Iugoslaviei, care a învins 
chipa țării noastre cu 5—4. Negules- 
cu, în surprinzător regres, a pierdut 
toate întîlnirile susținute. Din echipa 
iugoslavă s-a remarcat îndeosebi Șur- 
bek, care a dispus cu 2—0 de Giur- 
giucă, Negulescu și Cobîrzan. 
Giurgiucă a cîștigat cu 2—1 la Korpa 
și cu 2—0 la Cordas. Celelalte rezul- 
fate : România — Bulgaria 5—0 ; Bul
garia'— Grecia 5—0; Iugoslavia — 
Turcia 5—0. Clasamentul final : 1. IU
GOSLAVIA — 8 puncte ; 2. 
nia [7] ; 3. Bulgaria (6) ; 4.
(5) ; 5. Grecia (4). Astăzi vor 
noscuți campionii în probele 
duale.

șah Rezultate
din competiția

4.

e-

Româ- 
Turcia 
fi cu- 
indivi-

pentru titlul mondial
După 5 runde, în clasamentul 

campionatului mondial feminin de 
șah care se desfășoară la Ober
hausen (R.F.G.), conduce echipa 
Iugoslaviei cu 8,5 puncte, urmată 
de România și U.R.S.S. cu cîte 8 
puncte, Cehoslovacia — 7, Olanda
— 6,5 etc. în runda a 5-a, echipa 
României a cîștigat cu 1,5—0,5 me
ciul cu Cehoslovacia. Alte rezul
tate : S.U.A. — R.F. Germană 2—0 ; 
Iugoslavia — Austria 2—0 ; U.R.S.S.
— Ungaria 2—0 ; Anglia — Polonia 
1—1 ; R.D. Germană — Olanda 
1—1 ; Bulgaria — Danemarca 2—0..
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Incidente

Uruguayului
Agenjia France Presse trans

mite că în cursul zilei de vineri, 
timp de peste trei ore, la Monte
video au avut loc incidente vio
lente între poliție și muncitorii 
de la antrepozitele frigorifice 
„Frigonal". După cum anunjă 
agenjia citată, o parte a munci
torilor au ocupat clădirile între
prinderii, în timp ce alte 2 000 
de persoane au organizat o de
monstrație pe străzile orașului. 
Forjele polițienești, sprijinite de 
unități de cavalerie, au interve
nit, rănind grav 20 de persoane 
și aresfînd 60. împotriva demon
stranților au fost folosite grena
de cu gaze lacrimogene. Pe de 
altă parte, se anunjă că 10 000 
de muncitori constructori au de
clarat o grevă de 72 de ore, iar 
învăjăforii una de 48 de ore.

Actualele acjiuni revendicati
ve se încadrează în starea de 
agitație socială care a cuprins 
(ara în ultimele luni. Greviștii 
revendică adoptarea de măsuri 
privind îmbunătățirea situației 
social-economice din Uruguay, a 
sistemului de salarizare, condiții 
mai bune de muncă, sistarea 
concedierilor în rîndul muncito
rilor și respectarea drepturilor 
sindicale.

Mișcarea»

grevistă
din Grecia

ATENA. — De cîteva zile se 
semnalează o reluare a mișcării 
greviste în Grecia. Vineri diminea
ța, circa 40 000 de membri ai cor- 
puluf-didacUelau declarat o grevă 
de 48 de ore, revendicînd majora
rea salariilor în raport cu crește
rea costului vieții. Pentru motive 
similare au intrat într-o grevă de 
24 de ore funcționarii Ministerului 
de Finanțe. Salariații serviciilor 
poștale au făcut vineri o grevă de 
2 ore și și-au repetat acțiunea 
sîmbătă.

