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SĂRBĂTORIREA ZILEI MINERULUI

SI A CENTENARULUI INDUSTRIEI CARBONIFERE DIN VALEA JIULUI

ÎN MIJLOCUL MINERILOR
)

COMUNICAT
O delegație de partid și de stat română în frunte cu secretarul 

general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, va vizita Republica Socialistă Cehoslovacă' 
între 15 și 17 august 1968, la invitația președintelui Republicii Socia
liste Cehoslovace și a Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Cu acest prilej, va fi semnat noul Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă. I

SĂ PREGĂTIM

ass

Șl TEMEINIC CULESUL!

Duminică, Valea Jiului a 
trăit o dublă sărbătoare — tra
diționala Zi a minerului, o 
dată cu centenarul celui mai 
mare bazin carbonifer al 
țării. La răspîntia dintre 
veacuri, Valea Jiului se pre
zintă înnoită, întinerită, mîn- 
dră de ceea ce s-a edificat 
aici în ultimii 20 de ani, de 
oamenii ei dîrzi, harnici. A- 
cest detașament înaintat al 
clasei muncitoare, minerii au 
transformat sărbătoarea zilei 
lor ca și cinstirea eroicelor 
lupte sociale desfășurate pe a- 
ceste meleaguri cu decenii în 
tf vră, într-o emoționantă ma- 
nu-rsțare a hotărîrii de a în
făptui neabătut sarcinile ce 
revin industriei carbonifere pe 
baza directivelor Congresului 
al IX-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului, de a 
contribui la dezvoltarea sus
ținută a economiei naționale, 
la progresul societății noastre 
socialiste.

11 august 1968... Răspunzînd 
Invitației de a participa la a- 
ceastă sărbătoare, tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Chivu Stoica, Virgil 
Trofin, Vasile Patilineț, Gheor
ghe Gaston Marin au sosit în- 
mijlocul minerilor din Valea 
Jiului.

Locuitorii așezărilor miniere 
din depresiunea Petroșenilor, 
care se înșiruie pe zeci de ki
lometri, de la poalele masivu
lui Paring pînă înspre cres
tele Retezatului, i-au întîmpi- 

,-țrat pe conducătorii de partid 
ii de stat într-o atmosferă 
sărbătorească, entuziastă. La 
Petroșeni, Livezeni, Vulcan, 
Uricanij® Petrila, Aninoasa, 
străzile erau împodobite cu 
steaguri roșii și tricolore, cu 
ghirlande de flori.

Ora 8,30. Trenul oficial so
sește la Livezeni prin defi
leul Jiului, pe calea săpată în 
stîncă de vrednicii brigadieri 
cu 20 de ani în urmă. Pe o 
mare pancartă, deasupra fron- 
tispiciului gării, se află înscri
să urarea „Bine ați venit, dragi 
conducători ai partidului și 
statului în municipiul Petro
șeni !“. In uratele mulțimii, 
oaspeții sînt salutați cu' căl
dură de tovarășul Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comite
tului județean Hunedoara al 
P.C.R., președintele consiliu
lui popular județean, de re
prezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

Trenul oficial se îndreaptă 
apoi către glorioasa citadelă 
a luptelor muncitorești din 
anii 1929-1933 — Lupeni. Bă- 
trînul oraș, unde în urmă cu 
39 de ani s-a înălțat stindar
dul roșu chemînd la luptă în
treaga Vale a Jiului, este îm
podobit cu steaguri, cu pa
nouri pe care sînt înscrise 
urări închinate Partidului Co
munist Român și Comitetului 
său Central, Republicii So
cialiste România.

La oprirea trenului,
Piața .6 August, pe locul unde 
odinioară s-a dat semnalul 
luptei revoluționare pentru o 
viață mai bună, pentru drep
tate, oaspeții sînt întîmpinați 
cu puternice urale și ovații de 
mii de mineri. Tov. David La- 
zăr, prim-secretar al Comite
tului municipal Petroșeni al 
P.C.R., președintele consiliu
lui popular municipal, urează 
oaspeților bun sosit Bătrînul 
miner Cristea Aron, astăzi 
pensionar, le adresează obiș
nuita urare a minerilor „No
roc bun !“ și le oferă tradițio
nala pîine și sare. Tinere îm
brăcate în pitorești costume 
naționale, pionieri îi încon
joară cu ' dragoste, înmînîn- 
du-le buchete de flori.

însoțiți de uralele și acla
mațiile entuziaste ale mulți
mii, conducătorii de partid și 
de stat pornesc apoi spre 

' mina Lupeni, pe strada care 
poartă numele lui Vito? Ga- 
vrilă, primul miner secerat de 
gloanțe, căzut victimă a re
presiunii sîngeroase dezlăn- 

regimul burghezo- 
împotriva minerilor

în

țuite de 
moșieresc 
greviști.

(Continuare tn pag. a H-a)

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși mineri,
Ziua minerului, pe care o sărbă

torim astăzi, coincide în acest an 
cu aniversarea împlinirii unui secol 
de la începerea exploatării indus
triale a cărbunelui în Valea Jiului 
— moment important în dez
voltarea economiei românești. Este 
deosebit de plăcut pentru mine ca, 
în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al guvernu
lui, să adresez muncitorilor din 
Valea Jiului calde felicitări cu 
ocazia acestui centenar, să trans
mit tuturor minerilor din patria 
noastră un salut tovărășesc cu pri
lejul Zilei minerului. (Aplauze, 
urale).

întemeiate pe aceste frumoase 
meleaguri străjuite de ruinele ma
rilor cetăți dacice, minele Văii Jiu
lui — cele mai vechi exploatări 
carbonifere din țara noastră — 
și-au început activitatea în con
diții deosebit de grele, cînd 'Tran
silvania se afla sub dominația im
periului hăbsburgic, fapt care și-a 
pus puternic amprenta asupra dez
voltării economice și sociale a a- 
cestui străvechi teritoriu românesc. 
Dependența de imperiu, interesele 
capitalului străin au determinat o 
dezvoltare unilaterală a industriei 
Transilvaniei, au avut urmări din
tre cele mai grave asupra condi
țiilor de viață și de muncă ale 
populației de aici, au constituit o 
piedică serioasă în calea progresu
lui general al acestei părți a țării, 
destinată să rămînă o sursă de 
materii prime pentru regiunile 
centrale ale imperiului hăbsburgic.

In ciuda acestor condiții grele, 
Transilvania a avut strânse legături 
economice cu celelalte provincii 
românești, a lărgit în permanen
ță schimburile de mărfuri 
eontinuîndu-se astfel firul 
nității de viață economică 
toriilor locuite de români 
care se desfășoară de-a 
întregii ■ istorii a patriei. In acest 
proces un rol de seamă au avut 

. minele din Valea Jiului care au 
adus o contribuție deosebită la 
dezvoltarea transporturilor și a 
unor ramuri industriale, atît în 
Transilvania, cît și în celelalte te
ritorii, ale țării. Aici au crescut și 
s-au format primele generații de 
mineri care aveau să lucreze apoi 
pentru punerea in valoare a noi 
zăcăminte carbonifere — în Mun
tenia și Moldova. După încheierea 
primului război mondial și reali
zarea unității naționale, întreprin
derile miniere din Valea Jiului, 
încadrate organic în economia uni
tară a României, s-au impus trep
tat ca una din principalele baze 
energetice ale țării.

Reunind un puternic și combativ 
nucleu proletar, Valea Jiului s-a 
afirmat în viața socială și politică 
a țării ca o citadelă importantă a 
mișcării noastre muncitorești, a 
luptei revoluționare pentru împli
nirea dezideratelor poporului ro
mân, pentru apărarea' intereselor 
vitale ale muncitorilor, indiferent 
de naționalitate. Istoria dezvoltării 
acestor locuri consemnează strălu
cite pagini în care sînt -înscrise 
luptele hotărîte ale minerilor îm
potriva exploatatorilor și asupririi, 
pentru o viață mai bună, pentru 
libertate. Trăind și muncind în 
condiții deosebit de grele, înșelați 
și jefuiți de fostele societăți capi
taliste, aruncați deseori pe drumuri 
pradă șomajului, minerii — pe 
care presa vremii îi numeau 
„ocnași voluntari" — nu s-au îm
păcat nici un moment cu viața la 
care erau sortiți in regimul bur- 
ghezo-moșieresc. încă din secolul 
trecut, ei au organizat numeroase 
greve și demonstrații, au fost pre- 
zenți în toate marile acțiuni pe 
care masele populare din România 
le-au întreprins pentru apărarea 
și afirmarea ființei naționale, pen
tru eliberarea din jugul exploată
rii, independență și progres social.

Pentru totdeauna au rămas în
scrise în istoria patriei luptele mi
nerilor Văii Jiului din anul 1918, 
cînd au preluat la Petroșeni con-

cu ele, 
comu- 

a teri-
— fir
lungul

trolul puterii cu ajutorul gărzilor 
înarmate, trecînd la înfăptuirea 
unor prefaceri revoluționare. Prin 
obiectivele pe care și le propunea, 
Consiliul muncitoresc, creat atunci, 
dădea glas năzuinței minerilor și 
maselor- populare din această par
te a țării spre desăvîrșirea unității 
naționale a României în cadrul 
unei republici democratice. Minerii 
din Valea Jiului au 
buit la înfăptuirea statului 
nai român unitar. (Aplauze 
nice).

Partidul Comunist Român 
în permanență, în Valea 
organizații puternice, care au adus 
o contribuție deosebită în lupta re
voluționară pentru smulgerea pu
terii din mîinile claselor exploata
toare, pentru cucerirea dreptului 
poporului român de â hotărî sin- 
gur asupra destinelor sale.

Eroicele lupte ale minerilor din 
Lupeni, din august 1929 — repri
mate sîngeros de regimul bur- 
ghezo-moșieresc — au constituit o 
viguroasă afirmare a combativită
ții revoluționare a întregii noastre 
clase 
cerea 
vedit 
toare 
mai consecventă forță de progres a 
țării. Clasa muncitoare, în rîndul 
căreia minerii reprezintă un deta
șament de seamă, și-a făcut datoria 
de conducător al întregului nostru 
popor în lupta pentru libertate. 
(Aplauze, ovații). Scriind despre' 
„vărsarea de sînge de la Lupeni", 
istoricul Nicolae Iorga remarca : 
„Români ori neromâni, lucrătorii 
care au mușcat țărîna de la Lu
peni erau forțe active în viața 
noastră națională*.

In focul bătăliilor de clasă îm
potriva exploatării, pentru o viață 
mai bună, s-a cimentat trainic prie
tenia frățească dintre minerii ro
mâni, maghiari, germani, a deve
nit mai puternic spiritul de solida
ritate în munca și lupta lor co
mună.

Aniversînd centenarul industriei 
carbonifere din Valea Jiului și e- 
vocînd tradițiile luptei revoluțio
nare a minerilor, se cuvine a fi din 
nou subliniată înalta conștiință de 
clasă a muncitorilor care nu au 
făcut niciodată deosebire de na
ționalitate, au înțeles necesitatea

contri- 
națio- 
puter-

a avut 
Jiului,

muncitoare, care, sub condu- 
partidului comunist, s-a do- 
a fi cea mai devotată apără- 
a intereselor poporului, cea

so-

luptei unite împotriva exploatato
rilor și asupritorilor comuni atît 
în timpul dominației habsburgice, 
cît și sub regimul burghezo-mo- 
șieresc. Marile imperii, clasele ex
ploatatoare au căutat întotdeauna 
să folosească arma otrăvită a în
vrăjbirii naționale ca mijloc de 
dezbinar* și opresiune. Promotorii 
și sprijinitorii acestei politici, toți 
cei care au făcut jocul intereselor 
claselor și puterilor dominante s-au 
dovedit pînă la urmă a fi dușmani 
ai intereselor propriilor națiuni, ai 
maselor populare. Dorim să sub
liniem aici, în mijlocul minerilor 
că, spre marea sa cinste, muncito
rimea a respins hotărît politica de 
învrăjbire națională, dînd întregu
lui popor un înalt exemplu de 
unitate a oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. (Aplauze, 
îndelungate).

Cinstind și dezvoltînd aceste tra
diții scumpe ale clasei muncitoare, 
ale poporului român, partidul nos
tru comunist cultivă cu consecvență 
sentimentele nobile ale patriotis
mului și internaționalismului
cialist. care însuflețesc pe toți oa
menii muncii din țara noastră, in
diferent de naționalitate. Intere
sele vitale ale oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități sînt strîns legate 
de întărirea continuă a unității și 
frăției în munca lor plină de dă
ruire pentru dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, pentru prospe
ritatea și înflorirea patriei comune 
— România socialistă. (Urale, ova
ții puternice).

In anii care s-au scurs de la 
eliberarea țării, minerii au făcut 
din plin dovada înaltului lor pa
triotism, fiind permanent la înălți
mea trecutului lor glorios de luptă, 
în perioada cînd țara sîngera încă 
de pe urma războiului, cînd 
armata română lupta vitejește pe 
frontul antihitlerist, alături de e- 
roica armată sovietică — care a 
dus greul războiului și a dat con
tribuția hotărîtoare la victoria asu
pra Germaniei fasciste — minerii 
au răspuns cu întreaga lor hotărîre 
la chemarea partidului „Totul pen
tru front, totul pentru victorie i", 
asigurînd, printr-o supremă încor
dare a eforturilor, cărbunele nece
sar acțiunilor militare.

De o mare valoare a fost aportul

minerilor 
populare, 
naționale 
conomic, 
pe calea
Astăzi, ei au toate motivele să-și 
privească cu mîndrie rezultatele 
dobîndite în cadrul operei de in
dustrializare socialistă. Numai în 
Valea Jiului se realizează în pre
zent o producție anuală de 7 
milioane tone de cărbune — 
adică de aproape două ori și 
jumătate mai mult' decît pro
ducția întregii țări în anul 1938. 
In această remarcabilă realizare se 
concentrează deopotrivă eforturile 
minerilor pentru creșterea produc
ției de cărbune, competența lor 
sporită, organizarea mai bună a 
muncii și, totodată, eforturile sta
tului „socialist pentru dotarea con
tinuă â întreprinderilor noastre mi
niere cu tehnică avansată, de înalt 
randament pentru crearea unor 
condiții tot mai bune de lucru.

Dînd viață Directivelor Congre
sului al IX-lea al partidului comu
nist, muncitorii, inginerii și tehni
cienii din industria noastră minieră 
și-au .realizat și și-au depășit sar
cinile de producție în prima jumă
tate a cincinalului, ' au asigurat 
rentabilizarea, începînd din acest 
an, a ramurii miniere în ansamblu.

Pentru toate aceste succese cu 
care întîmpinați centenarul indus
triei miniere, pentru munca 
dumneavoastră plină de abnega- 

pentru contribuția deosebi- 
ce o aduceți la dezvolta

rea economiei naționale, la 
fiorirea României socialiste, 
numele conducerii partidului 
statului, vă felicităm 'din toată 
ma, dragi tovarăși mineri, și vă 
urăm noi izbîhzi în activitatea 
dumneavoastră închinată patriei 
noastre socialiste ! (Urale, ovații 
puternice).

Realizările obținute în industria 
minieră, modernizarea și extin
derea ei, se integrează organic în 
tabloul general al progreselor înre
gistrate de economia noastră în 
anii construcției socialiste, progrese 
legate indestructibil de înfăptuirea 
politicii marxist-leniniste de in
dustrializare, pe care Partidul 
Comunist Român o promovea-

ție, 
tâ

Dr. Gh. STANCIU
director general în Consiliul Superior al Agriculturii

la consolidarea puterii 
la redresarea economiei 
și stăvilirea haosului e- 

la progresul întregii țări 
orînduirii noi, socialiste.

(Continuare tn past* a III-a)

Anul acesta se anun
ță o recoltă bună de 
struguri. In renumitele 
podgorii Odobești, Foc
șani, Panciu, Nicorești, 
Dealul Mare, Murfatlar, 
Nazarcea, Cotnari, Huși, 
precum și în noile plan
tații din județul Brăila, 
Bacău, Botoșani, Vaslui, 
Constanța etc. rodul vi
ilor, luate pe ansamblu, 
se situează la un nivel 
care nu a mai fost rea
lizat pînă acum în Ro
mânia. Numai în jude
țul Vrancea, pe baza e- 
valuărilor 
prevede o . . 
producției de struguri 
planificată cu 
24 000 tone. întreprinde
rile agricole de stat 
Panciu și Odobești, coo- 
perativâe agricole Mo
vilita, Slobozia Bradu
lui, Batoteștl etc. vor 
culege, anul, acesta, 
peste 10 000 kg stru
guri la fiecare hec
tar de vie pe rod. în a- 
celași timp, sînt asigu
rate condițiile necesare 
pentru ca recolta de 
struguri să fie de cea 
mai bună calitate.

Acest lucru își are o- 
bîrșla în primul rînd 
în lucrarea și îngriji
rea mș.i bună a viilor 
din cooperativele agri
cole, ca urmare a măsu
rilor aprobate la înce
putul acestui an de că
tre conducerea parti
dului și statului nos
tru pentru îmbunătăți
rea regimului de valo
rificare a producției de 
struguri și vinuri și co
interesării, în mai mare 
măsură, a, producători
lor. în obținerea unor., 
recolte sporite de stru-^ 
guri la hectar. Prin a- 
ceste măsuri. în condi
țiile realizării produc-

făcute, se 
depășire a

peste

țîei planificate, țără
nimea va încasa, în a- 
cest an. din viticultură 
cu circa o jumătate de 
miliard de lei mai mult 
decît în anul trecut. 
Depășirea producției, a- 
lături de numeroase 
alte avantaje create în 
valorificarea recoltei de 
struguri determină, in
tr-un număr însemnat 
de unități, realizarea 
de venituri mai mari 
decît cele prevăzute i- 
nițlal. Fără îndoială, a- 
ceastă situație este îm
bucurătoare și ea cre
ează premisele unei ac
tivități și mai intense 
a viticultorilor în creș
terea. în continuare, a- 
producției de struguri 
la hectar. Dar, pentru 
ca roadele activității 
din acest an să fie cît 
mai deplin realizabile, 
este nevoie să fie luate, 
de pe acum, toate mă
surile pentru culesul și 
valorificarea la timp și 
fără pierderi a recoltei 
viilor.

Anii trecuți, perioa
da de recoltare a stru
gurilor și vlnificarea a 
fost prelungită peste 
măsură, mai ales dato
rită neluăril din timp 
a măsurilor cores
punzătoare. Este su
ficient să arătăm că, 
la data de 25 octombrie 
1967, cînd campania de 
cules a strugurilor tre
buia încheiată, în ju
dețele ' Dolj și Olt mai 
erau de recoltat circa 
6 000 ha, în Argeș și 
Vîlcea — 5 000 ha etc. 
Ca urmare, în unele co
operative agricole din 
județele menționate 
s-au înregistrat produc
ții mici de struguri la 
hectar și venituri scă-

zute din viticulturi 
Datele obținute la 
stațiunile _ viticole Dră- 
gășani, 
bești, 
tă că 
numai 10 zile a perioa
dei optime de cules 
duce la scăderea în 
greutate a strugurilor 
(deci la pierderea efec
tivă a producției) cu 
1 000—1 500 kg la hec
tar ; culesul strugurilor 
cu 20 zile mal tîrziu de 
perioada optimă deter
mină pierderi de re
coltă de 2 000—2 500 kg, 
iar în cazul podgoriei 
Odobești — chiar 4 0C0 
kg struguri la hectar. 
Lăsăm de o parte fap
tul că, în cazuri obiș
nuite, supracoacerea 
strugurilor șl degrada
rea recoltei ca urmare 
a întîrzierii culesului, 
determină obținerea u- 
nor vinuri dezechilibra
te, nearmonice, pentru 
care sînt necesare tra
tamente și intervenții 
speciale și costisitoare 
atît în procesul de vi- 
nificație, cît și după a- 
ceea.

în anul acesta, timpul 
mai călduros și relativ 
uscat a determinat evo
luția, în ritm grăbit, a 
vegetației viilor 
pectiv coacerea 
rilor. Datorită 
lucru, în toate 
riile, culesul viilor se 
prevede să înceapă cu 
cel puțin 15—20 zile mai 
devreme fată de nor
mal. La stațiunea expe
rimentală Odobești, cu 
10 zile mal devreme

Miniș, Odo- 
Iași etc. ara- 
întîrzierea cu

și res- 
strugu- 
acestul 
podgo-

(Continuare 
în pag. a V-a)în- 
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rezervorului de

LA COMBINATUL CHIMIC DIN CRAIOVA

amoniac lichid

(Agerpres)

două penaltiuri ratate

lui campionat de fot
ba!

natația românească

@ Alte știri din țară
și de peste hotare

în pag. a V-a

in prima etapă a nou

O Un „nou val" în

A fost terminată construcția

Pe noua platformă industrială a 
Combinatului chimic din Craiova a 
fost terminată construcția rezervo
rului de amoniac lichid. Avînd 
diametrul de 37, 5 m, înălțimea de 
27 m și capacitatea de 22 000 m c.

rezervorul respectiv este primul de 
acest tip construit în țara noastră. 
Tot aici a fost ridicată — la cota 
finală (79 m) — duza de evacuare 
a gazelor de la Fabrica de acid 
azotic.

