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Potrivit indicațiilor plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c., pînă la sfîr- 
șitul anului 1975, în agricultură se 
vor iriga 3 milioane de hectare te
ren. Realizarea acestui obiectiv de 
mare însemnătate pentru intensifi
carea producției agricole și obținerea 
unor recolte sigure în orice condiții 
climatice depind nu numai de asi
gurarea surselor de apă și amenaja
rea terenurilor respective, ci și de 
dotarea agriculturii cu utilaje mo
derne, cu care să se realizeze, în 
condiții de înaltă productivitate, lu
crările de amenajare și irigarea pro- 
priu-zisă a culturilor.

In ultimul timp, uzinele construc
toare de mașini din cadrul Ministe
rului Construcțiilor de Mașini și u- 
zinele de reparații aparținînd Consi
liului Superior al Agriculturii au 
livrat agriculturii un sortiment spo
rit de utilaje, peste 60 de tipuri. Da
torită muncii depuse de constructorii 
de mașini, de proiectanți, cercetători 
și specialiștii din producție ele se 
situează la nivelul tehnicii actuale. 
Dintre acestea citez : nivelatoarele, 
buldozerele, screperele, excavatoa
rele, grederele, mașinile de făcut di- 
gulețe, canale și rigole, mașinile de 
modelat terenul, instalațiile de iriga
ții prin aspersiune, grupurile de 
pompare și altele.

Un progres deosebit s-a realizat și 
în domeîiiul asimilării în fabricație 
a conductelor de aluminiu de la in
stalațiile de irigare prin aspersiune. 
Avînd o greutate mai redusă cu cir
ca 50 la sută față de conductele de 
oțel, ele pot fi manipulate mai ușor, 
se asigură o productivitate mai mare 
a muncii, iar datorită rezistenței mai 
mari la coroziune, au o durată de 
serviciu mai lungă. Cu toate aceste 
succese remarcabile ale industriei 
constructoare de mașini, agricultura 
are încă nevoie de o serie de tipuri 
noi de utilaje pentru a putea să-și , - .
îndeplinească . obiectivele stabilite— țaț?..9i...cui duze .avînji.diamețnr sub 
Acest lucru impune ca industria con- e 
structoare de mașini să ia măsuri co
respunzătoare pentru fabricarea la 
timp a utilajelor, iar agricultura să 

; stabilească tipurile de utilaje nece
sare și să elaboreze temele de pro
iectare și studiile tehnico-economice 
corespunzătoare.

Peptra realizarea în bune condî- 
țiuni a suprafețelor irigate sînt ne
cesare noi tipuri de utilaje, cît mai 
universale ca destinație și cît mai di
versificate ca organe sau echipamen
te de lucru, pentru a avea o eficiență 
economică mai mare și a satisface 
condițiile de lucru extrem de di
ferite ca : rezistența și permeabi
litatea solului, relieful terenului, 
distanța de la sursa de apă și 
debitul acesteia, mărimea parce
lelor, cerințelor diferitelor culturi 
și altele. In această direcție o 
contribuție deosebită trebuie să-și 
aducă și cercetătorii care lucrează în 
domeniul mecanizării agriculturii.

Tipurile de mașini care se stabi
lesc urmează să asigure o calitate 
superioară a lucrărilor, să aibă o 
productivitate mare și un coeficient 
de siguranță sporit în exploatare, să 
fip rezistente șl ușor de deservit, 
consumul specific de metal să fie re
dus și să aibă o eficiență economică 
maximă. Utilajele care trebuie să

t

stea în atenția constructorilor de 
mașini și a cercetătorilor sînit în pri
mul rînd cele necesare pentru con
strucția sistemelor de irigații. Ur
mează să facă obiectul preocupărilor 
viitoare: excavatoarele pe roți cu 
capacitatea cupei de 0,4 mc și 
de 0,65 mc; excavatoarele pe șe
nile cu capacitatea cupei de 0,65 mc ; 
screperele cu o capacitate de 0,65 mc, 
0,85 mc și 8 mc ; autogrederele, 
scarificatoarele de mare producti
vitate ; mașinile pentru astuparea 
șanțurilor; mașinile pentru cu
rățirea canalelor; cositorite me
canice pentru cositul taluzurilor; 
mașinile pentru pozarea tuburilor, 
în ce privește utilajele pentru 
irigatul propriu-zis, sînt necesare 
agregate de pompare de puteri 
diferite de la 6 C.P. la 100 C.P. ; 
diferite tipuri de aspersoare și con
ducte pentru irigații prin aspersiune, 
dispozitive pentru transpontul meca
nizat al conductelor, elemente de 
automatizare pentru sistemele de 
irigații și altele.