sursă
O notă memorială adresată pre

ședintelui Consiliului de Securitate 
de către reprezentantul congolez la 
O.N.U. aduce din nou sub reflecto
rul opiniei publice anacronicul 
sistem colonial portughez în Afri
ca, sursă a unei permanente a- 
menințări la pacea și securitatea 
continentului. In notă se dezvăluie 
planurile urzite de cercurile impe
rialiste împotriva Congoului cu a- 
jutorijl colonialiștilor portughezi, 
care au pus la dispoziție teritoriul 
Angolei pentru acțiuni agresive 
împotriva autorităților de la Kins
hasa. Documentul arată că terito
riul Angolei servește ca punct de 
regrupare pentru mercenarii lui 
Chombe — omul de casă al celor 
mai reacționare cercuri politice oc
cidentale. Mercenarii urmau să 
ocupe aeroportul din Lumumbashi, 
extinzînd apoi operațiunile în ve
derea unei noi secesiuni a Katan- 
găi -r- cea mai bogată regiune con
goleză. Nota precizează că în An
gola pregătirile mercenarilor con
tinuă, în ciuda dezmințirilor oficia
le portugheze

Nu este pentru prima dată cînd 
țările africane protestează împo
triva acțiunilor întreprinse de pe 
teritoriile coloniilor portugheze de 
cele mai reacționare forțe
vor să frîneze dezvoltarea Afri
cii pe calea progresului, 
a semnalat numeroase alte unel
tiri agresive ale colonialismului 
portughez inspirate și sprijinite 
— după cum s-a dovedit — de 
cercurile imperialiste interesate 
în menținerea și activizarea 
unor „capete de pod" în Afri
ca, folosirea lor pentru presiuni 
și imixtiuni în treburile interne 
ale tinerelor state independente de 
pe acest continent.. Nu o dată Se
negalul a adus în fața opiniei pu
blice internaționale, a organisme
lor O.N.U., problema acțiunilor a- 
gresive ale Portugaliei întreprin
se, sub diferite pretexte, de pe 
teritoriul așa-zisei Guinee portu
gheze. La rîndul ei, Zambia a făcut 
cunoscut că avioane militare por-

care

Presa

Semnarea convenției privind constituirea
Comisiei interguvernamentale de

colaborare economică româno-sovietică
MOSCOVA 8. — Corespondentul 

Agerpres, S. Podină, transmite : 
La 8 octombrie, la Kremlin a avut 
loc semnarea convenției dintre gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste privind 
constituirea Comisiei interguver
namentale româno-sovietice de 
colaborare economică.

Convenția a fost semnată din 
partea română de către tovarășul 
Gh. Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, iar din par
tea sovietică de către tovarășul 
M. A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

BUDAPESTA

Vizita delegației române
de specialiști

BUDAPESTA 8. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, transmite : 
în cadrul vizitei pe care o face 
de cîteva zile în R. P. Ungară, de
legația de specialiști în agricultură 
din Republica Socialistă România, 
condusă de prof. Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, a studiat experien
ța unor institute agronomice și de 
cercetări științifice, precum și a 
unor cooperative agricole de pro
ducție.

Sîmbătă, delegația română a fost 
primită de Feher Lajos, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al guver
nului revoluționar muncitoresc-ță- 
rănesc ungar. La convorbirea care

MOSCOVA

CU PRILEJUL „ZILEI
AGRICULTORILOR"

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Sîm- 
bătă, la Moscova a avut loc o a- 
dunare festivă consacrată Zilei a- 
gricultorilor, care se sărbătorește 
la 9 octombrie pentru prima oară 
în Uniunea Sovietică.

La adunare au participat Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin și alți 
conducători de partid și de stat, 
reprezentanți ai lucrătorilor din 
agricultură din toate republicile 
unionale. Vladimir Mațkevici, mi
nistrul agriculturii al U.R.S.S., a 
rostit o cuvîntare în care s-a re
ferit la succesele obținute în acest 
an de agricultura sovietică și la 
planurile de dezvoltare a produc
ției agricole în următorii ani.