Primire caldă, entuziastă la mina LupeniPrimire caldă, entuziastă la mina Lupeni
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Sărbătorirea Zilei minerului și a centenarului industriei carbonifere din Valea Jiului

(Urmare din pag. I)

La intrarea tn incinta întreprin
derii, oaspeții sînt întâmpinați de 
ministrul minelor, Bujor Almășan. 
de colectivul de conducere al aces
tei unități. Inginerul Vasile Ciri- 
peru face o scurtă prezentare a 
realizărilor în producție din această 
mină — cea mai mare din țară, 
care dintr-o exploatare rudimen
tară a devenit o mare uzină sub
terană.

Un grup de mineri prind pe 
pieptul conducătorilor de partid și 
de'stat insigna jubiliară „Centena
rul mineritului industrial".

în fața uzinei electrice din Lu- 
peni are loc solemnitatea depune
rii unei coroane de flori, omagiu 
adus celor care, cu 39 de ani în 
urmă, sub conducerea Partidului

Hotărire fermă 
pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a P.C.R.

Marele miting al minerilor
Pe platoul exploatării miniere 

Lupeni are loc un însuflețit miting 
la care iau parte mii de mineri din 
întreaga Vale a Jiului. Tovarășul 
Ioachim Moga, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, rostește cuvîntul 
de deschidere. Salutînd pe condu
cătorii de partid și de stat sosiți 
în mijlocul minerilor, vorbitorul a 
spust Noi vedem în prezența dum
neavoastră pe aceste meleaguri o 
manifestare a atenției și grijii per
manente pe care partidul și statul 
nostru o acordă industriei carbo
nifere, harnicilor mineri. Atmos
fera sărbătorească, entuziasmul 
fierbinte care domină la această 
întâlnire constituie expresia devo
tamentului și atașamentului pro
fund pe care le nutresc minerii 
Văii Jiului față de partid, față de 
statul nostru socialist, față de dum
neavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Referindu-se la 
succesele obținute de mineri, vor
bitorul a subliniat că acestea sînt 
o expresie a aprobării depline a 
politicii partidului, a măsurilor e- 
laborate de Conferința Națională 
ți de plenarele Comitetului Central 
al partidului în vederea perfecțio
nării continue a întregii vieți eco
nomice, sociale și culturale din pa
tria noastră. Asemenea întregului 
popor, a spus în încheiere vorbito
rul, oamenii muncii din Valea Jiu
lui, din întregul județ Hunedoara, 
dau o înaltă apreciere politicii ex
terne a statului nostru, eforturilor 
depuse de conducerea partidului și 
statului pentru dezvoltarea priete
niei dintre țările socialiste, dintre 
partidele comuniste și muncitorești, 
pentru întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

Intr-o atmosferă de mare însu
flețire, se dă apoi citire Decretului 
Consiliului de Stat prin care Com
binatului. carbonifer din Valea Jiu
lui i se conferă Steaua Republicii 
Socialiste România clasa I, cu pri
lejul centenarului exploatării in
dustriale a huilei în bazinul car
bonifer al Văii Jiului.

Totodată au fost înmînate ordi
ne ale Republicii Socialiste Româ
nia unui număr de 30 de munci
tori mineri, ingineri și tehnicieni 
pentru merite deosebite în muncă.

înmînînd înaltele distincții, to
varășul Nicolae Ceaușescu a felici
tat călduros pe cei decorați și le-a 
urat noi succese în activitatea vii
toare.

A luat apoi cuvîntul tov. David 
Lazăr, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Petroșeni al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
municipal, care, vorbind despre 
munca devotată a minerilor, a 
spus : Sub conducerea organizații
lor de partid, oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — merg împreu
nă, neabătut, pe calea arătată de 
partid. Sîntem convinși că pentru 
înfăptuirea sarcinilor țâre ne stau 
în față trebuie să ne perfecționăm 
continuu metodele și stilul de 
muncă, să ridicăm la un nivel su
perior rolul conducător al organi
zațiilor de partid, să asigurăm o 
participare tot mai largă a maselor 
de cetățeni la conducerea treburi
lor obștești. Cu un viu interes ur
mărim cu toți activitatea neobosi
tă și multilaterală pe care o desfă
șoară conducerea partidului și sta
tului în domeniul politicii externe. 
Minerii Văii Jiului exprimă cele 
mai calde sentimente de satisfac
ție și totală adeziune față de a- 
ceastă politică. Izvorîtă din intere
sele și năzuințele vitale ale po

Comunist Român, s-au ridicat la 
luptă împotriva sîngeroasei exploa
tări capitaliste. în fața plăcilor co
memorative fac de gardă mineri 
fruntași și pionieri. Fanfara din 
localitate intonează Imnul eroilor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și de 
stat depun o coroană de flori din 
partea Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a Consi
liului de Stat și Consiliului de Mi
niștri. Sînt depuse, de asemenea, 
coroane de flori din partea organe
lor locale de partid și de stat, a 
organizațiilor obștești. Cei prezenți 
păstrează un moment de recule
gere. Văzduhul este străbătut de 
șuierul prelung al sirenei, atât de 
bine cunoscut semnal care odini
oară chema la lupta revoluționară 
ți care în aceste clipe evocă vi
brant memoria eroilor mineri.

porului român, politica externă 
servește în gradul cel mai înalt 
cauzei consolidării sistemului mon
dial socialist, întăririi colaborării 
și prieteniei între popoare, cauzei 
socialismului și păcii în lume.

în continuare a luat cuvîntul 
dr. ing. Petru Roman, directorul 
general al Combinatului carboni
fer din Valea Jiului. După ce a 
mulțumit pentru înaltele distincții 
acordate Combinatului, muncitori
lor,' tehnicienilor și îhgîherilbr, 
vorbitorul a arătat că vizită con
ducătorilor de partid și de stat în 
acest bazin carbonifer constituie 
un puternic stimulent în munca 
de viitor, un prilej de mobilizare 
mai activă ’ pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-lea, de Conferința 
Națională și de plenarele Comite
tului Central al partidului. Refe
rindu-se la momentele cele mai 
semnificative ale dezvoltării conti
nue a acestui important bazin 
carbonifer, vorbitorul a spus: 
Valea Jiului reprezintă un exemplu 
viu de traducere în viață a politi
cii partidului’ care, în fiecare eta
pă a edificării societății noastre so
cialiste, a stabilit cu clarviziune 
științifică principalele coordonate 
ale dezvoltării economiei naționale. 
Avem deosebita bucurie să vă ra
portăm. stimați tovarăși, că 
acum, după 100 de ani de 
la începutul exploatării minie
re a zăcămintelor de cărbune 
pe aceste meleaguri, Valea Jjului 
reprezintă cel mai mare bazin car
bonifer al României socialiste în 
continuă dezvoltare. Nivelul pro
ducției din prezent depășește de 
peste 3 ori pe cel mai înalt reali
zat în trecut în Valea Jiului. 
Vorbitorul a subliniat apoi că mi
nerii, alături de întregul popor, a- 
probă și sprijină cu însuflețire 
politica externă a partidului și 
statului, care are la bază întărirea 
prieteniei frățești cu toate țările 
socialiste, a unității sistemului 
mondial socialist, a solidarității cu 
toate forțele progresiste care luptă 
pentru libertate, democrație și 
pace. Vă asigurăm încă o dată, 
iubiți conducători de partid și de 
stat, a spus în încheiere vorbito
rul, că vom face totul pentru a 
traduce în viață indicațiile pe care 
ni le-ați dat, muncind cu pasiune 
și dăruire pentru ca bazinul car
bonifer al Văii Jiului, cu glorioa
sele sale tradiții de muncă și 
luptă, să se situeze permanent pe 
coordonatele înalte ale programu
lui de înflorire multilaterală a Ro
mâniei socialiste.

Cu interes a fost ascultat cuvîn
tul pensionarului Vasile Feher, 
care, în numele minerilor mai 
vîrștnici a spus : Sărbătorind as
tăzi Ziua minerilor și împlinirea 
unui secol de exploatare industria
lă a cărbunelui Văii Jiului, în con
dițiile vieții luminoase, socialiste, 
putem înțelege pe deplin ma
rile înfăptuiri petrecute în țara 
noastră în anii care au tre
cut de la eliberarea patriei. 
Cu aproape 4 decenii în urmă, noi, 
minerii, ne mai putând răbda mize
ria și înjosirea, teroarea și asupri
rea capitalistă. am făcut grevă 
pentru a ni se plăti munca după 
dreptate și pentru a fi tratați ca 
oameni. Am fost loviți crunt, dar 
lupta noastră, lupta întregului po
por din România, sub conducerea 
partidului comunist, a ieșit birui
toare. Pentru viața nouă pe, care 
o trăiesc, minerii sînt adînc recu
noscători partidului nostru drag, și 
această recunoștință se exprimă 
prin munca depusă pentru a da 
patriei socialiste tot mai mult căr
bune.

Minerii întâmpină înalfu oaspeți cu tradiționala „pîine și sare

Așa cum în trecut minerii ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități din Valea Jiului au 
luptat uniți pentru libertate și o 
viață mai bună, astăzi, înfrățiți în 
marea familie socialistă a patriei 
noastre, ei luptă cu însuflețire și 
dăruire pentru înfăptuirea mărețu
lui program al desăvîrșirii cons
trucției* socialiste. Am ieșit la pen
sie de puțină vreme, a adăugat în 
continuare acest veteran al minei 
Lupeni, și vă spun sincer că mi-a 
fost foarte greu să mă despart de 
mină, de condițiile frumoase de 
muncă,- de ortacii mei. Noi, vîrst- 
nicii, ne exprimăm mulțumirea a- 
dîncă pentru viața liniștită și (lip

Moment solemn : depunerea unor coroane de flori în memoria minerilor căzufi în lupta revoluționară.

sită de griji pe care partidul și 
statul ne-au asigurat-o.

Salutul fierbinte și entuziast, iz- 
vorîtdin inimile și gîndurile între
gului tineret din Valea Jiului, a 
fost adus de studentul Samoilă 
Sturza. de la Institutul de mine 
Petroșeni. Ne înclinăm cu venera
ție și dragoste, a spus el, în fața 
muncii și a luptei eroice pe care 
timp de un secol minerii Văii Jiu
lui au desfășurat-o, împreună cu 
întreaga clasă muncitoare, cu în
tregul popor spre a făuri genera
țiilor prezente și viitoare condițiile 
unei vieți omenești, civilizate. A- 
cest trecut de muncă și luptă glo
rioasă, presărat cu nenumărate 
jertfe, constituie pentru întregul 
tineret un. minunat exemplu, un 
puternic imbold la muncă și învă
țătură, pentru a deveni cadre de 
nădejde ale patriei.

Trăim zile pline de bucurii, în 
care se împlinesc năzuințele înain
tașilor noștri și se clădește funda
mentul trainic pentru înfăptuirea 
visurilor înaintate ale tinerei ge
nerații. Prin grija partidului dis
punem de tot ce este necesar 
pentru a ne putea forma o te
meinică pregătire tehnică și știin
țifică Asiguram conducerea parti
dului că nu vom precupeți efortu
rile pentru a ne îndeplini înda
torirea de a învăța, pentru a răs

punde prin fapte grijii părintești 
ce ni se poartă, pentru a realiza 
cît mai bine sarcinile ce ne vor 
reveni ca viitori ingineri ai Româ
niei socialiste.

După ce a adus salutul minerilor 
din cea mai mare exploatare mi
nieră a țării — Lupeni, șeful de 
brigadă Petre Constantin, unul 
dintre reputații mineri aj Văii 
Jiului, de ani în șir fruntași în 
producție, a spus : Ceea ce are as
tăzi Valea Jiului mai măreț, ceea 
ce dă muncii de miner frumusețe 
și spor, aparține în întregime ani
lor construcției socialiste. Fiecare 
cetățean al patriei noastre 'simte 
din plin suflul înnoitor care stră

bate întreaga politică a partidului 
și este convins de justețea acesteia, 
de faptul că ea izvorăște din ce
rințele vitale ale poporului și are 
drept scop binele celor ce mun
cesc. Apreciind eforturile neobo
site ale conducerii partidului nos
tru de a ridica România pe culmi 
tot mai înalte de progres și civi
lizație. de a face totul pentru feri
cirea omului, minerii din Valea 
Jiului sprijină fără rezerve poli
tica internă și externă a partidu
lui, sînt hotărîți să muncească cu 
și mai multă rîvnă pentru tradu
cerea acesteia în viață. Sîntem 
convinși că prin munca noastră 
pentru întărirea patriei contri
buim la sporirea aportului1 țării 
noastre la creșterea forței sistemu
lui mondial socialist, a influenței 
socialismului în lume.

Primit cu vii și îndelungi apla
uze, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. (Textul 
cuvtntării se publică In paginile 
1—3).

Tn repetate rînduri, cuvîntarea a 
fost subliniată cu aclamații și u- 
rale.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmos
feră de puternic entuziasm. Fan
fara intonează Imnul minerilor.

Minute în șir se ovaționează pen
tru partid, pentru Comitetul său 
Central, pentru patria noastră so
cialistă.

0 viguroasă ramură 
a economiei naționale

După miting; conducătorii de 
partid și de stat au fost invitați 
să viziteze stația telegrizumetrică 
automată. Stația are menirea să 
prevină avariile, să asigure o secu
ritate deplină a muncii în subte
ran. Discutând cu specialiștii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a inte
resat de funcționarea și efica
citatea ei.

Tn sala de consiliu a exploată
rii miniere Lupeni, a avut loc 
apoi o întâlnire a conducăto
rilor de partid și de stat cu 
membrii comitetelor de condu
cere ale unităților miniere din 
Valea Jiului. Pe o mare hartă, 
pe numeroase machete și grafice 
se conturează tabloul bazinului car
bonifer. ,Băile", cum se numeau 
minele pe vremuri, au devenit ex
ploatări moderne în care tehnica 
înaintată, calificarea oamenilor au 
cuvîntul hotărîtor. Cantitatea de 
cărbune extras atinge în acest an 
7 milioane tone, de aproape 3 ori 
mai mult decît în 1950. Au fost 
redeschise minele Lonea I, Lonea 
II, Dîlja și Vulcan, iar minele în 
funcțiune au fost modernizate, au 
fost construite mine noi la Uricani 
și Paroșeni. La Livezeni și Bărbă- 
teni iau ființă acum alte exploatări 
moderne. Pentru modernizarea mi
nelor vechi și a celor redeschise, 
pentru construcția de mine noi și 
dotarea lor cu utilaje și aparataj 
s-au alocat pînă în prezent investi
ții de 6,2 miliarde leu

In timpul întâlnirii au luat cuvîn
tul Vasile Feher, miner pensionar 
inginerul Vasile Ciriperu, șeful ex
ploatării miniere Lupeni, și Ion 
David șef de brigadă la mina A- 

ninoasa, care au exprimat bucuria 
de a avea în mijlocul lor pe con
ducătorii de partid și de stat, au 
înfățișat cîteva din realizările co
lectivelor din care fac parte și 
au dat glas hotărîrii acestora de a 
realiza în chip exemplar sarcinile 
ce le revin.

Ministrul minelor, Bujor Almă
șan, referindu-se la importantele 
•îndatoriri ale industriei miniere în 
cadrul amplului program de înflo
rire a economiei patriei, a expri
mat angajamentul conducerii mi
nisterului de a nu precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea lor în 
cele mai bune condiții.

In încheierea întâlnirii, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Exploatările miniere din Valea 
Jiului au rezultate însemnate — a 
spus secretarul general al C.C. al 
P.C.R. îndeplinirea sarcinilor puse 
de partid și de guvern se reali
zează aici în condiții bune. De alt
fel, sînt exploatări vechi, cu expe
riență, cu cadre de valoare — 
muncitori, tehnicieni, ingineri. Este 
adevărat că pe parcurs au existat 
și lipsuri: mai sînt și acum multe 
lucruri de îmbunătățit. Dar se 
poate spune că minerii și conduce
rea combinatului au lucrat și lu
crează mai bine decît în trecut. Nu 
se poate spune insă că nu ar pu
tea lucra și mai bine ; tot așa ,se 
poate spune și despre minister, că 

acum lucrează mai bine decît In 
trecut, dar că și el ar putea munci 
și mai bine. —

Programul de dezvoltare a ex
ploatărilor miniere este deosebit de 
important — a spus în continuare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
cincinalul acesta și in cincinalul 
următor se prevăd sarcini mari — 
și este nevoie să se depună efor
turi și să se ia măsuri serioase 
pentru a se asigura condițiile teh- 
nico-materiale corespunzătoare, ca
drele necesare, o mai bună orga
nizare a muncii, spre a se' putea 
realiza prevederile stabilite atît în 
ce privește industria carboniferă, 
cît și celelalte sectoare ale indus
triei miniere. Sînt convins că toți 
cei care lucrează în industria mi
nieră, cadrele pe care le avem — 
începînd cu conducerea ministeru
lui, cu conducerile întreprinderi
lor, unităților miniere, cu munci
torii, maiștrii, inginerii — vor ști 
să folosească soluțiile cele mai 
bune pentru a asigura îndeplini
rea sarcinilor ce le revin atît în 
ce privește productivitatea mun
cii și prețul de cost, cît și 
în privința eliminării unor ne
ajunsuri care duc ia acciden
te pe care este bine să le 
evităm total. Trebuie, de asemenea, 
luate măsuri pentru realizarea de 
economii ia consumul de materia
le, combustibili etc. Iată,' deci, că 
mai sînt încă multe de făcut. Sîn
tem încredințați că tovarășii din 
conducerile acestor întreprinderi 
deosebit de importante pentru eco
nomia noastră, punind in valoare 
experiența pe care au acumulat-o, 
v<fr lua toate măsurile pentru a 
face ca activitatea să se desfășoare 
in condiții mai bune. Apreciem 
mult rezultatele obținute, dar știm 
că mai avem încă posibilități foarte 
mari de a obține rezultate și mai 
bune. Avem cadre capabile să ob
țină asemenea rezultate și de aceea 
aș dori să exprim încă o dată fe
licitări călduroase tuturor tovarăși
lor care lucrează în acest sector, 
conducătorilor întreprinderilor mi
niere, ai combinatului, conduceri
lor minelor Tuturor să le urăm 
succese tot mai mari în activitatea 
lor I

Doresc, de asemenea, să subli
niez că în întreaga muncă ce se 
desfășoară in Valea Jiului un rol 
deosebit de important are activi
tatea organizațiilor de partid, — 
a comitetului de partid al munici
piului Petroșeni, a Comitetului ju
dețean, a comitetelor orășenești și 
comitetelor din întreprinderile mi
niere — care desfășoară o intensă 
activitate de unire a eforturilor tu
turor oamenilor muncii pentru rea
lizarea planului, a tuturor obiecti
velor stabilite. Conducerea parti
dului dă o apreciere deosebit de 
înaltă rolului activ și contribuției 
aduse de comitetul orășenesc, co
mitetul județean, de toate organi
zațiile de partid din Valea Jiului, 
în îndeplinirea sarcinilor deosebit 
de importante ce revin acestui sec
tor — și urează tuturor comuniști
lor, tuturor organizațiilor de partid 
de aici, noi succese în activitatea 
lor.

Conducătorii de partid și de stat 
au părăsit apoi Lupenii, îndreptîn- 
du-se spre Petroșeni. Coloana ma
șinilor oficiale Ștrăbate cu greu 
culoarul de mineri înșiruiți pe în
tregul traseu. Din mașina deschisă 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer răspund cu căl
dură aclamațiilor. în’stînga se înal
ță silueta termocentralei de la Pa
roșeni, principala furnizoare de e- 
nergie electrică pentru bazinul 
Văii Jiului. Un alt punct industrial 
care atrage atenția este uzina de 
preparare a cărbunelui de la Co
rcești. Se trece pe lîngă șantierul 
de la Livezeni, unde se fac lucrări 
pentru deschiderea unei noi mine. 
O salbă de blocuri se înșiruie la 
poalele înverzite ale Parîn- 
gului și Vulcanului, formînd 
adevărate orașe noi, dotate cu 
cinematografe, cluburi, case de 
cultură. Se face un scurt po-

CONFERIREA DE ORDINE Șl MEDALII
Cu prilejul Zilei minerului și al 

centenarului exploatării indus
triale în bazinul carbonifer — Va- 
lei Jiului, pentru merite deosebite 
în muncă, Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România a con
ferit ordine și medalii unor mun
citori, maiștri, tehnicieni, geologi 
și ingineri din industria minieră, 
precum și unor activiști care lu
crează în bazinul carbonifer — Va- 
lei Jiului.

Au fost distinși cu „Ordinul 
Muncii" clasa a Il-a geologul Va
sile Bacalu, adjunct de șef de ser
viciu la întreprinderea geologică 
de explorări, ing. Traian Bîrsan, 
adjunct al ministrului minelor, și 

pas la stația de cercetări pentru 
securitatea muncii în mină. înfiin
țată în anul 1949, această institu
ție aduce o importantă contribuție 
la asigurarea unor condiții de mun
că mereu mai bune celor ce lu
crează în industria minieră.