Utilajele cu care se va dota agri
cultura trebuie să asigure executa
rea lucrărilor Ia irigarea prin asper
siune cu instalații semifixe cu con
ducte îngropate și cu instalații mo
bile alimentate direct din sursa na
turală sau din canale deschise; la 
irigarea prin scurgere la suprafață 
prin brazde sau fîșii și irigarea prin 
submersiune, folosită în orezarii.

O deosebită urgență prezintă lăr
girea sortimentului de aspersoare. 
în prezent, dispunem de aspersoare 
echipate cu duze avînd diametrul de 
la 5 la 7 mm și de la 11 la 14,5 mm. 
Agricultura noastră are nevoie însă 
și de aspersoare cu duze cu diametru 
intermediar pentru a asigura o rază 
de acțiune și un debit de apă cores
punzător cerințelor diferitelor tipuri 
de sol șl cultură din țara noastră. 
Așpersoarele actuale trebuie comple-
5 mm pentru a satisface mai bine 
cerințele asigurării unei ploi fine, cu 
o intensitate redusă pentru culturile 
sensibile la acțiunea picăturilor de 
apă. Noi tipuri de aspersoare sînt 
necesare și pentru udarea livezilor 
și împrăștierea mustului de grajd. 
In prezent, conductele folosite pen
tru instalațiile semimobile și mobile 
de aspersiune se fabrică numai în 
două dimensiuni, cu diametrul de 100 
și de 125 mm. Ținînd seama de noile 
tipuri de aspersoare și de dezvoltarea 
pe scară largă a amenajărilor de 
irigații mici și mijlocii, prin folosi
rea surselor de apă locală, este ne- 

. cesar să fie produse conducte cu di
ferite diametre.

Pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost, 
la culturile irigate, o mare însemnă
tate are adoptarea celor mai mo
derne soluții în proiectarea și con
strucția utilajelor și instalațiilor din 
acest domeniu, ca și modernizarea 
continuă a utilajelor în raport cu 
progresele tehnicii. In construcția

dr. ing. Toma DRAGOȘ 
directorul Institutului de cercetări 
pentru mecanizarea agriculturii

(Continuare în pag. a H-a)

Telegramă
Tovarășului TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare ,

: Bulgar
Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Dragi tovarăși,
Gu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a victoriei revoluției socia

liste în Bulgaria, în numele Comitetului Central ah Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii. Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiului 
Adunării Populare și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bul
garia, poporului frate bulgar cele mai cordiale felicitări.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările remarcabile 
obținute de harnicul popor bulgar, sub conducerea Partidului Comunist, 
în domeniul economiei, științei și culturii, în creșterea bunăstării sale 
materiale, în opera de edificare a societății socialiste.

Relevăm cu satisfacție că în anii construcției socialiste prietenia tra
dițională româno-bulgară și cooperarea frățească dintre partidele și ță
rile noastre au cunoscut o dezvoltare rodfrică, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist. Sîntem convinși 
că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria se vor dezvolta continuu, spre binele am
belor noastre popoare, în interesul unității țărilor socialiste, al mișcării 
comuniste internaționale, al cauzei socialismului și păcii.

De ziua marii dv. sărbători naționale, vă urăm dv. și poporului frate 
bulgar succese tot mai mari în înflorirea Bulgariei socialiste, în lupta 
pentru asigurarea păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Pe șantierul celui de-al doilea furnal de 1700 mc de la Combinatul 
siderurgic din Galati a fost consemnat un nou succes. La primul 
cauper a fost atinsă cota maximă de înălțime, mai devreme decît ter
menul prevăzut, și s-a trecut la verificarea etanșeității blindajului.