încordare
tugheze au bombardat sate de la 
frontiera sa cu Angola, sub pre
textul urmăririi partizanilor ango
lezi. Poliția politică portugheză 
— faimoasa Pide — încâlcind su
veranitatea și independența Zam- 
biei, a asasinat un lider al miș
cării de eliberare mozambicane 
care se refugiase în capitala zam- 
biană. Exemple de acest fel sînt 
numeroase, ele constituind tot a- 
tîtea capete de acuzare împotriva 
colonialismului portughez. Această 
politică este susținută totodată de 
regimurile reacționare din Africa 
de Sud și Rhodesia. După cum a 
dezvăluit presa internațională, între 
aceste regimuri și colonialiștii por
tughezi există o înțelegere secre
tă, un fel de „alianță" potrivit că-

COMENTARIU
reia Portugaliei i se acordă spri
jin material 
„tamponului" 
continentului 
te africane.

Un sprijin 
din armament și muniții, este a- 
cordat Portugaliei de către S.U.A. 
și alte țări occidentale. Pîrghia 
de legătură între cercurile im
perialiste interesate în menți
nerea dominației coloniale și au
toritățile de la Lisabona trece prin 
Pactul Atlanticului de Nord. Prin 
acest organism agresiv, în Angola, 
Mozambic, Guineea așa-zis portu
gheză ajung avioane, tunuri și 
puști utilizate de cei peste 100 000 
de soldați menținuți de Portugalia 
în coloniile sale. Cu isprăvi simi
lare se ocupă și o serie de „orga
nizații particulare" îndeosebi din 
S.U.A. Cu prilejul procesului care 
are loc la Buffalo, în statul New 
York, a reieșit că cinci indivizi, 
acționînd cu știința faimoasei a- 
genții centrale de investigații 
(C.I.A.) urmau să livreze colonia-

pentru menținerea 
colonial între sudul 
și țările independen-

substanțial, constînd

in agricultură
a avut loc cu acest prilej a luat 
parte Pal Losonczi, ministrul agri
culturii al R.P. Ungare.

In aceeași zi, membrii delegației, 
însoțiți de Dumitru Turcuș, amba
sadorul României, au vizitat Minis
terul Agriculturii, unde au făcut 
un schimb de experiență în pro
blemele conducerii și planificării 
Agriculturii. Discuțiile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

ÎNTREVEDERE

JJ

al

P. STANCESCU
Tn timpul acțiunii de protest împotriva achitării lui Novak

a- 
a-

A. GROMIKO

C. MĂNESCU

NEW YORK 8. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Sîmbătă dimineața,
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a avut o întreve
dere cu ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Andrei Gromîko. 
Ministrul român a fost însoțit de 
ambasadorul Gheorghe Diacones- 
cu, reprezentantul permanent 
țării noastre la O.N.U.

în cursul convorbirii care a 
vut loc cu acest prilej au fost
bordate probleme aflate pe ordi
nea de zi a celei de-a 21-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., precum și alte probleme 
importante ale vieții politice inter
naționale. întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

★
Noul stat african Lesotho, care a 

devenit independent la 4 octombrie, 
a cerut vineri secretarului general 
al O.N.U. admiterea sa' ca membru 
al O.N.U. Cererea va fi trimisă spre 
examinare Consiliului de Securitate.

Indignare față de achitarea 
acarului mortii

Sentința de achitare pronunțată ■ în cel de-al 
doilea proces al criminalului nazist, fostul căpi
tan SS Franz Novak, este considerată drept 
scandaloasă șl întîmpinată cu puternice proteste 
în opinia publică din Austria. Această sen
tință a Curții de jurați din Viena este cu 
atît mai neașteptată, cu cît în cursul procesului, 
eșafodajul apărării, care a încercat să-l absolve 
pe „i 
lui de 
taților 
a fost 
teatru, 
fostei 
puțin cît m-am aflat acolo, Novak a organizat 
transporturile' — a spus ea, relatînd detaliat 
despre documentele pe care i le-a dictat acesta, 
întocmite pentru călăul Eichman, al cărui sub
altern fusese.

Aproape în totalitatea sa,’ presa austriacă 
protestează împotriva sentinței de achitare. 
Nimeni nu-1 poate scăpa pe Novak de 
vina sa — scrie „Die Presse'. Cerînd anula
rea verdictului, „Neue Oesterreich' subliniază 
că „achitarea lui Novak nu a fost numai o 
surpriză, ci un șoc și o palmă pe fața tuturor 
celor ce răspund de buna reputație a tribuna
lelor noastre".