Conducătorii de partid și de stat 
urmăresc explicațiile inginerului 
Constantin Cenușe, adjunct al mi
nistrului minelor. Reține atenția 
faptul că cercetările efectuate aici 
și-au găsit aplicarea în mecanizarea 
sistemului de aeraj, în stabilirea 
unor metode de pușcare în mediu 
grizutos, în realizarea unor aparate 
pentru protecția și securitatea mun
cii etc. Se discută despre perspec
tivele de dezvoltare a institutului, 
despre sarcinile importante ce re
vin acestuia în domeniul securității 
miniere.

Se vizitează apoi laboratorul 
pentru combaterea prafului silico- 
gen, cel al mașinilor electrice mi
niere și laboratorul destinat cer
cetărilor privind detectarea și com
baterea metanului, prafului de 
mină. Oaspeților le sînt prezentate 
cîteva din realizările institutului, 
care au și devenit un bun 
al minerilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat apreciază activi
tatea acestui harnic colectiv.

în continuarea vizitei, conducă
torii de partid și de stat se în
dreaptă spre extremitatea estică a 
bazinului Văii Jiului, unde se află 
exploatarea Lonea. Pe tot par
cursul drumului, de-a lungul a 
mulți kilometri, în Petroșeni, >Pe- 
trila, Lonea, mulțimea face oȚpr'i- 
mire entuziastă oaspeților, îi în
tâmpină cu flori. Izbucnesc urale, 
aclamații pentru partidul comu
nist, pentru Comitetul său Central.

Ajunși la exploatarea Lonea, 
oaspeții sînt invitați în sala de 
apel, locul de unde pornesc în 
adîncuri în fiecare zi harnicii mi
neri. Aici, șeful exploatării. Aurel 
Brînduș, prezintă istoricul acestei 
unități, dinamica continuu ascen
dentă a producției de cărbune i 
a fost redeschisă mina veche, s-au 
pus în funcțiune două mine noi, 
iar în prezent se află în Construc
ție alte obiective.

Tdvarășul Nicolae Ceaușescu face 
aprecieri, dă indicații privind folo
sirea economică a investițiilor 
prin concentrarea producției de 
cărbune.

In incinta minei este prezentat 
turnul noului puț modern de ex*- 
tracție, prevăzut cu schip — in
stalație de înalt nivel tehnic, ățî' • 
tomatizată. prin care cărbunele va 
fi scos la zi într-un ritm rapid.

*

Tntf-un decor natural, în locul 
denumit Lunca Florii, conducăto
rii de partid și de stat au fost oas
peții minerilor și ai familiilor lor. 
Aici, în vecinătatea culmilor Pa- 
rîngului și ale Sirianului, pe o în
tinsă poiană înconjurată de falnice 
păduri, și-au dat întîlnire formații 
de artiști amatori, care duc mai 
departe tradițiile serbărilor cîm- 
penești ale minerilor. La sosirea 
oaspeților, minerii și familiiie lor 
aclamă puternic, se aud urări în
chinate partidului, republicii. Pe o 
estradă amenajată în mijlocul po
ienii se-«perindă formații artistice 
care prezintă dansul, cîntecele și 
portul din cele mai reprezentative 
zone folclorice ale meleagurilor 
hunedorene. Dintr-un grup de vî- 
nători localnici, Iosif Cotoț, miner 
pensionar, îi invită pe oaspeți la 
o gustare vînătorească.

*
La amiază, vizita conducătorilor 

de partid și de stat în Valea Jiu
lui a luat sfîrșit. Pe peronul gării 
Petroșeni. o mare mulțime de oa
meni ai muncii au venit să-i con
ducă pe oaspeți. Sînt clipe emoțio
nante, în care ovațiile și aplauzele 
nu mai contenesc. Tinere în cos
tume naționale, specifice acestor 
meleaguri, oferă buchete de flori. 
Entuziasta manifestare de dragoste 
și atașament neclintit pe care mi
nerii Văii Jiului au făcut-o con
ducătorilor partidului și statului 
nostru stă chezășie unor noi iz- 
bînzi, pe care vrednicul detașament 
al minerilor le vor închina patriei 
socialiste, înfloririi ei continue, 
spre binele și prosperitatea poporu
lui român.

Constantin MARINESCU 
Constantin MORARU 
Mircea S. IONESCU

ing. Mihail Lucas, consilier Ia Mi
nisterul Minelor.

Cu ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a IlI-a 
au fost distinși ing. Constantin Ce
nușe, adjunct al ministrului mine
lor, ing. Victor Gîrjoabă, secretar 
general la Ministerul Minelor, și 
ing. Petru Roman, director general 
la Combinatul carbonifer Valea 
Jiului.

Prin aceiași decret au mai fost 
conferite ordine și medalii unui 
număr de aproape 1 000 de lucră
tori din domeniul industriei mi
niere.

(Agerpres)
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ză cu perseverență și fermitate. 
Experiența a demonstrat — dacă 
mai era nevoie — că făurirea unei 
puternice industrii naționale repre
zintă o legitate obiectivă a dezvol
tării economiei moderne, a con
struirii orînduirii noi, socialiste, o 
condiție fundamentală a asigurării 
și întăririi independenței și suve
ranității naționale, a extinderii co
laborării economice pe plan inter
național, a creșterii bunăstării po
porului nostru. (Aplauze). Cerin
țele actuale și de perspectivă ale 
progresului patriei ne îndreptățesc 
să punem și în viitor la temelia 
avîntului întregii economii dezvol
tarea industriei pe baza țehnicii ce
lei mai avansate, creșterea aportu
lui său la satisfacerea. nevoilor 
productive și de consum, la ex
tinderea legăturilor economice și a 
cooperării cu străinătatea.

Acordăm, de asemenea, o deo
sebită atenție dezvoltării agricul
turii — ramură cu largi posibilități 
în cadrul economiei românești — 
creării condițiilor pentru obține
rea unor producții agricole ridicate 
și stabile ; acestui țel îi sînt consa
crate măsurile adoptate în ultima 
vreme pentru extinderea lucrări
lor de amenajări funciare, în spe
cial a irigațiilor. Deși în anul a- 
cesta agricultura noastră a fost 
bîntuită de o secetă prelungită, 
prin eforturile țărănimii, prin mă
surile economice și organizatorice 
adoptate de partid și guvern s-a a- 
sigurat aprovizionarea populației, 
desfăcîndu-se prin unitățile de 
stat, in perioada aprilie—iulie, o 
cantitate de legume și fruc
te cu aproximativ 35 la sută mai 
mare decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut. Dezvolta
rea susținută a agriculturii, a celor
lalte ramuri productive, va contri
bui la progresul armonios și echi
librat al întregii economii naționa
le, la satisfacerea tot mai deplină 
a nevoilor întregului nostru popor.

Preocupîndu-se în mod consec
vent del creșterea producției ma
teriale — factor hotărîtor al mer
sului nostru înainte — partidul 
acordă,-în același timp toată aten
ția aljvoltării învățămîntului, ști
inței și culturii, care reprezintă o 
latură inseparabilă a operei de 
construire a socialismului și fără 
de care nu se poate concepe făuri
rea unei societăți moderne, avan
sate.

Partidul nostru pornește de la 
concepția că construcția socialistă 
este o operă vastă și complexă, 
care impun? dezvoltarea tuturor 
laturilor și domeniilor orînduirii 
social-economice și de stat. După 
cum vă este cunoscut, Congresul 
al IX-lea al partidului a stabilit o 
serie de măsuri----dezvoltatei și
concretizate într-un program cu
prinzător la Conferința Națională 
de la sfîrșitul anului trecut — pen
tru perfecționarea formelor și me
todelor de conducere și organizare 
a vieții sociale, pentru dezvoltarea 
democrației noastre socialiste, pen
tru ridicarea pe o treaptă superi
oară a întregului proces de desă- 
vîrș^te a construcției socialiste.

Potrivit acestui program, se des
fășoară o amplă activitate pentru 
aplicarea măsurilor privind îmbu
nătățirea conducerii, organizării și 
planificării activității economice, 
pentru creșterea continuă a gradu
lui ei de eficiență. Comitetele de 
direcție, care au luat ființă în a- 
eest an, adunările generale ale sa- 
lariaților reprezintă o dezvoltare 
a principiului muncii colective, o 
lărgire a democrației socialiste, a- 
sigură condiții pentru participa
rea directă și organizată a clasei 
muncitoare la dezbaterea și solu
ționarea problemelor activității e- 
conomice a întreprinderilor.

Profunde consecințe pozitive a- 
supra înaintării patriei noastre pe 
calea socialistă au măsurile ini
țiate. în ultimii ani de partid în 
vederea dezvoltării vieții sociale și 
de stat, a stimulării inițiativei crea
toare a maselor largi populare. 
Toate problemele esențiale ale po
liticii interne și externe a parti
dului și statului sînt rezolvate pe 
baza consultării oamenilor muncii. 

a desfășurării unei ample dezbateri 
publice, reușindu-se astfel ca mă- 

, șurile și hotărîrile vizînd prezentul 
și viitorul societății noastre să în
truchipeze aspirațiile și înțelepciu
nea întregului popor, voința lui su
verană.

în cadrul acestei activități se 
evidențiază tot mai mult rolul ho
tărîtor al clasei muncitoare în 
viața socială ca promotor consec
vent al socialismului, al năzuințe
lor de progres și de prosperitate 
ale întregului popor ; se afirmă tot 
mai puternic alianța muncitorea- 
scă-țârănească, unitatea muncitori
mii, țărănimii și intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate — izvo
rul trăiniciei orînduirii noastre, 
forța principală și garanția înain
tării noastre ferme pe drumul so
cialismului și comunismului. (A- 
plauze îndelungate). întărirea uni
tății dintre muncitori, țărani, inte
lectuali, apropierea și strînsa 
lor colaborare, dezvoltarea con
științei socialiste și ridicarea 
nivelului de cultură al tuturor ca
tegoriilor de' oameni ai muncii 
creează condiții favorabile pentru 
participarea tot mai activă a între
gului popor la conducerea trebu
rilor obștești, la elaborarea, stabi
lirea și înfăptuirea politicii gene
rale a țării. în aceasta, partidul 
nostru vede direcția primordială și 
chezășia sigură a dezvoltării demo
crației socialiste, a realizării în 
practică a puterii poporului, liber 
și stăpin pe destinele sale. (Aplau
ze puternice).

Partidul Comunist Român pro
movează totodată măsuri hotărîte 
pentru afirmarea neabătută a prin
cipiilor fundamentale ale socialis
mului‘în toate domeniile vieții so
ciale, pentru curățirea raporturilor 
din societatea noastră de tot ceea 
ce poate altera conținutul lor so
cialist, adînc uman. Pe această li
nie se înscriu măsurile în vederea 
aplicării consecvente a criteriilor 
socialiste de retribuție și a afirmării 
viguroase în întreaga societate a 
principiilor echității și justiției so
ciale, pentru care a luptat întot
deauna partidul nostru comunist, 
în domeniul repartiției trebuie să 
ținem seama de posibilitățile ac
tuale ale economiei, de înalta obli
gație patriotică — înțeleasă de po
porul nostru cu profund simț de 
responsabilitate — de a asigura 
acumulările pe care le solicită dez
voltarea rapidă a economiei, de a 
așeza astfel o bază solidă bună
stării generațiilor de astăzi și de 
mîine. Noul sistem de salarizare, 
îmbunătățirea repartizării fonduri
lor de premiere, celelalte măsuri 
privind retribuția au în vedere să 
asigure ca unica sursă de venituri 

■ „ să fie munca efectjy prestată,. cali
tatea 'și rezultatele .ei concrete,. un*, 
măresc să elimine decalajele exce
sive între veniturile diferitelor ca
tegorii ale oamenilor muncii, să 
realizeze cointeresarea materială 
personală în cadrul unei diferen
țieri echitabile și raționale a cîști- 
gurilor, corespunzător muncii de
puse, contribuției aduse la dezvol
tarea societății noastre socialiste. A- 
ceste măsuri s-au bucurat de larga 
adeziune a maselor de oameni ai 
muncii, care au văzut în ele încă 
o dovadă grăitoare a principiali
tății politicii partidului nostru, a 
neclintitei sale voințe de-a înfăp
tui neabătut cerințele și principiile 
pe baza cărora se clădește orîndui
rea noastră socialistă. (Aplauze 
îndelungate)

întreaga politică , și activitate a 
Partidului Comunist Român au 
drept țel suprem satisfacerea în cît 
mai bune condiții a nevoilor ma
teriale și spirituale ale oamenilor 
muncii, ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor. Este în curs 
de .realizare acțiunea de creștere 
a salariilor; însemnate fonduri 
cheltuiește statul pentru învă- 
țămînt, cultură și ocrotirea să
nătății. Cu vie satisfacție au luat 
cunoștință oamenii muncii de re
centele măsuri privind diversifica
rea și accelerarea construcției de 
locuințe. Prin construirea, în ur
mătorii doi ani, a unui număr du
blu de locuințe față de prevederile 
cincinalului, se va realiza un ini- 

și în 
rezul- 
statu-

portant pas înainte în soluționarea 
uneia din cele mai arzătoare pro
bleme ale nivelului de trai.

Aici în Valea Jiului, ca 
întreaga țară, sînt evidente 
țațele politicii partidului și 
lui de îmbunătățire continuă a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii. Petroșenii, Lupenii și celelalte 
localități miniere oferă acum o cu 
totijî altă imagine decît cea din 
trecut. în Valea Jiului ș-au con
struit, din fondurile statului, între 
anii 1950—1967, aproape 16 000 de 
apartamente, iar alte mii și mii de 
locuințe noi au fost date în folosință 
salariaților din celelalte centre mi
niere ale țării. Petroșenii a devenit 
centru universitar, s-a extins re
țeaua de școli, de așezăminte social- 
culturale și de sănătate, în unități 
comerciale, s-a distribuit o cantitate 
din ce în ce mai mare de produ
se alimentare și industriale — cre- 
îndu-se minerilor condiții civiliza
te de trai, posibilitatea de a duce o 
viață demnă, pe măsura contribu
ției lor importante la dezvoltarea 
economică a țării.

Elaborîndu-și politica în concor
danță cu năzuințele vitale ale po
porului român, cu interesele gene
rale ale socialismului, dezvoltînd 
multilateral democrația socialistă și 
militînd fără șovăire pentru întro
narea în societatea principiilor de 
dreptate și echitate socială ale noii 
orînduiri. partidul nostru își întă
rește continuu legăturile cu masele, 
se manifestă tot mai pregnant ca 
forța politică conducătoare a în
tregii națiuni. Acest rol pe care 
partidul îl dezvoltă continuu în 
întreaga viață socială a țării nu 
este emanația unor acte și acțiuni 
administrative, ci un rezultat fi
resc al politicii sale, al faptului că 
în întreaga sa activitate el se iden
tifică cu năzuințele vitale ale în
tregului popor — care-1 urmează 
neabătut — că se preocupă în mod 
stăruitor de găsirea celor mai po
trivite căi pentru înfăptuirea sar
cinilor ridicării continue a bună
stării poporului, pentru asigurarea 
dezvoltării libere și independente 
a patriei noastre. (Aplauze, urale).

Realizările 
nostru sînt 
xist-leniniste 
temeiată pe 
legilor generale ale construcției so
cialiste la condițiile concrete ale ță
rii noastre. Elaborarea liniei poli
tice în concordanță cu aceste con
diții, cu particularitățile și tradi
țiile naționale evidențiază capacita
tea partidului de a conduce cu suc
ces procesul de edificare a noii o- 
rînduiri, de a mobiliza poporul, 
toate forțele creatoare ale națiunii 
la/ înfăptuirea acestei grandioase 
opere.

obținute de poporul 
rodul politicii mar- 
a partidului, in- 

aplicarea creatoare a

noastră'. _ ... _____ -gEinungT-
suri asupra cărora partidul a atras 
atenția, le-a analizat și dezbătut, 
indicînd măsuri pentru remedierea 
lor. Considerăm că dezvăluirea ho- 
tărîtă a lipsurilor constituie o înda
torire esențială a partidului. Aceas
ta este o dovadă nu de slăbiciune, ci 
de tărie a partidului nostru, o garan
ție a faptului că el va acționa cu 
fermitate pentru înlăturarea lipsu
rilor, pentru îmbunătățirea între
gii noastre activități. Perfecționarea 
vieții.sociale este o necesitate per
manentă a dezvoltării societății so
cialiste ; ea nu se poate- realiza de 
la sine, ci presupune o deosebită 
receptivitate față de nou, luptă 
hotărîtă împotriva practicilor și 
mentalităților învechite, retrograde, 
preocupare perseverentă pentru a 
promova, tot ceea ce este înaintat 

la progresul ge- 
socletății. Așa cum 

subliniat și cu 
noi sîntem conștienți 
că pentru a atinge ni- 

dezvoltare economică și 

și contribuie 
neral al 
am mai 
prilejuri, 
de faptul 
velul de 
socială la care aspiră în mod în
dreptățit poporul nostru, mai avem 
multe de făcut, va trebui să depu
nem încă multe eforturi, să în
vingem încă numeroase greutăți ; 
avem însă ferma convingere că, sub 
conducerea partidului, întregul 
nostru popor își va mobiliza capa
citatea și energiile sale creatoare, 
va obține noi realizări în creșterea 
avuției materiale și spirituale a pa-

alte

triei. Și de-acum înainte, partidul 
nostru nu va precupeți nici un e- 
fort pentru a fi la înălțimea misi
unii încredințate de popor — asi
gurarea construirii cu succes a so
cialismului și comunismului, ridi
carea continuă a 
voltare a patriei 
stării întregului 
îndelungate).

nivelului de dez- 
noastre, a bună- 
popor. (Aplauze

Dragi tovarăși.
Construind socialismul, dezvol- 

tînd în ritm intens economia, cul
tura, întreaga viață socială a țării, 
muncind pentru îmbunătățirea con
dițiilor sale de trai, poporul nos
tru își aduce în același timp con
tribuția la creșterea prestigiului și 
influenței socialismului în lume.

întărirea și dezvoltarea multila
terală a fiecărei țări socialiste re
prezintă o premisă fundamentală 
pentru consolidarea și avîntul în
tregului sistem mondial socialist, 
pentru asigurarea păcii în lume. 
(Aplauze). Preocuparea insuficientă 
pentru perfecționarea activității e- 
eonomice și sociale, pentru apli
carea creatoare a legilor generale la 
condițiile specifice ale fiecărei țări, 
nesocotirea acestor legi ca și sub
aprecierea sau neglijarea interese
lor naționale, duc la slăbirea orîn- 
duir'ii socialiste, a rolului condu
cător al partidului și a legăturilor 
sale cu masele, dăunează interese
lor sistemului socialist, nu contri
buie la întărirea solidarității inter-' 
naționale, ci, dimpotrivă,. îi aduc 
grave prejudicii. De aceea, in în
făptuirea vastei opere de construc
ție socialistă, partidul nostru îmbină 
organic legile generai valabile cu 
realitățile concrete — economice și 
social-politice — ale țării noastre ; 
în acest fel el își îndeplinește ro
lul de organizator și conducător al 
poporului, al întregii activități 
sociale. (Aplauze), 
această 
militînd 
tru înfăptuirea 
naționale cît și a celor internațio
nale — care formează un tot in
separabil — pentru valorificarea 
uriașelor posibilități de progres ale 
noii orînduiri, partidul nostru co
munist își îndeplinește o înaltă 
îndatorire internațional istă. Comu
niștii români, clasa muncitoare, 
întregul popor sînt și vor fi întot
deauna un detașament de nădejde 
ai forțelor, socialismului, al mișcă
rii comuniste internaționale, își 
vor îndeplini cu cinste misiunea 
de a construi cu succes orînduirea 
socialistă pe pămîntul patriei noas
tre, își vor aduce din plin contri
buția la cauza generală a socia
lismului, la creșterea influenței și 
prestigiului său în lume. (Aplauze, 
urale).

în centrul politicii externe a par- 

obligație 
cu

Realizindu-și 
primordială, 

consecvență pen- 
atît a sarcinilor

liste ; noi ne pronunțăm în mod 
statornic pentru întărirea și lărgi
rea relațiilor multilaterale cu toate 
țările socialiste.

Dumneavoastră, minerii Văii Jiu
lui, ca de altfel întregul nostru 
popor, ați simțit în propria activi
tate roadele colaborării cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări socia
liste, înțelegeți, desigur, ce mare 
importanță au această prietenie și 
colaborare. Poporul nostru por
nește de la convingerea că rela
țiile de prietenie și alianță cu 
Uniunea Sovietică, cu țările socia
liste vecine — Bulgaria, Iugosla
via, Ungaria — cu toate statele 
socialiste, constituie o necesitate 
obiectivă,- că trebuie acționat în 
permanență pentru întărirea aces
tor relații, în interesul adîncirii 
colaborării multilaterale dintre ță
rile noastre, al cauzei socialismu
lui în lume. (Aplauze).

în procesul deosebit de complex 
al cristalizării noilor relații interna
ționale — relații între țări so
cialiste suverane, egale în drepturi, 
unite prin comunitatea de orîn- 
duire și de țeluri — s-au manifes
tat și neajunsuri, s-au folo
sit uneori forme și metode necores
punzătoare ; desigur, eliminarea 
acestora nu poate decît să ducă la 
întărirea prieteniei și alianței to
vărășești, la o mai largă și mai 
fructuoasă colaborare și cooperare 
între țările sqcialiste. Această co

laborare trebuie să fie astfel orga
nizată încît să înlesnească progre
sul fiecărei economii naționale, 
dezvoltarea independentă și înflori
rea multilaterală a fiecărei țări so
cialiste — ca o condiție principală 
a întăririi forțelor socialismului 
în întreaga lume. (Aplauze puter
nice). Pentru buna ei desfășurare 
este de aceea necesar să nu se ad
mită forme și metode care ar con
traveni normelor de relații Stator
nicite între țările socialiste — ceea 
ce ar dăuna intereselor naționale 
ale diferitelor țări, colaborării din
tre ele, intereselor generale ale so
cialismului.