La celelalte trei caupere și la furnalul propriu-zis se lucrează la 
înălțarea blindajelor, iar la casa furnalului, estacada buncărelor, hala 
troliilor se fao zidării, se montează corpurile metalice de rezistentă 
și se pregătesc fundațiile și platformele de lucru.

(Afferpres)

Reșifa. Blocuri de locuințe- în lunca Bîrzavei

Ultimele pregătiri

In fiecare toatmnă_, 
primele două săptămîni 
ale lunii septembrie, 
care preced data des
chiderii cursurilor șco
lare, coincid cu pregă
tiri minuțioase, de a- 
mănunt am spune, pen
tru crearea tuturor 
condițiilor necesare bu
nei desfășurări a pro
cesului de învățămînt. 
Este vorba de o activi
tate complexă și varia
tă, vizînd atît aspecte 
ale conținutului studiu
lui elevilor, ale pregă
tirii cadrelor didactice, 
cît și preocupări pri
vind asigurarea acelui 
cadru prielnic, favora
bil începerii normale, 
chiar din 
cursuri, 
școlare.

Vizitînd 
zile unitățile școlare, 
ești plăcut impresio
nat de atmosfera de 
lucru intens ce dom
nește pretutindeni. 
După cum am fost in
formați la Ministerul 
învătămîntului, majori
tatea școlilor au termi
nat sau se află în faza 
finală a pregătirilor 
pentru deschiderea nou
lui an de învățămînt. 
Acțiunea de difuzare a 
manualelor școlare — 
mai bine și temeinic 
organizată decît în anii 
precedents — este a- 
proape încheiată. Au 
fost expediate uni
tăților de învățămînt 
marea majoritate a 
programelor școlare, u- 
nele lipsuri — rezul
tate din neconcordanța 
dintre graficul de difu
zare și necesarul exis
tent în centralizatoare
le inspectoratelor șco
lare județene și sesiza
te ministerului — fiind 
remediate operativ în

primele zile ale lunii 
septembrie. în privința 
construcțiilor școlare, o 
atenție deosebită se a- 
cordă. finisării îngrijite 
a noilor localuri, ur
gentării dării lor în fo
losință în timp util 
pentru deschiderea și 
funcționarea 
cursurilor.

Liceul „M. 
din Buzău.
mare, eu 33 de clase, cu 
aproximativ 1 300 de 
elevi, în care lucrează

normală a

Eminescu" 
O școală

prima zi de 
a activității

raîd- 
an chetă

în aceste /circa 50 de cadre didac
tice. Peste tot anima
ție, mișcare. Au loc 
examene de corigente, 
se desfășoară sesiunea 
de toamnă a concursu
lui de admitere în li
ceu, se pregătesc exa- 

• menele la învățămîntul 
fără frecvență. Cu di
rectoarea liceului, pro
fesoara emerită Clotil
da Constantincscu, am 
stat de vorbă într-o 
pauză a consiliului pe
dagogic. „Pe ordinea 
de zi a discuțiilor noas
tre de azi — ne-a spus 
d-sa — se află cîteva 
probleme deosebit de 
importante pentru acti
vitatea noastră vii
toare : repartizarea o- 
relor pe colectivele ca
tedrelor de diferite spe
cialități, fixarea colec
tivului de diriginți, or
ganizarea claselor a 
X-a la secțiile reală șt 
umanistă, definitivarea 
planului nostru de 
muncă, pe baza propu-

nenilor făcute de mem
brii corpului profeso
ral ș. a. După cum ve
deți, o ordine 
destul de încărcată, dar 
care nu epuizează toa
te preocupările noastre 
curente din acest ajun 
de an nou școlar. Cu 
atît mai mult cu cît 
este vorba de un an 
școlar deosebit, care 
inaugurează traducerea 
în viață a unor măsuri 
deosebit de importante 
preconizate în directi
vele plenarei C.C. al 
P.C.R., în noua lege a 
învătămîntului, adopta
tă de Marea Adunare 
Națională, privind dez
voltarea și perfecționa
rea școlii de. toate gra
dele din țara ’ noastră, 
creșterea rolului școlii 
în pregătirea pentru 
viață și educarea tine
relor generații. Anul 
trecut, colectivul nos
tru didactic a între
prins un studiu privind 
modalitățile de dezvol
tare intelectuală a ele
vilor claselor a X-a și 
de cultivare' a aptitudi
nilor lor în cadrul lec
țiilor de . matematică, 
fizică, chimie, biologie, 
limbi străine. Acum 
vom analiza concluziile 
rezultate pentru a con
tinua acțiunea noastră, 
insistînd îndeosebi asu
pra laturilor mai puțin 
realizate ale activității 
instructiv-educative la 
clasă. Tot în acest scop 
ne îngrijim de organi
zarea mai eficientă a 
activității cercurilor de 
elevi, sub aspectul va
rietății tematice, al a-