La aflarea știrii că Novak a fost pus în liber
tate, pe Kortnerstrasse, una din arterele princi
pale ale Vienei, a avut loc o demonstrație de 
protest a tineretului, la care s-au alăturat spon
tan numeroși cetățeni.

.acarul morții' de răspundere în calitatea 
șef al serviciilor de transport al depor- 
spre lagărele de exterminare hitleriste, 
răsturnat printr-o adevărată lovitură de 
Aceasta s-a produs o dată cu depoziția 
secretare z a lui Novak. „La Berlin, cel
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Viena

„0 contribuție la colaborarea
intre țările europene tu

STINCA GIBRALTARULUI

DIN NOU IN actualitate

SESIUNEA COMISIEI

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor 
de vineri ale Adunării Generale a 
O.N.U. și referindu-se la proble
mele europene, secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Iugo
slaviei, Marko Nikezici, a arătat, 
între altele, că „întărirea păcii în 
Europa nu poate decît să îmbună
tățească, de asemenea, situația în 
alte regiuni". Considerăm — a de
clarat el — că rezoluția adoptată 
anul trecut cu privire la îmbună
tățirea relațiilor de bună vecină
tate între statele europene reflectă 
noi tendințe în Europa și repre
zintă o contribuție 
direcția colaborării 
cestui continent, 
subliniat, totodată,
recente arată că guvernele țărilor 
coautoare ale rezoluției sînt pregă
tite să exploreze posibilitățile și să

ia inițiative în domeniile politic, 
economic, cultural și altele. Aceas
ta atestă existența unei bunăvoin
țe care deschide noi perspective în 
fața noastră".

Referindu-se la agresiunea din 
Vietnam, vorbitorul a arătat că Iu
goslavia „sprijină pe deplin drep
tul poporului vietnamez de a-și so
luționa singur problemele sale in
terne. Iată de ce condamnăm in
tervenția străină și bombardarea 
teritoriului Republicii Democrate 
Vietnam — stat independent și su
veran".

■

La Londra și Madrid s-a anun
țat că discuțiile bilaterale cu pri
vire la soarta Gibraltarului vor fi 
reluate luni, în capitala britanică. 
Ele reîncep în acompaniamentul 
unui nou război al nervilor, care 
s-a purtat de-a lungul întregii săp- 
tămîni premergătoare.

„Față cu inerția britanică — 
transmitea de curînd coresponden
tul madrilen al ziarului „Figaro" 
— Spania amenință să strîngă cleș
tele în jurul stîncii, spre a acce
lera negocierea". Acest „clește" — 
după cum se știe — se referă la 
măsurile de „restrîngere a mișcării" 
la frontiera dintre Gibraltar și 
Spania, adoptate de aceasta din 
urmă. Guvfernul britanic a reac
ționat de îndată, anunțînd într-o

importantă în 
între țările a- 
Vorbitorul a 
că „contactele

în Africa
liștilor avioane B-26. Numai e- 
vaziunea fiscală încercată de 
acești indivizi a făcut publică 
tranzacția, dezvăluindu-se că pînă 
la arestarea lor, numeroase a- 
vioane vechi de tipul C-47, Dc-6 
au fost vîndute autorităților de la 
Lisabona.

Comitetul O.N.U. pentru decolo
nizare, care a studiat situația exis
tentă în coloniile portugheze, a 
constatat că „Banca internațională 
pentru reconstrucție și dezvolta
re", precum și „Fondul monetar 
internațional" pun la dispoziția 
Portugaliei importante fonduri ce 
sînt folosite împotriva mișcării de 
eliberare din colonii. într-o rezo
luție, comitetul a cerut organelor 
amintite sistarea „ajutorului" lor 
financiar, economic sau tehnic. 
După cum a declarat Ministerul de 
Finanțe al lui Salazar, Portugalia 
cheltuiește în prezent cinci mi
liarde de escudos pentru războa
iele coloniale din Africa.