în acest spirit, țara noastră dez- • 
voltă o largă colaborare cu toate 
țările socialiste, participă la activi
tatea Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc — printre fondatorii 
căruia se numără, — se pronunță 
pentru perfecționarea modului de 
funcționare a acestui organism, 
pentru ca el să contribuie la valo
rificarea mai bună a resurselor ma
teriale și umane ale fiecărei țări 
membre. Noi am considerat și con
siderăm că există largi posibilități 
neexplorate pentru adîncirea coope
rării dintre țările socialiste — în 
industrie, agricultură, știință, teh
nică și în alte domenii de activitate 
— pentru îmbunătățirea conlucrării 
dintre statele noastre.

Perfecționarea activității C.A.E.R. 
este o problemă de mare răspun
dere, care poate fi rezolvată cu 
consensul tuturor țărilor membre. 
După părerea noastră, în procesul 
de îmbunătățire a metodelor și 
formelor de.colaborare și coopera
re trebuie să se pornească de la 
principiile care stau la baza relați
ilor dintre țările socialiste și ale 
statutului Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, care oferă — 
pentru o lungă perioadă de timp — 

( condiții și premise pentru dez
voltarea unei rodnice' colaborări, 
în această ordine de idei, do
rim să subliniem încă o dată că 
părerile și tezele care susțin trans
formarea C.A.E.R. într-un organism 
suprastatal, trecerea la un plan 
unic și alte propuneri similare nu 
corespund condițiilor etapei de 
dezvoltare în care ne găsim, cerin
țelor progresului fiecărei economii 
naționale și ale colaborării între 
țările qpastre. Adoptarea lor ar 
crea greutăți și ar adînci o serie 
de deosebiri de păreri. De aceea noi 
ne pronunțăm pentru a se acționa 
cu fermitate în aplicarea principii
lor și statutului C.A.E.R..

Conlucrarea în cadrul C.A.E.R. 
trebuie să ducă la ridicarea nive
lului tehnic al producției, să con
tribuie la 
măsură a 
socialiste 
socotim 
pună eforturi pentru a 
gr

satisfacerea în mai mare 
necesităților fiecărei țări 

membre. De 
justificat Să

aceea, 
se de
se or-

vrarea la timp și în condiții de 
calitate corespunzătoare a comen
zilor reciproce. Orice întîrziere, ca 
și nerespectarea altor obligații con
tractuale, dăunează atît activității 
economice din țările socialiste, cît 
și bunelor relații dintre ele. Iată 
de ce considerăm necesară asigu
rarea unor asemenea raporturi de 
colaborare-economică în măsură să > 
ducă la întărirea unității țărilor 
noastre și să nu fie cu nimic afec
tate, chiar dacă într-o problemă 
sau alta se ivesc puncte de vedere 
diferite. (Aplauze).

De un real folos ar fi lărgirea 
cadrului colaborării în C.A.E.R. prin 
crearea condițiilor necesare parti
cipării și altor țări socialiste, a al
tor state la activitatea acestuia, 
așa cum prevede statutul C.AE.R.

în ceea ce ne privește, sîntem 
hotărîți ca și pe viitor să depunem 
toate străduințele pentru a dezvolta 
relațiile de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste — membre 
și nemembre ale C.A.E.R. — pen
tru a perfecționa formele și meto
dele de cooperare cu aceste țări pe 
baza normelor, a raporturilor sta- 
hilite între statele socialiste. 
Totodată, România, în cadrul divi
ziunii internaționale a muncii, va 
acționa în continuare pentru extin
derea colaborării cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor social- 
economică, fiind convinsă că aceas

ta corespunde cerințelor de progres 
din lumea de astăzi, contribuie la 
intensificarea schimbului reciproc 
avantajos de valori materiale, la 
apropierea dintre popoare și îm
bunătățirea climatului internațio
nal.

în condițiile de astăzi, cind 
cercurile imperialiste întrețin fo
care periculoase de încordare în 
diferite părți ale lumii, atentează la 
suveranitatea popoarelor, la pacea 
mondială, unirea tuturor forțelor 
progresiste, a întregului front anti- 
imperialist este un imperativ major 
al contemporaneității Rezolvarea 
problemelor internaționale depinde 
de eforturile și contribuția activă 
a tuturor țărilor, indiferent de mă
rimea lor ; toate popoarele sînt in
teresate și poartă răspunderea pen
tru soarta păcii mondiale. Pentru 
dezvoltarea unor relații normale, 
de bună înțelegere și cooperare, o 
condiție principală, recunoscută tot 
mai larg pe plan internațional, este 
așezarea lor pe principiile inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și colaborării 
reciproc avantajoase.

Acționînd în direcția realizării 
securității în Europa și în lume, 
România desfășoară o activitate 
neobosită pentru eliminarea surse
lor de încordare și conflicte în re
lațiile dintre state, pentru promo
varea încrederii și colaborării între 
țările continentului nostru, în spiri
tul Declarației adoptate în iulie 
1966 de statele participante la Con
sfătuirea de la București. în reali
zarea securității europene trebuie 
să se pornească de la realitățile a- 
părute pe continent în urma celui 
de-al doilea război mondial, inclu
siv de la recunoașterea inviolabi
lității granițelor, de la existența 
celor două state germane, de la ne
cesitatea stabilirii de către toate 
țările europene a unor relații nor
male cu Republica Democrată Ger
mană și cu Republica Federală a 
Germaniei, pentru ca acestea să 
poată participa cu drepturi egale 
la înfăptuirea securității, la întrea
ga viață internațională.

Principala garanție a succesului 
luptei forțelor antiimperialiste, iu
bitoare de pace din întreaga lume, 
o constituie unitatea partidelor co
muniste și muncitorești, a țărilor 
socialiste. In interesul apărării și 
consolidării acestei unități, conside
răm necesar să se depună eforturi 
pentru normalizarea relațiilor din
tre partidele comuniste și muncito
rești, dintre țările socialiste, pentru 
dezvoltarea acestor relații pe prin
cipiile încrederii și stimei reciproce, 
ale internaționalismului socialist, 
ale respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stă
tător linia politică, de a hotărî sin
gur :așupra activității sale..interne 
și internaționale. (Aplauze puter- 
nice).

Partidul nostru a urmărit cu de
osebită neliniște încordarea care a 
apărut în relațiile dintre unele țări 
socialiste și Republica Socialistă 
Cehoslovacă și a salutat cu satis
facție acordul la care s-a ajuns în 
urma discuțiilor și întîlnirilor de la 
Cierna și Bratislava dintre Par
tidul Comunist al Uniunii So
vietice, Partidul Comunist din 
Cehoslovacia și alte partide comu
niste și muncitorești. Aceasta de
monstrează încă o dată că atunci 
cînd se pornește de la interesele 
generale ale unității și colaborării 
și se merge pe calea discuțiilor 
purtate cu răbdare și înțelegere 
reciprocă, se pot găsi soluții accep
tabile, se poate ajunge la înlătu
rarea divergențelor și la întărirea 
unității și coeziunii. Aceasta do
vedește că, atunci cînd se respectă 
independența și dreptul fiecărui 
partid de a-și hotărî Singur desti
nele sale, nimic nu poate împie
dica buna colaborare și unitatea 
dintre partidele comuniste și mun
citorești. (Aplauze îndelungate).

Noi ne-am exprimat de la în
ceput convingerea că activitatea 
desfășurată din inițiativa și sub 
conducerea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia pentru perfecțio
narea vieții sociale și de stat este 
în interesul construcției socialiste 
din această țară, că ea va duce la 
consolidarea și dezvoltarea cuceri

rilor revoluționare ale popoarelor 
ceh și slovac, la întărirea forțelor 
socialismului în lume Avem de
plină înciedere în activitatea parti
delor comuniste și muncitorești fră
țești, a țârilor socialiste, în capaci
tatea lor de a rezolva problemele 
complexe ale construcției socialis
te, de a asigura înaintarea cu succes 
pe drumul noii orînduiri, în confor
mitate cu interesele popoarelor 
respective și ale cauzei socialismu
lui în general. Știm că un popor 
care și-a cucerit prin lupte grele 
independența, care a scuturat jugul 
asupritorilor interni și străini, nu 
va renunța niciodată la cuceririle 
sale, le va apăra, le va consolida, 
le va dezvolta continuu. (Aplauze, 
urale).

' Atunci cînd apar deosebiri 
de păreri și divergențe, este în 
interesul unității și al coeziunii 
sistemului socialist să nu se între
prindă nimic care ar putea duce 
la animozități și neîncredere, să 
se renunțe cu desăvîrșire la orice 
presiuni, ingerințe și amestec în 
treburile interne, să se manifeste 
încredere în forțele revoluționare 
ale fiecărui popor, în capacitatea 
lor de a-și construi și desăvîrși 
noua orînduire. Socialismul este 
creația clasei muncitoare, a țără
nimii. a intelectualității, a fiecărei 
națiuni și el este cu adevărat trai
nic numai dacă se realizează în 
conformitate cu năzuințele și in
teresele lor vitale. Pe această bază 
se pot asigura unitatea reală și 
colaborarea frățească dintre țările 
și partidele noastre, spre binele fie
cărui popor, al luptei comune pen
tru socialism, pentru pace în lume. 
(Aplauze).

Partidul nostru comunist este 
hotărît să facă totul pentru a-și 
aduce în continuare întreaga sa 
contribuție te întărirea unității ță
rilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor care se ridică împotriva im
perialismului, pentru independență 
națională, pentru pace în lume. 
Avem convingerea că în acest fel 
ne îndeplinim o înaltă îndatorire 
atît față de poporul român, care 
sprijină pe de-a-ntregul politica 
exțernă și internă a partidului și 
statului nostru, cît și față de miș
carea comunistă și sistemul mon
dial socialist, față de popoarele iu
bitoare de pace și forțele progre
siste din întreaga lume. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși mineri,
Știm că dumneavoastră, minerii, 

ca întregul popor român, acor
dați un sprijin deplin politicii in
terne și. externe a partidului, pro
gramului de edificare și perfecțio
nare a noii orînduiri, deoarece 
aceasta1 corespunde.. întru totul inte- 
resClor rîtltregii" 'noastre națiuni;’ 
construcției’socialismului și coidu- 
nismului în România. Avem depli
na convingere că minerii patriei 
noastre vor ști să răspundă și în 

«viitor, cu toată cinstea, stimei și 
prețuirii pe care le-o poartă parti
dul, că vor munci cu avînt și 
abnegație pentru a transpune în 
fapte*sarcinile deosebit de impor
tante ce le revin în cadrul econo
miei naționale, adueîndu-și contri
buția tot mai activă la progresul 
general al României socialiste, la 
ridicarea ei pe culmile tot,, mai 
înalte ale civilizației, la bunăstarea . 
întregului popor. (Aplauze, ovații).

Permiteți-mi, dragi tovarăși, să 
vă urez încă o dată, cu prilejul cen
tenarului industriei carbonifere și 
al „Zilei minerului", succese tot 
mai mari în activitatea dumnea
voastră, multă sănătate și fericire 
la toți i

Noroc bun 1
Trăiască puternicul detașament 

al clasei noastre muncitoare, mi
nerii !

Trăiască partidul nostru comu
nist 1

Să trăiască și să devină tot mai 
puternică și înfloritoare patria 
noastră, România socialistă !
(Participanții la miting aplaudă 

minute in șir, ovaționează puter
nic pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru Republica Socialistă 
România).
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estivala la Galafi

Dumitru SANDU

Dr. N. CRISTEA

prin sunet și lumină

V. IONESCU

Aurel URZICĂ

radiofonicăO tipăritură

Expoziție

Alecu POPOVICI

de județ. Totul 
știrea Direcției 
muzeelor - din 

spus la aceasta

si de 
(puține 
același 
de pu- 
filmele

Vasile Alec- 
In flecare 

izbucnesc lu- 
muzici. O clă- 
ziduri roșcate- 

capătă noi

zborul**

6 X 6 *= o expoziție al cărei 
vernisaj va avea loc sîmbătă 17 
august, in sala Magheru. Șase 
pictori: V. Brătulescu, Aurel Co- 
jan, Ion Gheorghiu, Vincențiu 
Grigorescu, Ion Pacea, C. Piliuță 
vor expune, fiecare, cite șase pln- 
ze oferite spre vînzare amatorilor 
de artă.

peisa- 
verii, 
în va- 
artis- 
popu-

nu se mai realizează co- 
inspirate (și nu neapărat co- 
despre hoți, escroci sau pa- 
,,polițiste“), oare satira este 
atît de inexistentă cum s-ar 
judecind după ce se vede la 

Mai mult decît atît: cred că 
cinema to-

dramatică, 
scenariu ; 

dintre co
și locul des- 
acțiunii ar fi 
să fie mai 
Totodată spa-

sculptate în 
dincolo lu
de amurg 

imagini gro-

faptul că 
nocturn al 
s-a îmbo-

„Sărbătoarea muntelui"

• TARZAN, OMUL MAIMUȚA — Reluare a unuia dintre filmele 
americane care au avut un mare succes !n urmă cu 36 de ani, inatigurînd 
seria aventurilor lui Tarzan. Cu Johnny Weismuller, Maureen O’Sullivan.

• ROATA VIEȚII — film vest-german in regia lui Geza von Rad- 
vanyi. Eroul principal tși evocă tinerețea pe fundalul evenimentelor so- 
cial-istorice ale epocii. Cu Maria Schell, Oscar Walter Fischer j.a.

gbi. Peisajul piramide
lor profilat pe funda
lul nopții a căpătat o 
nouă expresie, căde
rea Niagarei se împle
tește fantastic cu lu
minile, iar povestea 
Versailles-ului și a 
Notre-Dame-ului își 
arogă o pregnanță 
fantastă. După „Rit 
străbun" de anul tre
cut, aceiași tineri 
creatori — Doru Ilieșiu 
și George Teodorescu 
— au prospectat (pen
tru că de astă dată 
concepția spectacolului 
impune o prealabilă 
prospecție) și au iden
tificat cadrul repre
zentației în curtea și 
sălile care adăpostesc 
operele plastice ale 
celor trei Stork: Ca
rol, Frederick și Ceci
lia Cuțescu-Stork. Aici 
trebuia să existe, și în 
mare măsură a exis
tat, o perfectă sim
bioză între elementele 
definitorii ale specta
colului. Lucian Io- 
nescu a asigurat fun
dalul muzical, și în 
mod deosebit a reușit 
aceasta printr-o dis
cretă conturare a for
melor sculpturale fără 
tendințe vulgariza
toare sau facile; rit
murile se succed acor
date mișcării incluse 
într-ci statuie sau alta, 
și aici stă principalul 
său merit creator. Ca
litatea efectelor so
nore, relieful lor a 
fost organizat de că
tre un alt „interpret' 
al spectacolului — Ti
tus Suru. Pe de altă 
parte luminile au fost 
compuse și dirijate de 
către unul 
autentici ■ 
genului: 
tantinescu.
rele sale ascunse 
căutat unghiurile 
care spectatorul 
vește, totodată condu- 
cîndu-i privirea spre 
firul dramatic al re
prezentației, au creat 
acel „farmec al nopții" 
cîntat cîndva de Ma- 
cedonski; luminile a- 
prinse ca niște flă
cărui năstrușnice joa
că, dansează, deschid 
poteci, suplinesc mut 
rolul unui Cicerone.

Pentru a da numai 
un exemplu, „Aruncă-

menea, s-au vizitat 
istorice și turistice, 
excursii în locurile pitorești 
împrejurimi. La poalele Ceahlău
lui a avut loc „tîrgul" propriu-zis,

faf asemenea proiecte, este și normal 
ca stagiunea estivală de la Galafi să 
aibă multe goluri, să îmbrace as
pecte care nu onorează cu nimic 
viafa culturală a acestui oraș. Teatrul 
muzical, care ar trebui să fie intere
sat în acest sens, nu întreprinde mai 
nimic. Nu trebuie să se uite nici fap
tul că celor care au obligația profe
sională de a organiza asemenea ma
nifestări le stă la dispozifie, în plin 
centrul orașului Galafi, o excelentă 
estradă pentru spectacole în aer li
ber, Grădina de vară a cinematogra
fului „Central*, cu peste 2000 de locuri. 
Oare procedînd la organizarea de 
spectacole și în sezonul estival, ins- 
titufiile de artă din Galafi n-ar con
tribui la împlinirea unui act de cul
tură ? Cu siguranfă, da. Mai ales că 
publicul dorește și așteaptă astfel de 
spectacole.

Pentru spectator — 
întîlnirea cu una 
din reprezentațiile de 
„sunet și lumină" 
(despre care mulți 
doar au auzit sau au 
citit) are uh efect cu 
totul neașteptat- Se va 
întilni nu numai cu 
un spectacol fără ac
tori, dar va constata 
nemijlocit valoarea 
autentică artistică a 
două componente că
rora poate pe scenă nu 
era înclinat să le ofere 
prea multă atenție: 
sunetul și lumina. In 
același timp se va 
convinge că acest gen 
de spectacol se înca
drează perfect în co
ordonatele a ceea ce 
numim obișnuit sta
giune estivală. Tre
buie si spunem de la 
bun început că e îm
bucurător 
peisajul 
Capitalei 
gătit cu o reprezenta
ție interesantă.

Pe una din străzile 
laterale, 
sandri, 
noapte 
mini și 
dire cu 
vișinii 
contururi și parcă și 
un alt relief. O poartă 
conduce spectatorul 
intr-o grădini încer
cuită de ziduri și ar
bori bătrîni. O muzică 
pornește ireală, apoi 
citeva lumini încep să 
pîlpîie și în grădină 
„defilează" cortegii de 
statui; intr-un lumi
niș se ivește un grup 
de femei 
marmură, 
minile ca 
identifică 
tești de pe basorelie
ful-1 și metope cioplite 
în urmă cu milenii 
(din colecția Stork). 
Lumina dimensionea
ză grupurile statuare, 
muzica le conduce 
parcă mișcarea. In 
acest fel îmbinarea 
sunetului cu lumina 
punctată rar de vocea 
unui comentator (rol 
îndeplinit cu o plas
tică specială a vocii de 
Ion Lucian) capătă o 
rezonanță specifică.

Pa toate meridia
nele lumii genul a- 
cesta de reprezentație 
« cucerit largi tufra-

Tn fiecare an, 
tul lunii 
Ceahlău 
Duminică, 
ral de 
mii de oameni din așezările 
de pe Valea Bistriței — dinspre 
Piatra șl Bicaz, de la Tulgheș și 
Gheorghieni, din Borca sau Tg. 
Neamț — ți-au dat tntîlnire la a- 
ceastă mare serbare folclorică. Ea 
a constituit o adevărată paradă • 
pitoreștilor costume naționale, o de
monstrație de virtuozitate a muzi
canților și dansatorilor. Fluierașil 
din Ceahlău. Tașca, Dămuc, dan
satorii din Borca, Tupilați și Do-

asasini". 
întîi“ sau 
„Piramida 
„Un dolar

Pe turiștii care străbat în aceste 
zile drumurile Carpaților Orientali, 
către Gheorghieni-Toplița, îi infor
măm că s-a deschis duminică, 
4 august, un nou punct turistic de 
mare atracție. Este vorba de peș
tera 'Șugău, situată la 7 km de la 
Gheorghieni, pe drumul național 
spre Miercurea Ciuc. In vederea 
deschiderii pentru publicul larg și 
pentru speologii amatori, au fost 
făcute o serie de amenajări pen
tru accesul acestora în mai multe 
galerii și încăperi ale peșterii. Acest 
unic monument din Carpații Orien
tali are o lungime de peste 20 km 
și dispune de un sistem complex 
de galerii. Intre ele se află o încă
pere înaltă de 80 m și lată de 40 
metri. Primele . cercetări speolo
gice, fizice și biospeologice au scos 
la iveală. între altele, un bogat ma
terial fosil, precum și alte urme 
ale erelor glaciare. Recent, un co
lectiv de speologi amatori din 
Gheorghieni au descoperit în vatra 
peșterii fragmente de craniu și 
schelet, provenind de la „Ursus 
spelagus", specie de urs care a trăit 
acum circa 50 000—90 000 de ani în 
această parte a țării noastre. Peș
tera cuprinde numeroase formații 
calcaroase, coloane, cruste și dra
perii, elemente care sporesc intere
sul turiștilor șl cercetătorilor. Ghizi 
bine instruiri ajută turiștii să vizi
teze și să cunoască acest frumos 
monument al naturii. Vizitatorilor 
le sînt asigurate haine de protec
ție și alte materiale necesare ex
pediției. Un drum recent amenajat 
permite turiștilor automobiliștl să 
ajungă pînă aproape de peșteră.

Alături de Cheile Bicazului. 
Lacul Roșu, Lacul Sfînta Ana și 
alte monumente ale naturii din 
această zonă, peștera Șugău va 
atrage, an de an, numeroși turiști 
din țară și de peste hotare. Ar fi 
binevenită aici o cabană întrucît în 
munții Ciuculul, bogați în nume
roase curiozități și monumente ale 
naturii, astfel de cabane sînt rare 
și nu pot face fată nici pe departe 
afluenței de turiști.

găurit", „Pentru cîțiva dolari în 
plus", etc. etc. Oare în lume nu se 
mai turnează filme muzicale de 
înaltă ținută, cu interpret! de primă 
mărime, 
medii 
medii 
rodii 
chiar 
părea 
noi ?
tradițiile repertoriului 
grafic estival nu justifică în nici 
un caz unilateralitatea, absența în 
lunile de vară a unui număr de 
premiere de prestigiu, care să dea un 
anume relief și greutate progra
mului curent. Am dori să vedem 
filme noi, din marele repertoriu 

> actual ; dar personal cred că și 
dintre filmele mai vechi, dintre ca
podoperele artei cinematografice 
(chiar dintre cele care au mai ru
lat la noi, dar mai ales dintre cele 
care n-au rulat), filme cu mari ac
tori, semnate de mari regizori, se 
pot găsi destule realizări care s-ar 

, bucura^ de succes, și a căror achi
ziționare ar fi, poate, mai lesni
cioasă. Oricum, mi se pare para
doxal ca într-un moment cînd pro
blemele artei cinematografice, ale 
educației etice, ideologice și este
tice prin film fac obiectul unei atît 
de susținute discuții în presă — 
repertoriul de filme să fie, în con
tinuare, atît de vulnerabil din 
punct de vedere calitativ.

Vara, cinematografele prezintă, 
prin tradiție,' filme distractive. în 
actuala stagiune însă, filmul de di
vertisment este reprezentat unila
teral, cu o predilecție aproape ex
clusivă pentru violența de diferite 
genuri. împușcăturile și pumnii do
mină ecranele de premieră 
reluare, chiar și comediile 
la număr) au, de regulă, 
caracter. Nu consider, cîtuși 
țin, că filmele de aventuri, 
polițiste ar trebui să lipsească din 
programul cinematografelor noas
tre. Și mie îmi place să văd uneori 
filme de această factură (dacă sînt 
bune, firește, dacă au o idee, un 
conținut umanist, ca „Aventurierii" 
de pildă ; de cele mai muie ori 
însă, pe lîngă „dumpingul" pe care-I 
fac, peliculele acestea sînt și 
proaste, situate la periferia genu
lui). Dar „divertismentul" nu se re
duce la filme ca „Vicontele plătește 
polița". „Alegere de 
„Freddy, lovește tu 
„Duelul lung", și nici la 
zeului Soare" sau Ia

breni, „Haiducii" din Tîrpeștl, an
samblurile corale din Ceahlău și 
Dragomirești, taraful din Văleni, în 
total peste 600 de artiști amatori, 
au prezentat numeroase melodii și 
jocuri specifice locului. Alături de 
aceștia au luat parte șl artiștii din 
ansamblurile folclorice din județele 
Iași, Bacău și Harghita. Cu acest 
prilej a fosț organizată o intere
santă expoziție în aer liber de et
nografie și artă populară. De ase- 

monumentele 
s-au făcut 

din

Primul zburător din lume, cel 
care s-a ridicat pentru prima dată 
de pe pămînt cu mijloace proprii 
de bord, s-a născut pe plaiurile 
noastre. Faima lui Traian Vuia 
s-a statornicit de mult în lumea 
întreagă. Dar în comuna sa natală 
(comuna Traian Vuia, județul Ti
miș acolo unde el singur mărturi
sea : „...la țară, la părinți, am con
struit și experimentat o serie de 
smee și am observat zborul 
gîștelor toamna, cînd aripile 
sînt destul de mari...") nu 
mai este nimic — în afară de 
amintirile oamenilor — care să 
vorbească despre marele pionier al 
aviației noastre. Casa memorială 
din sat a fost de curînd dărîmată, 
iar obiectele ce se găseau aici 
„și-au luat zborul", fiind împărțite 
între muzeele din Făget, Lugoj și 
Timișoara. Chiar și placa comemo
rativă fixată pe casă a fost trans
portată la centrul 
s-a petrecut fără 
monumentelor și 
C.S.C.A. Ce au de 
organele locale ?

la începu- 
august, are loc pe 

„sărbătoarea muntelui", 
în amfiteatrul natu- 

lîngă Schitu Durău, 
oameni din

Teatrul radiofonic prezintă du
minică 18 ăugust: adaptarea ra
diofonică a piesei „Hu sînt Tur
nul Eiffel" de Ecaterina Oproiu. 
Regia acestei premiere radiofo
nice este semnată de Valeriu Moi- 
sescu; rolurile principale sînt in
terpretate de Rodica Tapalagă și 
Octavian Cotescu.

în orașul Galafi funcționează astăzi 
un număr apreciabil de instifufii și 
colective artistice (un teatru de stat, o 
orchestră simfonică care are- în pro
filul ei și o formafie instrumentală de 
muzică populară, un teatru muzical cu 
o seefie de estradă și un teatru de 
păpuși) care oferă spectatorilor și 
auditorilor manifestări variate. Exis- 
tenja acestor colective, ca și faptul că 
în „orașul de la Dunăre* s-a format 
un public instruit și receptiv, în
dreptățește întrebarea de ce nu se 
organizează activități artistice cu ca
racter de permanenfă în stagiunile 
estivale ? Mai ales că posibilităfi sînt. 
Desigur, o atare inițiativă ar trebui 
să aparțină în primul rind conducerilor 
celor patru instifufii de artă, fără a se 
aștepta alte îndemnuri și recomandări. 
Dar cum pînă în prezent nu au exis-

NUMAI VIOLENTĂ?

torul de piatră" a de
venit un personaj, un 
erou de spectacol. Ex
ponatele din muzeu, 
creația artiștilor care 
au dat numele acestui 
lăcaș sînt astfel puse 
în valoare. Afluența 
publicului la cele ci
teva reprezentații care 
au loc în fiecare sea
ră e o infirmare a 
scepticismului celor 
care se mai îndoiesc 
încă de disponibilita
tea de recepție a spec
tatorilor la acest gen 
artistic nou.

Realizatorii au știut 
să compună spectaco
lul cu bun gust și dis- 
cernămînt; în acest 
sens poate reprezenta
ția e mai deplină decît 
cea de anul trecut, 
deși mai deficitară ca 
organizare 
deci ca 
acordul 
mentariu 
fășurării 
trebuit 
complet, 
țiul restrîns a făcut ca 
spectacolul să nu aibă 
evident suflul unei 
ample desfășurări, li- 
mitîndu-se în acest fel 
și .fluiditatea acțiunii. 
Dar caracterul său 
neobișnuit, faptul că 
a îmbinat opera de 
popularizare a unui 
muzeu (cîte mai sînt 
de făcut în acest sec
tor !) cu coordonatele 
unei reprezentații ori
ginale îl înscrie prin
tre reușitele stagiunii 
estivale. Se pot găsi 
destule cusururi și de
fecte, datorate și tine
reții creatorilor și in
suficiențelor tehnice, 
dar începutul e lăuda
bil, făcîndu-ne să aș
teptăm cu mult inte
res apropiata repre
zentație de la „Muzeul 
dr. Minovici" — cele
bra „vilă cu clopoței". 
Și ar trebui desigur ca 
și alte teatre (în afară 
cîe „Ion Creangă") 
să-și sporească iniția
tivele lărgind 
jul artistic al 
punînd totodată 
loare creațiile 
tice românești 
lare sau culte.

din cei mai 
creatori ai 
Titi Cons- 

Reflectoa- 
au 

din 
pri-

SIBIU (coiesp. „Scînteii'). Cu 
prilejul întocmirii unul catalog 
cumulativ al cărții vechi româ
nești existente în diferite biblio
teci din Sibiu — lucrare pe care 
o întocmește serviciul bibliogra
fic al bibliotecii „Astra* — în 
fondul de cărți vechi a fost iden
tificată o tipăritură aparținînd 
diaconului Coresi, ieșită de sub 
teascurile Brașovului in anii 
1580—1581. Este vorba de „Evan
ghelia cu învățătură*, după toate 
probabilitățile al treilea exem
plar existent astăzi în colecțiile 
din țară. Deși cu citeva file lipsă 
la început și la sfîrșit, exempla
rul este foarte bine păstrat și 
provine din colecția lui Nicolae 
Petra Petrescu, unul din vechii 
bibliotecari ai „Astrei*.

• DĂ LABA, PRIETENE — Producție a studioului „Maxim Gorki" 
din Moscova, regizor : Ilia Surin. Un film despre prietenie, despre aspec
tele complexe ale raporturilor dintre oameni dezvăluite în desfășurarea 
unei povestiri al cărui erou principal este un cîine lup. Interpreți: Olia 
Bobkina, Valentina Beliaeva, N. Lebedev.

Anul școlar bate

în aceste zile, cînd mii de 
elevi petrec clipe plăcute în 
taberele de odihnă sau stră
bat în excursii meleagurile 
patriei, conducerile școlilor, 
cadrele didactice sînt tot mai 
intens preocupate de pregă
tirea celor mai favorabile 
condifii pentru deschiderea 
noului an școlar care se apro
pie. Măsurile stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
aprilie, ca și adoptarea Legii 
invătămîntului de către Ma
rea Adunare Națională con
stituie orientări judicioase, a- 
sigurînd cadrul propice aces
tor pregătiri.

Ce-am realizat pînă acum 1 
S-au încheiat acțiunile pre
gătitoare pentru înscrierea în 
clasa I a copiilor de 6 ani ; 
s-au făcut comenzile de ma
nuale, care în cea mai mare 
parte au și sosit la locurile 
de depozitare ; s-au întors 
de la cursurile de perfecțio
nare, organizate de Ministe
rul Invătămîntului și I.P.C.D., 
cadrele didactice solicitate, 
îndeosebi acelea care ur
mează să predea la clasa a 
Xll-a. In multe școli s-au 
terminat lucrările de reparafii 
și curăfenie, alte sute de 
școli și clase noi, abia con
struite, așteaptă gata pregă
tita începutul cursurilor. Se 
poate, deci, spune că — pînă 
în prezent — s-a făcut mult 
pentru ca, în viitorul an șco

lar, procesul insfructiv-educa- 
tiv să se poată desfășura în 
bune condifii. Și totuși, o se
rie de importante probleme 
organizatorice și de conți- 
nut — preconizate în docu
mentele de partid — care 
trebuiau de mult rezolvate, 
continuă să rămînă încă în 
suspensie. Nici pînă la înce
putul lunii august, Ministe
rul Invătămîntului n-a trimis 
inspectoratelor școlare și șco
lilor planul de învăfămînt 
pentru anul școlar 1968— 
1969. în aceste condifii, con
stituirea catedrelor și anun
țarea celor vacante, ca și lu
crările de transferări și repar
tizare a absolvenților s-au fă
cut cu multă aproximație, iar 
în școli nu s-a putut începe 
concret acțiunea de încadrare, 
care solicită multă analiză și 
timp.

In dezbaterea publică a 
documentelor Plenarei C.C. 

.al P.C.R. din aprilie și a Le
gii invătămîntului, numeroase 
cadre didactice au făcut pro
punerea să se trimită din 
timp unităfilor de învătămint 
programele școlare pentru 
noul an de studiu, eventual 
chiar înainte de încheierea 
cursurilor anului precedent, 
pentru ca In timpul verii învă
țătorii și profesorii să ia cu- 
noștinfă de confinutul aces
tora, să le studieze și să-și 
procure o serie de materiale

bibliografice necesare. Acest 
lucru era cu atît mai necesar 
pentru clasa a Xli-a care de
butează in această toamnă în 
viafa școlară și care va avea 
programe cu toiul noi. Or, 
pînă în acest moment, numă
rul programelor sosite este 
foarte redus. Sa va Intimpla, 
oare, la fel ca și anul trecut, 
cînd la unele obiecte (litera
tura română la clasele mari, 
ale liceului, de exemplu) s-a 
început parcurgerea materiei 
la intîmplare, fără a cunoaște. 
exact numărul de ore afec
tat fiecărui capitol ?

Sînt cunoscute dificultățile 
înfimpinate anterior în înzes
trarea școlilor cu materiale 
didactice ; cu toate acestea, 
pînă acum, cu foată preocu
parea inspectoratelor școlare, 
problema nu a fost rezolvată. 
O singură magazia pentru un 
întreg judef — cum este ca
zul în județul nostru — de ta 
care să se distribuie mate
riale pentru toate comunele, 
este mult prea puțin și a- 
ceasta duce la o distri
buire Intimplătoare a mate
rialelor didactice sosite. 
Mult mai practic și mai eco
nomic ar fi să se organizeze 
cîteva centre de distribuire, 
de unde să ridice materialele 
didactice un număr mai re
dus de școli. în aceste con
diții, I.M.D. ar trimite ma
terialele direct la centrele

respective, simultan cu un 
nomenclator trimis inspecto
ratului școlar judefean. Pe 
baza nomenclatorului, inspec
toratul ar urma să facă repar
tiția și s-o trimită școlii, care 
pe baza acesteia să ridice 
materialul de la centrul de 
distribuire. Cu cheltuieli re
duse (doar plata a 4—5 ma
gazineri) s-ar putea rezolva 
această importantă problemă. 
Astfel, vor rămine în conti
nuare favorizate școlile apro
piate de centrul judefului, în 
detrimentul celor mai înde
părtate. Numai că, asemenea 
propuneri, ca și altele făcula 
de personalul didactic, nu s-au 
bucurat pînă acum de cit da 
mică atenție din partea fo
rurilor răspunzătoare.

Am arătat aici numai citeva 
probleme de ordin organiza
toric care ar trebui să stea 
mai activ în atenfia școlilor 
și a forurilor centrale și lo
cale de învăjămint, să capete 
mai bperativ solufionărila 
cele mai convenabile. Anul 
școlar 1968—1969 bate la 
ușă, dar fără rezolvarea grab
nică a dificultăților amintite și 
a altora similare nu-l vom 
putea întimpina în școli așa 
cum se cuvine.

Prof. Gheorghe MOVILA 
director adjunct
la Liceul din Comânești, 
județul Bacău

• <•

Concurs pentru filmul de actualitate
Casa de filme „București", în do

rința de a îmbogăți universul de 
teme și subiecte actuale ale cinema
tografiei românești, de a reflecta 
mai viu realitatea contemporană a 
patriei pe ecrane, inițiază un concurs 
de scenarii, subiecte și idei cinema
tografice inspirate din activitatea 
creatoare a poporului nostru, din 
viața oamenilor muncii din fabrici și 
uzine, de pe șantiere. Concursul, 
deschis scriitorilor, scenariștilor, pre
cum și tuturor amatorilor se va în
cheia la data de 1. decembrie 1968 
(data poștei). Lucrările nesemnate, 
însoțite de un motto, vor fi trimise 
pe adresa Casei de filme „București" 
bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 65- 
Bucdrești, sectorul 6, cu specificarea

„Pentru concurs". Nomele și adresa 
autorului vor fi scrise într-un plic în
chis, pe care va figura același motto.

Un juriu compus din personalități 
ale vieții literare și artistice va de
cerna următoarele premii: Pentru 
scenarii — un premiu I în valoare de 
20 000 lei, un premiu II de 10 000 
lei, un premiu III de 5 000 lei și 3 
mențiuni a cite 3 000 lei fiecare. 
Pentru subiecte și idei — un premiu 
I în valoare de 10 000 lei, un pre
miu II de’ 5 000 lei, un premiu 
III de 3 000 lei și 3 mențiuni a cîte 
1 000 lei fiecare.

Scenariile, subiectele și ideile care 
prezintă interes pentru producția ci
nematografică vor fi achiziționate de 
Casa de filme „București". -

cinema
© Roata vieții : PATRIA — 12,45 ; 

16,15 ; 18,45 ; 21,15.
© Șapte oameni de aur : REPUBLI
CA — ?,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
FESTIVAL 1- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, la grădină — 20, FEROVIAR — 9,45 ;
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, EXCELSIOR 
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21, STADIONUL DINAMO — 20, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 20.
© Viva Maria : LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 
10,45 ; 13,15 ; 15.45 ; 18,15 ; 20,45, CAPI
TOL — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19,30, la gră
dină — 20,30, CIRCUL DE STAT — 
10 ; 13 ; 16,30 ; 18 ; 20,30, GRADINA
DOINA - 20,15.
e O fată ciudată : VICTORIA — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Alegere de asașlni : LUMINA — 9—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
& Zorba grecul : CENTRAL — 9 ; 12,30 ; 
16,15 ; 20.
© Cimarron ; SALA CINEMATECA (bi
lete Ia casă) — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30.
S Dă laba prietene : DOINA — 11,30 ;
13 ; 14,30 ; 16 ; 18.45 ; 20,30.
© Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
?> Cehoslovacia, pămînt necunoscut — 
n anul 2001 mașinile vor face totul 

singure — In vizită la caracatițe — 
Stînca — Narcis : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
© Bella : UNION — 15,30 ; 18 ; 29,30.
• Mesteacănul : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
O Intre noi : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 10 ; 15 ; 18 ; 20.
© Studiu despre femei : BUZEȘTI — 
15,30 ; 18, la grădină 20.
© Moștenirea lui Achlle : GRIVIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA — 9—13,30 In continuare.
© Duelul lung : DACIA — 8—16,35 In 
continuare, 18,50 ; 21, FLOREASCA — 
9 i 11,15 J 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA

— 9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,30, la 
grădină — 20.
O Piramida zeului Soare : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la gră
dină 20,15, TOMIS — 9—15.45 In conti
nuare ; 18,15, la grădină — 20, AURORA
— 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, Ia grădină
— 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA — 20,15. 
® Prin Kurdistanul sălbatic : UNIREA 

-15,30 ; 18 ; la grădină — 20,15.
® Răzbunarea haiducilor : PROGRESUL
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Un bărbat șl o femele : GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20,15.
© Taffy și vînătorui : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Aventurierii : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 
20, la grădină — 20.15, VOLGA — 9,30 
—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20.30.
©vicontele plătește polița : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
© Jenla, Jenlcica și Katlușa : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Falsa liră de aur : MELODIA — 9 1 
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15.
© Un dolar găurit : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Intilnlre în munți : MOȘILOR — 15 ;
17.30 ; 20, Ia grădină — 20,30, FLACARA
— 15,30 ; 13 ; 20,30.
© împușcătura : POPULAR — 15.30 ;
13 ; 20,30.
© Freddy, lovește tu tntli 1 : MUNCA — 
16 ; 18 : 20.
0 Caut o nevastă s FERENTARI —
15.30 ; 18 : 20,30.
0 Ce noapte, băieți ! : PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
0 Sînt șt eu numai o femele : CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O judecata : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20.30. 
© Nebunul din laboratorul nr. 4 : GRA
DINA VITAN — 20,15.
© Oscar : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
© Am Inttlnlt țigani fericiți : PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20,15.

tv
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17, M — Pentru noi, femeile I
18, M — Actualitatea Industrială.
18.30 — Curs de limba franceză —

reluarea lecției a 5-a.
19, M — Dimineața maturității — H-

mlsiune pentru adolescenți. 
— „Sub zodia Soarelui’.

19.39 — Telejurnalul de seară.
19,5» — Buletinul meteorologic. — 

Publicitate.
2»,#9 — Interpreți de muzică popu

lară. Interpretează : Du
mitru Constantin, Ștefania 
Rareș, Gheorghe lloșială. 
Acompaniază o formație 
instrumentală condusă do 
Moise Belmustață.

20.15 — „Simplă' poveste" — Film 
realizat de Studioul de 
Televiziune București.

20.30 — Ce-ațl dori să revedeți T
Recital cu cintăreăța bel
giană de muzică ușoară — 
Kallnka.

30,SS — Tele-universitatea. Istoria 
civilizațiilor : „Perșii’.

22.40 — Telejurnalul do noapte.

21.39 — Film artistic : „Corsarii din
Bols de Boulogne’ — co
medie, producție a stu
diourilor franceze.

teatre
© O.S.T.A. (In sala Teatrului „C. 
Tănase“ din Calea Victoriei nr. 
174) : Spectacol prezentat de An
samblu! artistic din R. P. Mongolă 
— 20.
© Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le" (la Teatrul de vară „Herăs
trău") : Regina de Navas;». — 20.

i
• Muzeul de artă „Fr. Storck șl 
Cecllla Cuțescu Storck" : Ctnd sta
tuile vorbesc (spectacol de sunet 
și lumină) — 20,30 ; 21 ; 21,30.
• Teatrul „C. Tănase" (la grădina 
Boema) : „Comici vestiți ai revis
tei" — 20.
• Ansamblul „Perlnița" (In sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") : 
„Varietăți folclorice" — io.
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DUMINICA SPORTIVĂ
La campionatele naționale

Performanțele atletelor mai

FOTBAL Un prima etapă
bune decît... ale atleților

REZULTATE TEHNICE

gazde-oaspeți 15-8
© Echipele bucureștene au pierdut 5 dintre cele 8 puncte ® Dinamo București, 
învinsa la Tg. Mureș ® Politehnica lași 
movate ® Patru meciuri egale
© Universitatea Cluj a egalat de trei ori la Bacău © Tătaru II și Sasu au ratat 
cîte un penalti

singura victorioasă dintre noile pro- 
un punct de onoare pentru formațiile oaspe

Dumitriu III înscrie al doilea gol al echipei Steaua Foto : M. Cioc

40000 de spectatori 
au onorat cuplajul

drâ Capitală
Probabil că mulți dintre 

«pecten, rii care am venit, 
duminică după-amiază, la 
stadionul „23 August11 am 
făcut-o și dintr-un fel de 
curiozitate, aflată cumva în 
afara evenimentului pro- 
priu-zis — etapa Inaugu
rală a campionatului divi
ziei naționale A : să vedem 
cum arată Rapid fără Ion 
Ionescu și Dumitriu II ; 
F. C. Argeș fără Dobrin și 
Coman ; Petrolul fără Dri- 
dea I și Badea etc. Senti
mentul acesta ne-a stăpînit 
pe întreaga desfășurare a 
celor două partide, îndem- 
nîndu-ne la comparații în
tre .„foști11 și .,,aatualiX.;t'Ia.’^,«.e-,. 
pronunțarea de -decizii;'/(a?:;ș»oră) 
nulate cîteva minute ' măi 
tîrziu sau reafirmate.