în ciuda faptelor arătate, mișcarea 
de eliberare ia amploare. în Gui
neea „portugheză", forțele patrio
tice de eliberare dețin peste 50 la 
sută din teritoriul țării. în Ango
la s-a deschis de curînd un al doi
lea front al mișcării de eliberare 
care dă lovituri puternice trupelor 
colonialiste ; iar în Mozambic pa- 
trioții controlează două provincii 
din nordul țării, iar în alte cinci 
provincii își extind lupta.

Mișcarea de eliberare a popoare
lor din. coloniile portugheze se 
bucură de sprijinul tuturor forțe
lor iubitoare de pace, libertate și 
progres. Militînd ferm în rîndul 
acestor forțe, opinia publică din 
țara noastră își exprimă solidari
tatea cu lupta eroică a popoarelor 
aflate încă în robie colonială și 
cere încetarea acțiunilor agresive 
ale imperialismului în Africa, 
crearea condițiilor pentru ca toa
te popoarele acestui continent 
să-și poată hotărî soarta în con
formitate cu propriile lor aspirații.

Augustin BUMBAC

ANCHETA LA SAIGON
ASUPRA FRAUDELOR

DIN FONDURILE AMERICANE
WASHINGTON 8 

(Agerpres). — O sub
comisie a Senatului a- 
merican examinează 
în prezent oportunita
tea deschiderii unei 
anchete privind detur
nările din fondurile a- 
cordafe de S.U.A. gu
vernului de la Saigon, 
în acest scop au fost 
trimiși de urgenjă la 
Saigon și la Bangkok 
doi anchetatori, Jero
me Aiderman și Phi
lip Morgan, pentru a

determina 
acestor fraude și măsu
rile luate pentru a se fost, de asemenea,

.corupjiei vizată de măsurile lua
te de oficialifăjile ame
ricane pentru a se 
pune capăt „abuzurilor 
și cheltuielilor inutile" 
ale guvernului de la 
Saigon. Această sub
comisie urmează să-și 
prezinte raportul biro
ului Camerei Repre
zentanților săptămîna 
viitoare.

pune capăt „i 
și speculei de la bursș 
neagră". Ancheta pre
liminară va fi efectua
tă asupra corupfiei, a 
furturilor de mărfuri și 
materiale destinate u- 
nor construcjii militare 
în Vietnamul de sud, 
precum și asupra ope
rațiunilor de schimb 
valutar, neauforizate.

în urmă cu o lună,

importanța o subcomisie a Came
rei Reprezentanților a 

a-

declarație publicată joi seara, că 
intenționează să aducă litigiul său 
cu Spania în fața Curții interna
ționale de justiție de la Haga. 
Contrarăspunsul Madridului a fost 
că înainte de a se pronunța cu 
privire la supunerea litigiului la 
Haga, este necesar să se aștepte 
reluarea conversațiilor anglo-spa- 
niole.

în jurul acestei noi reprize de 
negocieri, fiecare din părți a acțio
nat pentru a-și trage spuza pe 
turta sa. După cum consideră ob
servatorii politici, Londra, dorind 
să evite de a-și asuma vreo răs
pundere pentru o ruptură a ne
gocierilor, dorește să trimită dosa
rul Gibraltarului la Haga, cu in
tenția de a prelungi pe cît posibil 
o scadență și, totodată, de a pune 
Madridul în fața unei alternative : 
refuzînd un arbitraj al Curții de 
la Haga, Spania ar arăta că se 
teme de rezultatul lui ; acceptîn- 
du-1, ar subscrie la amînarea so
luționării problemei Gibraltarului. 
Diplomația spaniolă vrea să evite 
această cursă. Cum ? Arătînd că 
nu este împotriva discuțiilor bila
terale. Guvernul spaniol — a de
clarat vineri un purtător de cu- 
vînt la Madrid — este decis să con
tinue conversațiile.