Poate că 
ne-a făcut 
mai multă 
ar fi fost 
lui Neagu 
ale lui Oprișan sau Con- 
stantinescu, ale lui Nuțu 
sau 'T/lculescu și să nu le 
acordăm aproape deloc cir
cumstanța atenuantă a în
ceputului de sezon, să nu 
vedem (oare ?) că Ange
lescu, deși n-are străluci
rea lui Dumitriu II, arun
că pe „masa verde11 a jo
cului alte argumente la fel 
de puternice — un anga
jament fizic mai ferm, for
ță de pătrundere. De acord 
— s-ar putea replica — 
dar Rapid a însemnat și va 
însemna, pentru mulți, Du
mitriu II...

La penultima întîlnire 
Rapid — Petrolul, Dumi
triu II a pulverizat „siste
mul11 defensiv ploieștean. 
Iar ieri.. Da, ieri după- 
amiază nu s-a întîmpla't 
mai nimic în acest meci 
Rapid — Petrolul, dacă nu 
luăm în considerare alter
cația Moldoveanu — Mo- 
troc (ce a dus la elimina
rea primului, în min. 37). A 
fost un joc potolit, purtat 
mai mult la mijlocul tere

această condiție 
să judecăm cu 
severitate (decît 
cazul) eșecurile 
sau Angelescu,

nului, fiecare dintre forma
ții fiind cu gîndul mai ales 
la propriile-i slăbiciuni, de
cît la cele ale adversa-rului. 
Eliminarea lui Moldoveanu 
și accidentarea lui Neagu 
au însemnat scoaterea de 
pe teren tocmai a singuri
lor jucători'ce păreau puși 
pe fa-pte mari. Nici Co- 
dreanu, nici Oprișan sau 
Grozea — singurii mai vo
luntari (dintre cei rămași 
pe teren) — n-au reușit să 
dea altă turnură partidei. 
Momentele de clocot au fost 
rarisime, temperatura (jo
cului) a rămas scăzută. Nu 
s-a greșit pi ea mult (ex- 
,5jggt|jjd..yl.țima Jumătate de

■: ’dar'' nici im' s-ău rea-
"JiZăt lucruri deosebite. Și 
așa — cu un sentiment al 
incertitudinii ■— am intrat 
în atmosfera celei de-a doua 
partide

Steaua a apărut pe teren 
, fără Constantin și Haidu.

F.C. Argeș fără Dobrin și 
Coman. Și dacă pentru 
bucureșteni „pierderile11 nu 
s-au resimțit esențial, pi- 
teștenii. le-au acuzat funda
mental. F.C. Argeș, fără 
Dobrin, este o echipă ano
nimă, iar Kraus, fără moni
torul său din spate, lasă 
impresia că-i lipsește un... 
picior. Niciodată Steaua 
n-a avut o partidă mai u- 
șoară cu echipa Iui Barbu, 
ca cea de ieri. Iar dife
rența de pregătire fizică, de 
gabarit a contribuit și mai 
mult la creșterea dispro
porției de forțe de pe te
ren. In prima parte a re
prizei a doua, minute în 
șir piteștenii au fost înghe- 
suiți total în propriul ca
reu, apărătorii iuptînd din 
greu pentru a împiedica 
producerea catastrofei. Și 
tocmai de aceea ni s-a pă
rut admirabilă decizia lor 
de a nu renunța de a se 
bate mai departe, în pofida 
faptului că duelul părea 
inegal. F.C. Argeș — forțînd 
pînă la refuz — a reechi-

librat balanța, revenind în 
atac? Ba mai mult, Jercan 
sau Kraus au creat momen
te de panică în careul mic 
al Stelei. De fapt, și în pri
mele 45 de minute lucru
rile se petrecuseră la fel, 
dar atunci golul primit (Tă
taru min. 39, după ce ra
tase o lovitură de la 11 m 
în min. 28), spulberase ilu
ziile. Acum, în cea de-a 
doua repriză, golurile rui
nătoare au fost operele lui 
Dumitriu III (min. 53) șl 
Pantea (min. 78).

Partida, în ansamblu, a 
fost mai vioaie, de bun ni
vel tehnic, fazele de poartă 
și cu osebire golurile, in
clusiv penaltiul ratat — de 
ce n-am spune-o ? — au
contribuit la mărirea atrac- 
tiVității. Două cuvinte 
pentru Voinea și D. Po
pescu, care, chiar dacă nu 
și-au înscris numele pe ta
belul marcatorilor, au con
tribuit decisiv la succesul 
echipei lor. îmbucurător e 
faptul că Voinea, în calitate 
de căpitan de echipă, s-a

(De la corespondenții 
noștri)

CRAIOVA. Intîlnirea din
tre U. Craiova șl U.T.A. 
a satisfăcut pe cei 25 000 
de spectatori prin di
namism, evoluția scoru
lui și desfășurarea în depli
nă sportivitate a jocului. 
Rezultatul de 3—2 (2—0) nu 
reflectă însă raportul valo
ric real dintre cele două 
formații. U. Craiova s-a 
prezentat bine pregătită din 
punct de vedere tehnic, tac
tic și fizic, în timp ce U.T.A. 
a evoluat mult sub nivelul 
comportării sale din cam
pionatul trecut.

Revelația meciului a fost 
Martinovici, nu numai prin 
cele două goluri de mare 
clasă, înscrise în min. 10 și 
35, ci și prin întreaga 
comportare.

sa

TG. MUREȘ. A.S.A. 
Mureș a întîlnit ieri 
din cele mai puternice for
mații ale țării. Un meci 
greu, și cu atît mai impor
tant, cu cit după el vor 
urma două întîlniri în de
plasare ale gazdelor. Jocul, 
chiar dacă nu s-a ridicat la 
un foarte bun nivel fotba
listic, a purtat în schimb 
pecetea unor acțiuni rapi
de. spectaculoase.

Tg. 
una

FAȘCANI. Revenirea în 
categoria A a echipei ieșe
ne Politehnica este promi
țătoare prin debutul victo
rios asupra formației Pro
gresul București. Jocul s-a 
desfășurat pe stadionul’din 
Pașcani, deoarece terenul 

din Iași se află încă în re
parație.

Sub aspect tehnic, jocul a 
fost spectaculos și asta s-a 
datorat ambelor echipe. In- 

simțit obligat, • de fiecare cîrlle formației Progre
sată cînd colegii săi de UI- ?u, a modifica rezulta- 
nie abdicau, să facă totul tul nu au fost finalizate, 
pentru a-i reactiva.

Dintre cele patru forma
ții care s-au prezentat în 
fața publicului (peste 40 000 
de spectatori), Steaua a pă
rut cea mai bine pregătită. 
Elemente noi în structura 
jocului său : viteză cres
cută în zona de finalizare 
și frecvență sporită în ce 
privește șuturile spre poar
tă : peste 30.

Arbitrajul ? La primul 
meci, Sever Mureșan (Tur
da) foarte slab ; la al doi
lea, I. Ritter (Timișoara), 
foarte bine.

Valentin PĂUNESCU

BACĂU. La Bacău par
tida de deschidere a se
zonului fotbalistic a fost 
„salutată11 cu o ploaie to
rențială. Cu toate acestea, 
cele două formații — Di
namo și Universitatea Cluj 
— au făcut un meci de mare 
luptă. Băieții lui Teașcă, 
care au apărut pe teren 
bine pregătiți, au imprimat 
un ritm rapid jocului, reu
șind să depășească de multe 
ori apărarea greoaie și ne
sigură a gazdelor. Și cu 
toate că băcăuanii au con
dus de 3 ori, partida s-a 
încheiat cu un scor de ega
litate, echitabil.

PRONOSPORT
Concursul nr. 32, din 11 august

Steaua—F. C. Argeș
Rapid—Petrolul
Vagonul—Jiul
Dinamo Bacău—,,U“ Cluj
Crișul—Farul
Politehnica Iași—Progresul
A.S.A. Tg. Mureș—Dinamo București 
„U“ Craiova—U. T. Arad
Dunărea Giurgiu—Politehnica Galați 
Progresul Brăila—Steagul roșu 
Gloria Bîrlad—Electronica Obor 
Medicina Cluj—Industria sîrmel 
C.F.R. Arad—C.F.R. Timișoara

1
X 
X 
X 
X
1
1
1
22
1
1 
X

RAPID — PETROLUL 0—0.
STEAUA — F. C. ARGEȘ 3—0 (1—41). Au marcat : Tătaru II (min. 
39), Dumitriu III (min. 53), Pantea (min. 78).
A. S. A. TG. MUREȘ — DINAMO BUCUREȘTI 2—1 (2—1). Au 
marcat Boc — autogol (min. 15) și Raczi (min. 45) pentru 
mureșeni ; Pîrcălab (min. 22) pentru dinamoviști.
UNIVERSITATEA CRAIOVA — U.T.A. 3—2 (2—0). Au marcat : 
Martinovici (min. 10 și 38), Cîrciumărescu (min. 80) pentru craio- 
veni ; Petescu (min. 79) și Axente (min. 86) pentru arădeni.
VAGONUL ARAD — JIUL 1—1 (0—1). Au marcat : Peronescu (min. 
42) pentru Jiul și Boroș (min. 54) pentru Vagonul.
POLITEHNICA. IAȘI — PROGRESUL 2—0 (1—0). Au marcat : 
Lupulescu (min. 8) șl Goliac (min. 51).
CRIȘUL ORADEA — FARUL 1—1 (1—0). Au marcat : Suciu 
39) pentru Crișul și Iancu (min 45) pentru Farul.
DINAMO BACĂU — UNIVERSITATEA CLUJ 3—3 (1—0). Au 
cat : Ene D. (min. 25), Rugiubei (min. 53) și Nedelcu (min. 84) 
tru gazde ; Uifăleanu (min. 52), Coman (min. 74) și Mustețea 
85) pentru oaspeți.

ETAPA VIITOARE (18 august)

(min.
mar- 
pen- 
(min.

Pro-Universitatea Cluj — Rapid ; Dinamo București ■— Vagonul ; 
greșul — Dinamo Bacău ; Jiul — Universitatea Craiova ; Petrolul — 
Steaua ; F. C. Argeș — Politehnica Iași ; U.T.A. — Crișul ; Farul — 
A.S.A. Tg. Mureș.

DIVIZIA B
Seria I: Politehnica București — 

C.F.R. Pașcani 3—1 ; Metrom Brașov
— Flacăra Moreni 2—2 ; Metalul 
București — Chimia Suceava 3—1 ; 
Oțelul Galați — Ceahlăul Piatra 
Neamț 0—0 ; Portul Constanța — Po
iana Cîmpina 5—0 ; Dunărea Giurgiu
— Politehnica Galați 1—2; Progresul 
Brăila — Steagul roșu Brașov 1—2; 
Gloria . Bîrlad — Electronica Obor 
4—2.

Scria a Il-a : Medicina Cluj — In- 
_ dustria Sîrmei Cîmpia Turzii 2—1 ; 
' Politehnica Timișoara — Gaz metan 

Mediaș 3—2 ; Metalul Turnu Seve
rin — Olimpia Oradea 3—0 ; Minerul 
Baia Mare — Metalul Hunedoara 

A. S. Cugir — C.S.M. Sibiu 
C.F.R. Arad — C.F.R. Timi- 
2—2 ; Chimia Rm. Vîlcea — 
Cluj 0—0 ; Electroputere Cra

iova — C.S.M. Reșița 2—1.

0—1 
3- 
șoara 
C.F.R.

•î;
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Juniorii- bine!
E rindul seniorilor

Interviu cu antrenorul federal A. HURMUZESCUo
In ultimele zile, bazinul olimpic din 

parcul sportiv „Dinamo“ a fost „mar
torul" unui adevărat salt de perfor
manțe lansat de cei mai tineri îno
tători — copii și juniori — cu ocazia 
campionatelor republicane respective.

Unul dintre redactorii noștri a soli
citat cîteva aprecieri, pe această temă, 
antrenorului federal A. Hurmuzescu.

— Mai întîi, unele considerații
de ordin general.

— Examenul dat de cei mai mici 
dintre înotătorii noștri constituie, fără 
îndoială, o frumoasă reușită, îmi în- ......
temeiez afirmația pe cîteva ârguirieii-' - pentru- natația românească

corpore, la finalele campionatelor na
ționale. Secțiile de natație ale școlilor 
sportive din Timișoara și Sibiu, pre
cum și „Crișul" Oradea n-au fost, 
pînă acum, reprezentate la asemenea 
competiții. Pe lîngă aceste prezențe 
este de consemnat și forma bună a 
unor înotători de la Reșița, Ploiești, 
Cluj, Turda și Timișoara, aceștia din 
urmă în ciuda condițiilor nu tocmai 
bune pe care le au. ,

Referitor la cele două frumoase 
campionate ale copiilor și juniorilor 
— care, sperăm, să fie de bun augur 

, ’ i —sînt însă
te. Unul este valoarea certă a cîtorva de făcut și unele constatări mai puțin 
rezultate; Mica dinamovistă Anca Gro
za, de numai 12 ani, a intrat, prin 
performanța de sîmbătă seara (2:41,5 
la 200 m delfin), în plutonul fruntaș 
al natației mondiale; este vorba, se 
înțelege, de înotătoarele din aceeași 
grupă de vîrstă. Un alt dinamovist, 
Liviu Copcealău, s-a impus ca verita
bil talent la același gen de probe. Ni- 
colae Teodor, Lucia Ra,du, Eugenia 
Cristescu (toți de la Dinamo), Zeno 
Oprițescu (C.S.M. Cluj) completează, 
dar nu încheie, lista evidențiaților ul
timelor concursuri de anvergură de la 
bazinul Dinamo. S-a constatat, totoda
tă, că tehnica micilor înotători este 
remarcabilă. Este, cred, o Reflectare a 
faptului că antrenorii au înțeles șă 
lucreze cu copii de vîrstă preșcolară.

— Ce alte motive vă determină 
să apreciați favorabil activitatea 
micilor înotători ?

— încă două : numărul mare al 
participanților (deși haremurile de. 
calificare au fost dintre cele mai se
vere) și asaltul, ca să zic așa, al îno
tătorilor din țară. Nu poate decît să 
ne bucure că, în grupa copiilor de 10 
ani, peste 20 de înotători au obținut 
dreptul de a-și disputa finala la 100 
m craul. După ani și ani, cluburile 
din celelalte orașe s-au prezentat, in

POIANA BRAȘOV (prin telefon). 
— Dintr-un rezumat al primei zile 
a campionatelor naționale desprin
dem iarăși două dintre constatările 
pe care ne-am obișnuit să le facem 
de-a lungul anilor: neta predomi
nare a „bucureștenilor" in lupta pen
tru întîietate (ei au cucerit 12 din 
cele 16 titluri puse in, joc) și cali
tatea superioară a rezultatelor obți
nute în probele feminine față de 
cele realizate de atleți. Lia Manoliu 
și-a întrecut propriul record, arun- 
cind cu o ușurință ce ne face să 
sperăm că în viitor (eventual la Ciu
dad de Mexico) discul nu se va opri 
la 58,14 m; Viorica Viscopoleanu 
pare că și-a stabilizat saltul in ju
rul a 6,50 m, zonă în care pătrund 
doar marile specialiste mondiale ale 
săriturii în lungime; de ajuns de 
bun timpul Ilenei Silai într-o aler
gare, 400 metri plat, care nu este 
cea preferată; promițător se com
portă în continuare tînără sprinteră 
Mariana Goth, căreia îi stă în pu
tință să doboare cît de curînd re
cordul național de senioare pe 100 m 
plat. . (

In schimb, la masculin, numai 
despre două din cele 12 probe pro
gramate în prima zi putem vorbi in 
mod favorabil; 110 m garduri (Hi-
dioșeanu și Perțea — ambii 14 se
cunde, timp superior recordului, dar 
neomologabil din cauza vînțului 
„din spate" peste limita admisă) și 
triplul salt, cu 3 atleți clasați din
colo de granița celor 16 m. In rest, 
sprintul (100 m și 400 m), semifondul 
(1 500 m) și fondul (5 000 m) prezintă 
aceleași rezultate foarte slabe, de 
neluat în considerare sub raport eu
ropean. La fel stau lucrurile și cu 
cele două probe de aruncări (greu
tate și suliță), ele plasindu-se la ni
velul performanțelor din campiona
tele anilor 1957 și respectiv 1956 ! Re
marcăm că la Săritura în înălțime 
bărbați nouă finaliști s-au situat 
sub performanțele Iolandei Balaș, 
alți cinci nu au atins nici 2 m, iar 
înzestratul săritor Ion Șerban, cam
pionul, s-a oprit din nou la 2,07 m...

întrecerile celei de-a doua zile se 
pretează foarte puțin unor concluzii 
valabile. Ploaia — torențială vreme 
de o oră și jumătate, apoi măruntă 
și rece — a căzut fără încetare peste 
stadion. Se înțelege că înseși aceste 
condiții de concurs au determinat 
vicierea rezultatelor, mai ales la a- 
runcări și sărituri. Proba de pră
jină a și fost de altfel amînată pen
tru luni fi păcat că nu au avut 
aceeași soartă măcar aruncările de 
disc — bărbați și suliță — femei.

La feminin, cele mai bune rezul

tate : de două ori 10,8 secunde, în 
serie și în finală le-a realizat Bu- 
fanu, atletă remarcabilă prin dezin
voltura cu care parcurge cei 80 de 
metri garduri. Mariana Goth a por
nit și la 200 m plat foarte tîrziu din 
blocuri, dar sprintind de-a dreptul 
entuziasmant în partea a doua a 
cursei a înregistrat un timp relativ 
acceptabil — 24,4 secunde. Ileana 
Silai, pe o pistă mai grea, a cucerit 
titlul național cu un timp mai bun 
decit la recentele „internaționale" 
(2’08"4). Ploua torențial cînd Virginia 
Bonei a sărit (din prima încercare) 
lfi'l m; 1,70 m; 1,73 m. Ea a ratat 
însă încercările la 1,75 m. In proba 
de greutate s-au semnalat aruncări 
slabe, cîștigătoarea (A. Sălăjan) a- 
tingînd abia 15,34 m.

La masculin, rezultate în nota o- 
bișnuită. : 200 m plat — Zamfireseu 
21,8 sec.; 800 m plat — Neamț.u 
1 : 51,4 ; 10 000 m — Barabas 30 : 32,4; 
400 m garduri — V. Jurcă 51,5 sec. ; 
lungime — S&rucan 7,51 m ; disc — 
Naghi 56,62 m; ciocan — Costache 
63,50 m (această ultimă probă, s-a 
desfășurat la Brașov).

O remarcă pentru partea organi
zatorică a concursului, care a fost 
mai bună decît la „internaționale". 
Și o alta pentru pista de alergări ; 
construită și întreținută corespunză
tor, ea a rezistat peste așteptări la 
încercările la care a supus-o ploaia.

Valeriu MIRONESCU

Ecaterma lencic 
învingătoare 
ieri ia Brașov

Proba individuală de floretă din 
cadrul concursului internațional de 
scrimă de la Brașov (la care au par
ticipat scrimere fruntașe din Franța, 
Italia, Ungaria și România) s-a în
cheiat cu victoria reprezentantei 
noastre Ecaterlna lencic (4 victorii), 
învingătoare în meciul de baraj sus
ținut cu franțuzoaica Brigitte Gapaiș 
(4 victorii). Pe locurile următoare 
s-au clasat .patru sportive maghiare : 
Ildiko Ujlaki, Paula Maros (cîte 3 
victorii), Ildiko Farkasinski și Lidia 
Sakovics (cîte o victorie).

D IN

au rod

îmbucurătoare.
— La ce anume vă referiți ?

:— O serie de sportivi cu condiții 
de pregătire dintre cele mai bune 
(fiind membri ai loturilor reprezenta
tive) n-au dat randamentul așteptat. 
Mă refer, între altele, la Georgeta 
Cerbeanu de la Clubul școlar Bucu
rești ; deși medaliată cu argint la 
campionatele europene ale juniorilor,

Handbal: SELECȚIONATA LUMII — 
CEHOSLOVACIA 24—21

•< Gruia a marcat 6 goluri

în localitatea Karvina (Cehoslovacia) ieri s-a 
disputat mult așteptatul meci de handbal dintre 
reprezentativa Cehoslovaciei, campioană mondială, 
ți echipa restului lumii, din care au făcut parte 
ți jucătorii români Gruia și Iacob. Prestînd un 
joc excelent, selecționata lumii a obținut victo
ria cu scorul de 24—21 (13—6). Gruia a fost unul 
din cei mal buni jucători de pe teren. El a marcat 
6 goluri.

ȚIRIAC—MULLIGAN DIN NOU 
ÎNTR-O FINALA

Românul Ion Țiriac și italo-australianul Martin 
Mulligan își vor disputa, pentru a doua oară în 
decurs de o săptămînă, finala unui turneu inter
național de tenis. Este vorba de turneul de la 
Senigallia (Italia) în care Țiriac l-a eliminat în 
semifinale cu 6—1. 2-6. 6—4 pe iugoslavul Bora 
Jovanoviei, iar Mulligan l-a învins cu 6—2, 6—3 
pe brazilianul Edson Mandarino. Finala de slmiolu 
femei se va juca între Cristina Sandberg (Suedia) 
ți Maria Teresa Riedl (Italia).

Alte rezultate : Bulgaria—Cehoslovacia 2—0 ; Po
lonia—R.P.D. Coreeană 2—0 ; Ungaria—Cuba 3—2.

0 NOUA VERIFICARE
PREOLIMPICĂ A ATLEȚILOR 
AMERICANI

Lotul american de atletism a fost supus unui 
nou concurs de verificare în vederea Jocurilor 
Olimpice. Iată cele mai bune rezultate înregis
trate cu acest prilej : 100 m — Ronnie Smith 
10“2/10; 200 m — Ronnie Smith 20”4/10 ; prăjină : 
— Vaughn 5,31 m; ciocan: — Burke 68,45 m; greu
tate : — Matson 20,70 m; 400 m plat — Freeman 
45"7/10; 1 milă — Jim Ryun 3’55”9/10 (la 
1 500 m — 3‘40“5/10); disc: — Silvester 63,83 m; 
5 000 m — Young 13’38”8/10. Au lipsit de la acest 
concurs Beamon, Hines, Connoly. Greene, acciden
tați sau indisponibili

Cea de-a 3-a ediție a campionatului european 
masculin de baschet pentru juniori e-a încheiat 
la Vigo (Spania) cu victoria echipei U.R.S.S., care, 
în meciul decisiv, a întrecut cu scorul de 82—73 
selecționata Iugoslaviei. Alte rezultate. din ultima 
zi : Italia—Turcia 53—44 ; Spania—Grecia 78—63 ; 
Izrael—Finlanda 83—75; Polonia — Cehoslovacia 
81—75; R.F. a Germaniei—Austria 64—57.

„Turneul speranțelor’
ROMANIA—U.R.S.S. 2—0

în diferite orașe din Ungaria a continuat com
petiția de fotbal „Turneul speranțelor olimpice11. 
Selecționata României s-a comportat din nou bine, 
reușind să învingă cu 2—0 (1—0) echipa U.R.S.S.

Schi în plină vară. Pe o pistâ specială de pie
triș și cu schiuri de metal s-a desfășurat ieri 
un original concurs de slalom la St Andreas- 
berg. Telefoto : AGERPRES

MERCKX, ÎNVINGĂTOR DETAȘAT

Belgianul Eddy Merckx a cîștigat detașat cursa 
ciclistă „Le tre valii Varesine11, probă de selecție 
în vederea „mondialelor11 de la Imola. Pe distanța 
de 250 km. Merckx a fost cronometrat cu timpul 
de 6h 12’45”. La 1’25”, învingătorul a fost urmat 
de Michelle Dancelli ți Gianni Motta.

Delegația Ungariei la Jocurile Olimpice de la 
Ciudad de Mexico va cuprinde 175 de sportivi și 
sportive, angajați la 14 discipline : atletism, luipte, 
canotaj academic, natație, caiac-can-oe, ciclism, 
fotbal, box, pentatlon modern, tir, haltere, scrimă, 
gimnastică, iahting.

CAIACIȘTI ȘI CANOIȘTI 
ROMANI LA MOSCOVA

La Moscova s-a desfășurat un concurs interna
țional de caiac-canoe la care, alături de sportivi 
fruntași din R. D. Germană, Cehoslovacia și 
U.R.S.S., a participat și un lot de canotori 
români. Reprezentanții României s-au evidențiat 
în probele de fond, obținînd două victorii la canoe 
simplu 10 000 m, prin Andrei Igorov, și la canoe 
dublu 10 000 m cu echipajul Hie Suhov, Vicol Ca- 
labiciov. în proba de canoe simplu 1 000 m, I, Ma
karenko (România) s-a clasat pe locul doi, în urma 
lui Jurgen Eschert (R.D.G.). In cursa de caiac 4 
(10 000 m). echipajul nostru, format din tinerii 
Botez, Milicin, Sidorenko, Roșea, s-a «ituat pe 
locul trei.

Sportive ți sportivi din 11 țări, printre care ți 
România, participă la un concurs de tenis la Mos
cova. în primul tur al probei de simplu masculin, 
Viorel Marcu l-a învins cu 6—2, 6—-2, 6—2 pe so
vieticul Vladimir Morozov, iar Sever Dron a dis
pus cu 6—4, 6—1, 3—6, 6—1 de Viktor Rubanov 
(U.R.S.S.). Jucătoarea noastră Iudit Dibar a ter
minat învingătoare în partida cu Evghenia Izo- 
paitis (U.R.S.S.) : 4—6, 6-4, 6—2.

Noua revelație : Anca Groza

ea s-a văzut acum întrecută în proba 
preferată (100 m delfin) de micuța 
Anca Groza. Iar rezultatul realizat 
este mai slab cu cîteva secunde față 
de anul trecut. în aceeași situație, de 
regres sau stagnare (în sport este cam 
același lucru...) se află brasistele, care 
încă n-au doborît cel mai vechi 
record republican, al Sandei Iordan- 
Grințescu.

în aceeași ordine de idei ar mai fi 
ceva de adăugat: Clujul (exceptîndu-i 
pe cei cîțiva juniori deja formați), 
Galațiul și chiar Oradea nu sînt încă 
acele centre forte pentru natația noas
tră, cu toate că de mai multă vreme 
au specialiști și bazine. Poate tocmai 
de aceea am avut și neplăcuta sur
priză de a nu putea cîștiga întrecerea 
pe echipe cu formația R.F.G. în mai 
toate probele, „omul nostru nr. 2“ are 
un rezultat mult mai slab decît 
„titularul" probei respective.

— După copii fi juniori, urmea
ză ca și seniorii să-fi desemneze 
campionii pe acest an. Cînd. vor 
avea loc întrecerile lor ?

— Chiar săptămînă aceasta, înce- 
pînd de miercuri pînă sîmbătă. în joc 
vor fi acum nu numai titlurile de 
campioni, ci și selecția în echipa noas
tră reprezentativă pentru triunghiula
rul Franța—Suedia—România, de Ia 
Vichy (23—25 august). Pentru cîțiva 
dintre înotătorii noștri cunoscuți — 
Anca Andrei, Cristina Balaban, Angel 
Șoptereanu — aceste campionate oferă 
prilejul de a-și îndeplini norma olim
pică pentru Mexico. Spunînd toate 
acestea, cred că am „stimulat" și... in
teresul publicului spectator. Cei pre- 
zenți în tribunele piscinei dinamo- 
viste nu vor avea nimic de regretat.

(Urmare din pag. I)
decît anul trecut, con
centrația în zahăr avea 
o depășire de 34 grame 
Ia litru la Fetească 
albă, 87 g la Fetească 
regală, 48 g la Galbe
nă, 68 g la Riesling 
etc. ; la stațiunea ex
perimentală Murfatlar, 
față de anul trecut 
se înregistrează o con
centrație în zahăr mai 
mare la litru cu 40 g 
la soiul Chardonnay, 63 
g la Sauvignon, 51 g la 
Fetească albă, 43 g la 
Ottonel, 32 g la Pinot 
gris etc. ; la stațiunea 
experimentală Drăgă- 
șani, soiul Riesling a a- 
tins. o concentrație în 
zahăr de 100 g la litru, 
cu 22 zile mai devreme 
decît anul trecut, la Fe
tească regală 124 g — 
cu 32 zile mai devreme 
etc. Fără îndoială că 
această situație este de 
natură să asigure, în 
continuare, acumularea 
de zahăr în struguri ți 
obținerea unor vinuri 
de calitate. O asemenea 
stare de lucruri impu
ne să fie luate din timp 
măsuri organizatorice și 
tehnice în vederea re
coltării și valorificării 
îh cele mai bune con
diții a strugurilor de 
masă și a celor de vin, 
în scopul evitării ori
căror pierderi și obți
nerii unor cantități cît 
mai mari de vinuri u- 
șoare, plăcute la gust, 
de calitate superioară.

Recent, Consiliul Su
perior al Agriculturii, 
Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agrico
le de Producție și Mi
nisterul Industriei Ali
mentare au stabilit, în 
comun, măsurile ce tre
buie luate atît de orga
nele centrale și jude
țene, cît și de unități
le de producție, în ve
derea organizării și 
desfășurării în bune 
condiții a campaniei de 
recoltare și valorificare 
a producției viticole. 
Printre acestea se nu
mără urmărirea siste
matică, de către fieca
re unitate de producție, 
a evoluției coacerii 
strugurilor. în acest 
scop, în cadrul fiecărei 
podgorii se organizează 
laboratoare pentru de
terminarea zahărului, a- 
cidității ți greutății 
strugurilor, iar declan
șarea culesului urmea
ză a se efectua la pro
punerea stațiunilor ex
perimentale, diferen
țiat, pe măsura coacerii 
strugurilor, pe fiecare 
soi, parcelă, unitate a- 
gricolă. Alte măsuri se 
referă la sprijinirea u- 
nităților de producție ți 
a întreprinderilor de 
valorificare a ■ stru
gurilor In vederea 
asigurării utilajelor 
și materialelor ne
cesare culesului și 
transportului struguri
lor, îndeosebi procura
rea ustensilelor de cu
les, revizuirea, repara

rea și punerea în stare 
de funcționare a bene
lor, ciuberelor, vaselor 
de cules, echipamentu
lui de protecție etc.

In ce privește pregă
tirile pentru recoltare 
se constată însă, de pe 
acum, unele deficite. 
Nu s-a asigurat între
gul necesar de iădițe 
pentru expedierea stru
gurilor de masă, bene, 
butoaie, spații pentru 
depozitarea vinului etc. 
Numai în județul Vran- 
cea, podgorenii au un 
deficit de 900 bene, 
peste un milion de lă- 
dițe, iar la întreprinde
rea Vinalcool — circa 
1 000 vagoane spații de 
fermentare. Din lipsa 
de preocupare a între
prinderii de valorifica
re a legumelor și fruc
telor, numeroase coo
perative agricole cu su
prafețe de vii din stru
guri de masă (Vîr- 
teșcoi, Păunești, Fara- 
danele, Odobești, Gu- 
gești, Străoane etc.) nu 
au pînă în prezent nici 
o lădiță pentru stru
guri, deși culesul a în
ceput.

Pentru a se evita în- 
tîrzierea culesului și 
staționarea mijloace
lor de transport, 
centrele de vinifica- 
ție văr trebui puse, 
încă de pe acum, 
în stare de funcțiune. 
Este necesar ca în cel 
mai, scurt timp să se 
instaleze macarale a- 
decvate, să se confec
ționeze vase tipizate 
(bene) pentru descăr
carea mecanizată a 
strugurilor la centrele 
de vinificație. în aceas
tă direcție sînt necesa
re, în continuare, efor
turi din partea Ministe
rului Industriei Ali
mentare, care din cele 
peste 300 de centre 
proprii de vinificație 
și-a dotat corespunză
tor, pentru descărcarea 
mecanizată a struguri
lor, abia 20 la sută. 
Sînt tncă situații unde 
strugurii se transportă 
la distanțe mari, ane
voios, din lipsa unor 
centre de preluare mai 
apropiate de locul de 
producție. Cooperative
le agricole de produc
ție Balotești, Străoane, 
Tănăsoaia etc. trans
portă întreaga produc
ție de struguri de circa 
100 de vagoane pe dis
tanțe de 10 km în me
die, ceea ce împiedică 
realizarea Ia timp a 
culesului.

Avînd în vedere pro
ducția sporită din acest 
an, faptul că s-au creat 
condiții de stimulare 
pentru ca producătorii 
să livreze strugurii pe 
soiuri, este necesar ca 
la centrele Vinalcool să 
se extindă capacitatea 
de prelucrare a strugu
rilor ți să fie sporite 
liniile de vinificare a 
strugurilor pe soiuri. 
Nu vor mai trebui să 
se repete situații ca 
cele din anii trecuți. 
cînd la cooperativa a- 
gricolă Balotești, do

exemplu, atelajele au 
stat cîte două zile pen
tru un’ singur trans
port de struguri la cen
trul Vinalcool din Gu- 
gești. Au fost și alte 
cazuri de staționare a 
atelajelor la centrele 
Vinalcool de cîte 24 
ore și chiar mai mult, 
care nu trebuie să se 
mai repete deoarece pe 
această cale se pierd 
cantități mari de stru
guri, se diminuează 
calitatea produselor.

Culesul și livrarea 
strugurilor pe baza 
unor grafice dinainte 
stabilite, alături de asi
gurarea capacităților 
corespunzătoare de pre
lucrare pe soiuri și cu 
folosirea obligatorie a 
lucrului pe schimburi, 
în decursul celor 24 de 
ore, pregătirea spațiilor 
de depozitare pentru a 
evita întreruperea vini- 
ficării din această pri
cină, așa cum s-a în- 
tîmplat frecvent pînă 
în acest an, trebuie să 
asigure terminarea cu
lesului viilor, pe fie
care unitate și podgo
rie, într-o perioadă de 
cel mult 15—20 zile de 
la declanșarea acestuia. 
O atenție deosebită tre
buie dată culesului di
ferențiat, pe parcele și 
pe soiuri, în funcție de 
maturizarea struguri
lor și de tipul de vin 
ce urmează a se ob
ține. în scopul obține
rii de venituri sporite 
și pentru realizarea vi
nurilor de calitate, cu
lesul și livrarea stru
gurilor la centrele de 
vinificație trebuie să 
se efectueze separat, pe 
categorii de struguri 
(nobili și hibrizi), pe 
culori (albi $1 roșii) și 
pe soiuri.

Măsuri deosebite vor 
trebui luate ca strugu
rii din soiurile de masă 
să fie livrați în exclu
sivitate pentru consu
mul în stare proaspătă. 
Aceștia trebuie să fie 
sortați, cizelați, amba
lați și livrați de către 
producători conform 
normelor în vigoare.

Avînd în vedere că 
în condițiile climatice 
din acest an lucrările 
agricole de toamnă per
mit o mai bună eșalo
nare în timp, unitățile 
agricole vor trebui spri
jinite să folosească la 
maximum condițiile 
create, dînd prioritate 
recoltării strugurilor 
pentru a se evita pier
derile datorită perisabi
lității mari a acestui 
produs.

Se apropie culesul 
viilor. Belșugul recol
tei de struguri este ro
dul hărniciei viticulto
rilor. Tradiționala săr
bătoare a culesului tre
buie să constituie o 
împlinire a tuturor 
măsurilor, fi grijii de 
bun gospodar pentru 
strîngerea la vreme * 
recoltei din vii.



ComunicatulImpas Războiul S.U.A. in Vietnam Operația Sibasa
la tratativele asupra convorbirilor a rasiștilor sud-africani

viața internațională

de la
Addis Abeba

Sîmbătă seara, agenția France 
Presse a făcut următoarele aprecieri 
cu caracter de bilanț asupra situa
ției care s-a creat la negocierile de 
la Addis Abeba in problema conflic
tului dintre Nigeria și Biafra.

Conferința de la Addis Abeba în 
problema nigeriană a intrat la
10 august în impas. Un element 
nou ar putea să intervină datorită 
misiunii la Lagos a unui delegat 
nigerian, dr. Elias, care a supus 
guvernului federal textul integral 
al propunerilor biafreze. Ambele 
părți se declară dispuse să con
tinue negocierile atîta timp cît va
11 necesar; nici una din delegații 
nu dorește să fie acuzată de opi
nia publică mondială pentru între
ruperea negocierilor. Cu toate a- 
cestea, nu s-a realizat nimic con
cret. Problema „coridorului carită
ții* a fost evocată doar in trecer» 
de către șeful delegației nigeriene, 
care a insistat asupra stabilirii 
unui acord în privința «unificării 
teritoriului federaL

în același timp, luptei» din 
Biafra se Intensifică, presiunea 
trupelor nigeriene devenind tot 
mal Intensă. Postul de radio bia- 
frez, captat la Lagos, anunță că în 
zorii zilei de 10 august, trupele ni
geriene au lansat un atac de mar» 
anvergură asupra biafrezilor, în 
sectorul orașului Port Harcourt. 
Conform postului de radio biafrez, 
trupele federale ar fi avansat în
spre actuala capitală biafreză, 
însă ele ar fi fost oprite. Pe frontul 
de nord-est, postul amintit semna
lează că trupele federale au încer
cat, dar fără succes, să încercu- 
iască pozițiile biafrez».

cehoslovace - iugoslave
PRAG A 11 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția C.T.K., la 
încheierea convorbirilor dintre de
legațiile C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia și C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, conduse de Iosip 
Bfpz Tito, președintele U.C.I., și 
Alexander Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C.C., s-a dat publicității 
un comunicat în care se consem
nează că aceste convorbiri s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială și 
tovărășească și în spiritul înțele
gerii reciproce. Cele două delega
ții au făcut un schimb de infor
mări asupra problemelor actuale 
ale construcției socialiste în cele 
două țări. în legătură cu aceasta 
— se adaugă în comunicat — au 
fost dezbătute, de asemenea, pro
bleme ale colaborării între cele 
două țări, precum și probleme ac
tuale ale-mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Reprezentanții P.C.C. și U.C.I. 
și-au exprimat satisfacția în legă
tură cu dezvoltarea cu succes a re
lațiilor între cele două țări ți au 
ajuns la concluzia comună că este 
necesar da aceste relații să fie dez
voltate multilateral și pe viitor, vă- 
zîrid în aceasta o contribuție im
portantă la adîncirea colaborării în 
toate domeniile dintre cele două 
țări socialiste prietene.

în comunicat se arată că ambele 
părți participante la convorbiri a- 
cordă o mare importanță procese
lor sociale ce au loc în lumea con-

temporană, procese în cursul căro
ra se manifestă puterea de atrac
ție a ideilor socialismului și creș
terea forțelor progresiste. Cele două 
părți vor contribui activ la dezvol
tarea continuă a acestor tendințe 
pozitive și vor tinde spre adîncirea 
unității largi a tuturor forțelor re
voluționare, progresiste ți democra
tice, în lupta împotriva imperialis
mului, pentru pace, independența 
națională, progres și socialism.

In cursul schimbului de vederi 
asupra problemelor actuale ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, cele două părți au 
subliniat eforturile lor în dezvol
tarea sub toate aspectele a colabo
rării bilaterale.

Comunicatul subliniază că rela
țiile bazate pe egalitate în drep
turi, sincere și democratice, care 
decurg din principiile internăționa- 
1 ismului proletar, contribuie la con
solidarea unității de acțiune a for
țelor socialismului.

Cele două părți acordă o mare 
însemnătate ți colaborării multila
terale, precum și inițiativei pe cea 
mai largă platformă a luptei pen
tru pace ți socialism. Colaborarea 
largă a tuturor forțelor progresiste 
și iubitoare de pace, care se ma
nifestă în formele cele mai variate 
și pe scară mondială, constituie una 
din cele mai urgente necesități ale 
dezvoltării sociale contemporane — 
se arată în comunicat.

■ iG . ’• '.

o dezastruoasă eroare politică 
si militară5

H SEMNIFICRȚIR MANEVRELOR DIN NORDUL REGIUNII
TRANSVAAL

Declarația senatorului McGovern
După cum am anunțat ieri, senatorul George McGovern, declarînd că 

se lansează in cursa pentru obținerea candidaturii partidului democrat 
la președinția Statelor Unite, a precizat că se angajează să urmărească 
„obiectivele pentru care și-a dat viața Robert Kennedy".