înainte de reluarea negocierilor, 
cercurile oficiale spaniole au de
clarat că așteaptă un răspuns bri
tanic la propunerile din 18 mai 
ale ministrului de externe Castiella, 
potrivit cărora Gibraltarul ar 
urma să fie retrocedat Spaniei, în 
schimbul menținerii unei prezențe 
militare britanice și a unui statut 
special pentru locuitori. în dezba
tere se vor afla și contrapropune
rile britanice prevăzînd în special 
înlocuirea „guvernului" din Gi
braltar cu un consiliu municipal, 
o administrare comună a portului 
și aerodromului și numirea unui 
agent consular spaniol în colonie.

GENEVA 8 (Agerpres). — La 
Geneva continuă dezbaterile ge
nerale ale celei de-a Vil-a sesiuni 
a Comisiei petrolului a Organiza
ției Internaționale a Muncii.

Luînd cuvîntul în cadrul acestor 
dezbateri, Gheorghe Florea, dele
gat al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, a apreciat po
zitiv faptul că Biroul Internațio
nal al Muncii acordă o atenție deo
sebită problemelor organizării sin
dicatelor în industria petrolului.

Amintind consecințele nefaste ale 
politicii economice promovate îna
inte de război de marile companii 
petroliere străine, 
monopolul asupra 
mânesc, vorbitorul 
vistă preocupările 
în anii postbelici,
concentrarea producției în mari 
unități, introducerea tehnicii noi, 
organizarea lucrărilor de studiu și 
cercetare, toate acestea avînd ca 
scop crearea unor condiții de mun
că mai bune, o valorificare supe
rioară a produselor petroliere și 
mărirea eficienței economice a în
treprinderilor. „Sindicatele din 
industria petrolului din România, 
cu vechi și bogate tradiții de luptă 
în slujba celor ce muncesc, a subli
niat vorbitorul, aduc, în condițiile 
noi ale orînduirii noastre sociale, 
o contribuție importantă la dez
voltarea acestei ramuri".

care dețineau 
petrolului ro- 

a trecut în Te
statului nostru 
îndreptate spre

E7?j PARIS. La alegerile pentru 
Comitetul de întreprindere, 

care au avut loc la Uzinele „Re
nault",
Generale a
(C.G.T.) au 
turi, adică 
mărul lor

candidații 
Muncii 

obținut 
70,44 la 
total.

Confederației 
din Franța 

17 700 de vo- 
sută din nu

organizațiilor de turism 
din țările balcanice

SOFIA 8. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite : La 8 
octombrie, la Sofia s-au încheiat 
lucrările întîlnirii organizațiilor o- 
ficiale de turism din țările balca
nice, la care au participat delegați 
din R. P. Bulgaria, R.S.F. Iugo
slavia, Turcia și Republica Socia
listă România. Delegația română a 
fost condusă de Gheorghe Teodo- 
rescu, director general al Oficiului 
Național de Turism.

Sîmbătă dimineața, conducătorii 
delegațiilor participante la întîl- 
nire au fost primiți de Jivko Jiv
kov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria.

în cadrul lucrărilor întîlnirii, re
prezentanții organizațiilor' de tu
rism din țările balcanice . au con
venit asupra unor măsuri care ur
mează să fie luate în viitor în ve
derea extinderii colaborării dintre 
ele. Astfel, s-a recomandat orga
nizarea unei întîlniri a agențiilor 
de turism din țările balcanice, la 
care să participe cluburile auto
mobilistice și alte organizații inte
resate în examinarea posibilități
lor de extindere a colaborării, în 
sensul unei largi popularizări a 
unor itinerarii turistice din țările 
balcanice. La această întîlnire s-a 
apreciat, totodată, rolul și impor
tanța anului internațional al tu
rismului — 1967, ca b' manifestare 
importantă pentru dezvoltarea tu
rismului interifațional.