JOHANNESBURG 11 (Agerpres). 
— Un număr de 5 000 de militari, 700 
vehicule, mai multe unități ale avia
ției, îndeosebi elicoptere, participă, 
începînd de sîmbătă seara, la „Ope
rația Sibasa" — numele codificat al 
celor mai importante manevre desfă
șurate vreodată în Republica Sud- 
Africană. Manevrele au loc în nordul 
regiunii Transvaal, la frontiera din
tre R.S.A. și Rhodesia. După cum 
relatează agenția France Presse, ob
servatorii sud-africani consideră 
această desfășurare de forțe, conside
rabilă pentru o armată recrutată în 
întregime din rîndurile populației de 
origine europeană, „un avertisment" 
dat mișcărilor de eliberare din R.S.A. 
și partidelor politice Congresul na
țional african și Congresul panafrican. 
Importanța dată aviației și îndeosebi 
elicopterelor este interpretată drept o 
dovadă că scopul acestor manevre 
este pregătirea trupelor sud-africane 
pentru a lupta împotriva detașamen
telor de partizani;

„Experiențe" în acest sens au fost 
făcute deja în Rhodesia unde un con
tingent al forțelor de poliție din 
R.S.A. participă, alături de trupele 
rhodesiene, la acțiuni împotriva par
tizanilor. La Johannesburg s-a indi
cat, de asemenea, că guvernul R.S.A. 
nu are nimio împotrivă să trimită 
trupe în coloniile portugheze Angola 
și Mozambia. Se subliniază că, deși-

regimul de Ia Lisabona nu a solicitat 
formal aceasta, în cercurile guverna
mentale sud-africane se menționează 
că „nu este neapărat nevoie de tra
tate pentru a acorda ajutor militar 
prietenilor noștri".

mentei» nu au atins nici unul din
tre scopurile pentru care au fost 
inițiate, și ele barează calea care 
ar putea duce la Încetarea războ
iului*. „Sacrificarea vieților tineri
lor americani, masacrarea vietna
mezilor trebuie să înceteze imediat 
— a continuat McGovern. Dacă 
viitorul președinte al Statelor Unite 
ar dori acest lucru, el ar putea 
pune capăt acestui război în con
diții perfect acceptabile pentru 
poporul american. Astăzi, după ca 
25 000 de tineri americani și-au 
pierdut viața și după co am chel
tuit multe miliarde de dolari, este 
de datoria noastră să oferim po
porului american un program șl 
conducători hotărițl să corecteze 
această greșeală, nu să o Justifice. 
Sper că la Chicago vom prezenta 
programul unei politici externe 
pașnice și moderate și nu una ce 
ar vrea să ne transforme în poli
țiștii, bancherii și judecătorii lu
mii*.

Comentînd lansarea în cam
pania electorală a senatorului 
McGovern, agenția A.F.P. arată : 
„O dată cu intrarea oficială a se
natorului din Dakota de Sud, parti
zanii lui Robert Kennedy vor dis
pune, în cursa pentru desemnarea 
candidatului partidului democrat 
la președinția Statelor Unite, de 
persoana pe care nu sperau să o 
mai aibă, din momentul asasina
tului de Ia Los Angeles. In ielul a- 
cesta. Convenția democrată, fixată 
la 28 august la Chicago, va fi mai 
„deschisă* decît s-a prevăzut, 
Hubert Humphrey și McCarthy a- 
flîndu-se în fața unui al „treilea 
om*, ca și înainte de 5 Iunie.

Se apreciază că acțiunea între
prinsă de McGovern și declarațiile 
sale marchează un nou moment în 
campania electorală; el indică 
presiunea crescîndă a opiniei pu
blice în sensul ca persoanele car» 
sînt desemnate pentru candidatura 
la președinție să exprime limpede 
voința maselor de a se înceta 
războiul agresiv împotriva poporu- 

• lui vietnamez. Pe linia poziției Iul 
Robert Kennedy și a lui Eugene 
McCarthy, poate chiar mal clar, 
senatorul McGovern se pronunță 
pentru încetarea bombardamente
lor asupra R. D. Vietnam ca pre
misă pentru „negocieri de pace*.

Iată cîteva extrase din declara
țiile sale:

„Am încredere adîncă în cele 
două obiective pentru care și-a 
dat viața Robert Kennedy : sfîrși- 
tul războiului din Vietnam și apla
narea dezbinărilor din sînul socie
tății americane. Alături de nenu- 
mărați americani, îmi exprim con
vingerea profundă că moartea pre
matură a lui John și Robert Ken
nedy, precum și a lui Martin Luther 
King, 
reros 
care 
duim 
zile 
noastră crescîndă la
Vietnam, cea mai dezastruoasă e- 
roare politică și militară din Isto
ria S.U.A. Acest război trebuie să 
fie curmat imediat. Negocierile de 
la Paris nu vor înregistra rezultate 
semnificative, atît timp cît bom
bardamentele asupra Vietnamului 
de nord nu vor fi încetat; ele ar 
trebui oprite imediat. Bombarda-

Filipinele se pronunță
pentru relații
comerciale
cu țările socialiste

a lăsat în urmă un gol du
al unor visuri nerealizate, pe 
cu toții trebuie 
să le reînviem...
am denunțat

MANILA 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Filipinelor, Ferdinand 
Marcos, a declarat că va face tot 
posibilul pentru stabilirea și dez
voltarea relațiilor comerciale cu 
țările socialiste din Europa. Intr-un 
interviu acordat corespondenților 
unor ziare din Manila, președintele 
filipinez a subliniat că se pronunță 
în favoarea găsirii de noi piețe de 
desfacere pentru mărfurile produ
se în țară, în locul menținerii ac
tualei dependențe comerciale față 
de S.U.A.

să ne stră- 
Cinc! ani de 
participarea 
războiul din★★

★

Manifestații antirasiste

în ultimele 48 de ote
r

agențiile de presă transmit

Libanul a cerut Sudanu

abur. După 138 de ani, căile ferate 
britanice au abandonat complet loco
motiva cu abur.

..dea mai bine spectacolul, s-a pră
bușit sub greutatea lor. Unul din 
cei 25 000 de spectatori la festi
val a declarat că atît el cît și cei 
din jur nu și-au dat seama de ni
mic deoarece și-au închipuit că 
zgomotul produs de prăbușirea a- 
coperișului face parte din bucata 
muzicală ce se executa In acel 
moment.

ADDIS ĂBEBA 11 (Agerpres). — 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie, « 
primit sîmbătă succesiv cel» două 
delegații care se află la Addis 
Abeba la conferința internațio
nală privind încetarea ostilităților 
militare dintre forțele federale nige
riene și forțele secesioniste biafreze. 
Se știe că Etiopia face parte din cele 
6 țări membre ale comitetului Con
sultativ al Organizației Unității Afri
cane în problema nigeriană. împăra
tul Selassie a cerut celor două dele
gații să ajungă la orințelegere în ve
derea încetării cît mai curînd posibil 
a războiului civil din Nigeria.

FRAGA 11 (Agerpres). — Iosip 
Broz Tito, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, care în 
fruntea unei delegații a C.C. al 
U.C.I. a făcut o vizită oficială în 
Cehoslovacia la invitația C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a plecat du
minică spre patrie.

Pe aeroportul din Praga, oaspe
ții au fost salutați de Ale
xander Dubcek, prim-secretar al 
C.C, al P.C. din Cehoslovacia, de 
Josef Smrkovsky, președintele A- 
diinării Naționale 'a' Ri' S. Ceho
slovace, $i de alți conducători de 
partid și de stat.

Răspunzînd pe aeroport întrebă
rilor ziariștilor, A. Dubcek a sub

liniat că cele două părți sînt sa
tisfăcute de rezultatele acestei vi
zite. „Sîntem convinși — a spus 
el — că vizita va contribui la ex
tinderea în continuare a legături
lor politice și economice, la adînci
rea colaborării noastre multilate
rale". A. Dubcek a declarat că con
ducătorii P.C. din Cehoslovacia au 
acceptat invitația de a face o vi
zită în Iugoslavia, data , acesteia 
urmînd să fie stabilită ulterior..

In aceeași zi, Iosip Broz Tito a 
sosit la Pola.

Populația de culoare din Statele 
Unite a participat simbătă la ma
nifestații' antirasiste în mai multe 
orașe. ta Miami, după 3 zile de 
puternice acțiuni de stradă, solda
te cu 3 morți și 18 răniți, a inter
venit un armistițiu, reprezentanții 
poliției declarînd că vor elibera pe 
manifestanta arestați. în localita-

„Tratatul de neproliferare 
— un punct de plecare
PRECIZĂRILE FĂCUTE DE MINISTRUL DE EXTERNE AL 

ITALIEI
Intr-un articol publi

cat de ministrul aface
rilor externe al Italiei, 
Giuseppe Medici, în 
ziarul bolognez „II Res- 
to del Caflino", se sub
liniază, între altele, că 
„Tratatul de neprolifera- 
re nucleară constituie un 
punct de plecare și nu 
un punct -de sosire".

„Dacă — adaugă au
torul — marile puteri nu 
vor sista producția da 
arme nucleare și dacă

nu se stabilesc măsuri, 
fie chiar și treptate, de 
dezarmare nucleară și 
control international, 
tratatul se va lovi de 
opoziții crescînde și va 
cădea, poate, chiar, în 
desuetudine*. „Noi spe
răm, scrie G. Medici, 
că înfr-un interval de 
timp rezonabil, puterii» 
militare nucleare semna
tare ale tratatului vor 
pune la dispoziția pu
terilor nenucleare fehno-

logji, deocamdată se
crete, pentru producția 
de uraniu înnobilat, 
propulsia nucleară, pro
ducția de apă grea, și 
chiar dispozitiv» pentru 
•xplozii nucleare 
nice*.

★
După cum anunță a- 

gențiile de presă, gu
vernul italian a luat ho- 
iărîrea de a semna tra
tatul da neproliferare a 
armelor nucleare.

tea Little Rock (statul Arkansas), 
unde vineri s-au produs puternice 
incidente, s-a restabilit calmul. 25 
de’ persoane»au fost arestate; iar 
unitățile de poliție continuă să pa
truleze pe străzi. Incidente simi
lare s-au înregistrat și în orașul 
Atlanta. în sfîrșit la Hartford, 
incidentele dintre populația de 
culoare și forțele ordinei publi
ce s-au soldat cu rănirea a 6 poli
țiști și arestarea a 4 negri. în foto
grafia alăturată — o demonstrație 
antirasistă la New 'York.

MANILA. — Un alt cutre
mur de pămlnt a fost resim
țit duminică dimineața la Ma
nila. Nu au fost semnalate vic
time, dar mișcarea seismică a 
provocat panică in rindul 
populației care a avut de su
ferit de pe urma puternicului 
cutremur ce a zguduit capita
la Filipinelor, cu aproape două 
săptămîni în urmă.

LONDRA. — Patruzeci ds ti
neri au fost răniți sîmbătă noap
tea la un festival de jazz pe hi
podromul din Kempton Park, 
Surrey. Acoperișul unei clădiri pe 
care se căfăraseră pentru a ve-

RQMA. — Sîmbătă seara la 
bordul petrolierului italian „Ugo 
Fiorelli", care se afla în larg în 
apropiere de portul Gela, s-a 
produs o explozie urmată de un 
incendiu. Explozia a provocat 
moartea unui marinar și rănirea 
altor 11.

urmă, după trunchierea 
Coreei, la sud de 
a început invazia ca- 

americane sub eticheta

Cu ani în 
artificială a 
paralela 38 
pitalurilor ________ ___
de „ajutor economic". Date statisti
ce arată că, în perioada 1954—1961, 
acest „ajutor" s-a cifrat la circa 300 
de milioane dolari pe an. Sumele 
au mers în cea mai mare parte în 
acele ramuri economice care sînt 
menite să slujească, tendințelor mili
tariste și intereselor agresive. In a- 
cest fel, ele s-au adăugat celor circa 
două miliarde de dolari alocați de 
S.U.A. în ultimul deceniu direct în 
scopul înzestrării militare și întreți
nerii trupelor pe teritoriul eud-co- 
reean.

Cu ce scop se alocă acești băni ? 
în strategia americană. Coreea ,de 

sud ocupă un loc deosebit. Avînd pe 
teritoriul său importante efective 
militare. Coreea de sud a devenit 
cel mai zelos aliat al Washingtonu
lui în Extremul Orient, fiind unul 
din principalii furnizori de carne de 
tun pentru agresiunea S.U.A. în 
Vietnam. în schimbul dolarilor a- 
mericani, guvernul Pak-Cijan Hi a 
livrat peste 60 000 de soldați sud- 
coreenl care .luptă la sud de para
lela 17 alături de trupele interven- 
ționiste ale S.U.A. Pe baza acestui 
tîrg guvernul american a asigurat 
guvernul. Pak-Cijan Hi, în urma vi
zitei la Washington a ministrului co
merțului și industriei de la. Seul, că 
S.U.A. va încuraja în continuare 
investițiile americane în Coreea de 
sud, aceasta nefiind afectată de pro
gramul refluxurilor de capital ame
rican în străinătate elaborat de pre
ședinte la începutul acestui an.

Dar nu numai monopolurile ameri
cane își desfășoară expansiunea în 
Coreea de sud; cele japoneze își 
dispută locul cu primele în exploa
tarea resurselor acestei țări. Ca
pitalul monopolist japonez se in
filtrează în principalele sectoare ale 
economiei sud-coreene cu intenția 
de a restabili pozițiile pe care le-a 
deținut înainte de război. El- repre-

zintă în prezent 30 la sută din ca
pitalurile străine pătrunse în aceas
tă economie. Un recent tratat econo
mic stimulează pătrunderea capi
talului japonez. Este semnificativ că, 
de la semnarea tratatului și pînă la 
începutul acestui an, investițiile ja
poneze de capital de stat depășise
ră 160 milioane dolari. Ziarul sud- 
coreean „Maeil Shinmun" a scris că 
stipulațiile prevăzute în tratat „nu 
asigură libertatea de acțiune. Chiar

din mai 1967 arăta că „Mitsui ,Inte
rests" acționează în industria petro
chimică, iar „Mitsubishi Interests" în 
industriile construcțiilor de nave și 
a cimentului. Capitalurile japoneze 
dețin poziții puternice în industria 
energetică, chimică și a materialelor 
de construcții.

Cercurile de afaceri japoneze ob
țin mari profituri sub' forma „prelu
crărilor scutite de taxe vamale", 
organizînd producția cu mașini, in-

sud

daci la Seul se stabilește un plan de 
utilizare a fondului, punerea lui în 
aplicare trebuie să fie sancționată 
de guvernul japonez. Este deci o 
iluzie să crezi că aceste fonduri la 
cerere vor fi folosite conform voin
ței Coreei de sud".

Marile companii „Kawasaki Heavy 
Industry”, „Dainichi Metal Industry" 
ți „Nichimen Co. Ltd", acțîonînd sub 
forma participațiilor cu sută la sută 
fonduri japoneze controlează tot mai 
multe ramuri ale economiei sud- 
coreene. Ziarul japones „Economist"

stalații sau materii prime proprii, 
dar exploatînd forța de muncă lo
cală, mai ieftină.

Toate acestea explică dezechilibrul 
tot mai accentuat al balanței co
merciale a Coreei de sud. Din datele 
furnizate de ziarul „Kyonghyang 
Shinmun" reiese că în 1965, S.U.A. 
au importat produse în valoare de 
62 milioane dolari, exportul lor în 
direcția Seul cifrîndu-se la 156 mi
lioane. Pentru Japonia, cifrele sînt 
respectiv 46 milioane și 145 milioane 
dolari. Valoarea datoriilor va atinge

în 1970 100 milioane dolari — a pre
zis agenția de presă sud-coreeană 
„Dongyang".

în Coreea de sud a fost pus în 
aplicare un așa-zis „plan cincinal 
de dezvoltare". Conținutul esențial 
al acestuia' este întărirea potenția
lului militar. Aceasta o arată de alt
fel și orientarea net militaristă a 
bugetului țării, în care cheltuielile 
directe și indirecte în scopuri mili
tare reprezintă, în ultimii ani, peste 
70 la sută. Rezultă că, în ultimă 
analiză, investițiile străine reprezin
tă. un suport direct pentru clica ma
rionetă a lui Pak-Cijan Hi în ac
țiunea de militarizare a economiei, 
care urmează să slujească interese
lor imperialismului. Aceasta se vede 
și din faptul că direcțiile d'e dezvol
tare a investițiilor vizează ramuri 
cum sînt construirea de baze mili
tare, șosele strategice^ căi ferate, 
porturi, industria petrolului și alte 
ramuri de însemnătate strategică. 
Pentru fabricarea munițiilor firma 
„Shinchang Industry" a obținut un 
credit de 2 milioane dolari din 
partea companiei japoneze „Iwai and 
Co. Ltd".

în Coreea de sud nu se face secret 
din pregătirile în vederea „unui 
război preventiv" împotriva nordu
lui. Reprezentanți autorizați, ai gu
vernului de la Seul susțin cu toate 
acestea , că singura lor preocupare 

jeste grija pentru securitatea țării. 
Dar pacea și securitatea poporului 
coreean sînt amenințate numai de 
clica militaristă de la Seul, care a 
transformat partea de sud a țării 
într-o vastă bază militară a impe
rialismului. în aceste condiții, în Co
reea de sud crește în intensitate 
mișcarea de masă pentru indepen
dență politică și economică, dez
voltarea liberă și de sine stătătoare, 
punerea în valoare a avuțiilor în 
folosul populației, colaborare cu 
toate țările, pace șl unitate națio
nală.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, urmează să so
sească la 12 septembrie la Alger, 
pentru a asista, la invitația președin
telui Algeriei, Houari Boumediene, la 
conferința la nivel înalt a Organiza
ției Unității Africane — informează 
agenția algeriană de presă. Consiliul 
ministerial al Organizației Unității 
Africane, relatează agenția. M.E.N., va 
examina în cadrul reuniunii sale pro
gramate pentru luna viitoare, proble- 

. mele privind îmbunătățirea structurii 
organizatorice a acestei organizații, 
precum și cele legate de viitoarea 
activitate a O.U.A. în cadrul luptei 
împotriva imperialismului și rasismu
lui de pe continentul negru.

Guvemul japonez inten
ționează să elaboreze un 
proiect de lege care sii prevadă 
măsuri pentru înăbușirea demonstra
țiilor de protest în regiunile în care 
sînt amplasate bazele militare ameri
cane. Acest lucru a fost dezvăluit do 
președintele Comisiei securității pu
blice, Masamiki Akadzawa. Unele din 
aceste măsuri severe pe care guvernul

Viorel POPESCU

intenționează să le legifereze, au și
fost adoptate în aceste zile, înainte 
ca o asemenea lege să fie aprobată.

Republica Ciad a sărbă
torit duminică cea de-a 8-a Iui să întreprindă demer- 
aniversare a proclamării 
independenței. Cu această ocl_ 
zie, în capitala Ciadului, Fort-Lamy, 
au avut loc festivități.

Un eveniment deosebit 
In căile ferate britanice. Uu 
șuierat strident, un jet de vapori, un 
tren care pornește încet în ritmul 
piștoanelor locomotivei — astfel a fost 
marcat duminică la Liverpool sfîrșitul 
unei epoci care a dominat revoluția 
industrială, aceea a locomotivei cu

suri de mediere în vederea re
glementării crizei intervenite în rela
țiile dintre Liban și Siria — a decla
rat primul ministru sudanez, Moha
med Ahmed Mahgoub, în cursul unei 
escale făcute la Cairo. După cum se 
știe, guvernul sirian a impus cu o 
săptămînă în urmă noi taxe asupra 
mărfurilor libaneze în tranzit pe te
ritoriul Siriei, fapt care a determinat 
autoritățile libaneze să adopte o ho- 
tărîre similară în detrimentul Siriei.

In urma răspîndirii unor 
manifeste într-un cartier 
din Atena,, aproximativ zece per
soane,. considerate „suspecte* au fost 
arestate, urmînd să fie deportate în 
„insule". Printre persoanele arestate, 
se află trei ofițeri inferiori.

PROFESORUL CHRISTIAN 
BARNARD a declarat simbătă 
la Roma că intenționează să e- 
fectueze o intervenție chirurgi
cală asupra unui băiat de 9 
ani, Paolo Fiocca, care va fi 
transportat în ■ acest scop la 
Capetown. Se precizează că 
profesorul Barnard a hotărît să 
efectueze operația'la sugestia 
celebrei actrițe de cinema, So
phia Loren.

Participanta la conferin
ța de la Accra a guvernatorilor 
băncilor centrale din 19 țări africane, 
au căzut de acord să înființeze o 
asociație care să promoveze interesele 
lor mutuale în domeniile bancar și fi
nanciar.

INTR-O SEARĂ
LA PENITENCIARUL

DIN PUERTO ALEGRE
Col» mai no! cîntece de muzică 

ușoară braziliană răsunau in în
chisoarea din Puerto Alegro, statul 
RIo Grando do Sul. Gardienii n-au 
dat atenție acestui fapt, deoarece 
vacarmul provenea dinspre pavi
lionul „coriștilor* penitenciarului. 
Abia mai tîrziu s-a observat că 
melodiile Interpretate cu atîta e- 
nergie erau menite să camufleze 
zgomotul pe care il produceau cel 
12 Inierpreți în timp ce practicau 
o deschizătură In zidul închisorii, 
prin care, evident, au fugit. Se a- 
nunță că poliția a și reușit să „re
integreze* în echipa artistică a pe
nitenciarului pe 5 din cel 12 eva
dați.

R. F. A GERMA
NIEI — Adoptarea 
de către Bundestag 
a „legislației ex
cepționale" a ne
mulțumit profund 
opinia publică vest- 
germană care vede 
in această legisla
ție o lezare a li
bertăților demo
cratice ale popu
lației. Această ne
mulțumire continuă 
să fie exteriorizată 
în cadrul unor ac
țiuni de protest 
care au loo în dife
rite orașe ale R.F. a 
Germaniei.

în fotografie : 
Reuniune studen
țească de protest 
la Mains.
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