Expoziția română

ia Salonul internațional
Cel de-al 37-lea Sa

lon international al a- 
limentatiei și artelor 
menajere de la Bru
xelles — importantă 
maniiestare economi
că — și-a deschis por
țile simbătă după- 
amiază, in pavilioane
le impunătorului Palat 
al Centenarului. Ex-

comerț exterior româ
nești cunoscute pe 
piața belgiană, unde 
se bucură de Încrede
re și apreciere, pre
zintă anul acesta ma
relui public și specia
liștilor o expoziție de 
produse selecționate 
ce impresionează prin 
varietatea și estetica

CORESPONDENȚĂ 

DIN BRUXELLES

pozifia a fost inaugu
rată de ministrul eco
nomiei al Belgiei, Van 
Offelen, in prezenta 
oficialităților din ora
șul Bruxelles, a repre
zentanților cercurilor 
economice și membri
lor comitetului de or
ganizare. La salon 
participă 705 firme 
belgiene și din alte execuției, 
țări, printre care Fran
ța, Olandă, Maroc, In
dia, R.F.G., Bulgaria 
și România.

Întreprinderile . de

Standurile 
agro-ali- 

constituie 
atracție al

prezentării, 
cu produse 
mentare 
punctul de 
expoziției.

Întreprinderea „Teh- 
noforestexport" expu
ne un elegant ansam
blu de mobilier, re
marcabil prin stilul 
său modern și finețea 

„Cartimex" 
este prezentă cu o- 
biecte de artizanat, 
covoare in stil româ
nesc și oriental, in
strumente muzicale,

ceramică etc. Standul 
firmei „Agroexport" 
oferă o gamă de pro
duse printre .care 
plante medicinale, tu
tun, diverse sorturi de 
semințe.

După inaugurarea 
oficială a salonului, 
ministrul economiei, 
Van Olielen, a vizitat 
expoziția românească. 
El a mapilcslat inte
res lată de standuri
le expoziției noastre. 
La încheierea vizitei, 
ministrul belgian a 
spus : ,,Avefi p expo
ziție foarte frumoasă, 
reușită, care prezintă 

. o vastă gamă de pro
duse 
acest 
care, 
bine 
bucur că am avut pri
lejul să vizitez expo
ziția dumneavoastră 
și sper că ea va laci- 
lita dezvoltarea schim
burilor industriale in
tre România și . Bel
gia".

românești din 
sector, produse 
de altfel, sint 
cunoscute. Mă

AL GHEORGHIU

ESH SOFIA. O delegație guverna- 
mentală japoneză in frunte 

cu Shojiro Kawashima, vicepre
ședinte ai Partidului liberal-demo
crat, trimisul special al primului 
ministru japonez Sato, a făcut o 
vizită în R. P. Bulgaria. Ea a avut 
întilniri cu oficialități bulgare, în 
cursul cărora au fost purtate con
vorbiri referitoare la relațiile 
dintre cele două țări. La 8 octom
brie, delegația japoneză a fost 
primită de Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria.

FU FRAGA. Agenția C.T.K. anunță 
că la invitația C.C. al P.C. din

Cehoslovacia, la Praga a sosit o 
delegație a Partidului Socialist 
Francez (S.F.I.O.), in frunte cu se- 
cretarul general al partidului, Guy 
Moliei. Delegația va avea convor
biri cu reprezentanți ai C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, cu econo
miști și cu conducători al unor in
stituții ideologice.

rara RIO DE JANEIRO. La inter- 
venția președintelui provizoriu 

al Curții 
Brazilia, a 
soare unul 
Comunist 
Vielra de

federale supreme din 
fost eliberat din închi- 
din liderii Partidului 
din Brazilia, Alberto 
Azevedo.

K33 TEHERAN. Vineri, la înche- 
ierea vizitei oficiale efectuate 

în Iran de președintele Turciei, 
Cevdet Sunay, a fost dat publici
tății un comunicat comun. Refe
ritor Ia problema vietnameză, cei 
doi șeii de state s-au declarat în 
favoarea „dreptului legitim al po
porului vietnamez de a-și hotărî 
în mod liber soarta".

Eg! ROMA. Potrivit datelor Insti- 
“as tufului central de statistică, 
populația Italiei era la sfirșitul 
lunii iulie de 53 171 000 de locui
tori.
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