Florica DINULESCU 
Constantin CĂPRARU

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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® Etapa gazdelor în divizia națională A la fotbal 
© Ilie Năstase - învingător la simplu în „interna
ționalele" de la Mamaia ® Walter Ziegler și Româ
nia I (tineret) conduc în „Turul ciclist al României"

Alte știri și informații din țară și de 
peste hotare, în pagina a III-a.

In marile uzine constructoa
re de mașini se fac noi lucrări 
de investiții în vederea măririi 
capacității de producție și dotă
rii cu utilaje de înaltă tehnici
tate. La uzina „Autobuzul" din 
Capitală a început extinderea 
halei unde se confecționează șa- 
siul șl caroseria autovehicule
lor, iar în curînd se va trece la 
construcția unor ateliere . pen
tru pregătirea fabricației. Ase
menea mari lucrări de investiții 
se fac și la alte unități bucu- 
reștene : la uzinele „Grivița Ro
șie", „23 August", Fabrica de 
mașini-unelte și agregate, Uzi
na de pompe, care au de reali
zat sarcini sporite în actualul 
plan cincinal.

însușirea fabricației noilor ti
puri de tractoare de 40 C.P. a 
necesitat și dezvoltarea simți
toare a Uzinei de specialitate 
din Brașov, în care scop s-au a- 
locat circa 700 milioane lei. Aici 
au fost date recent în folosință 
o sculărie nouă și o hală de tra
tament termic. Vechea hală de 
tratament, ca și alte sectoare 
principale ale uzinei, sînt, de a- 
semenea, în curs de dezvoltare 
și de dotare cu utilaje și instala
ții de mare eficiență economică.

Și la alte mari uzine con
structoare de mașini din țară, 
printre care „Progresul“-Brăila, 
„1 Mai“-Ploiești „Independen- 
ța"-Sibiu sînt ^prevăzute impor
tante lucrări de investiții pen
tru actualul plan cincinal.

(Agerpres)

Porțile de Fier
aspirație spre

Istoriei multimilena
re a Porților de Fier 
i s-a adăugat în zilele 
noastre o nouă secven
ță : autostrada Soare
lui — două „piste de 
decolare", două pan
glici de asfalt și oțel 
ridicate spre înălțimi, 
pe zvelte bolți arcuite 
între stînci de munte. 
Calea ferată și șoseaua 
veche vor fi pentru 
totdeauna acoperite de 
ape. Atunci cînd siste
mul hidroenergetic și 
de navigație de la 
Porțile de Fier va in
tra în funcțiune, Du
nărea, oprită în loc, 
într-un ultim gest de 
răzvrătire parcă, va 
inunda vechile căi de 
comunicație. O inun
dație unică în felul ei, 
prevăzută și declanșa
tă, calculată în toate 
dimensiunile și conse
cințele sale de către 
om.

Numai pelicula și 
memoria, noastră vor 
mai păstra vechea i- 
magihe — elementar 
act de pietate, străbă
tut de fiorul specific 
dinaintea disparițiilor. 
Chiar din 1964 — cînd 
s-a înscris prima filă 
din istoria edificării 
Sistemului — s-a în
ceput nu numai lupta 
cu Dunărea, ci și o 
alta: de străpungere 
și înaintare spre inima 
munților, de traversa
re a văilor; s-au tra
sat planurile noilor, 
modernelor căi de cir
culație, plasate mai 
sus, pe înălțimi, pe 
locuri ce păreau, pînă 
nu de mult, inaccesi
bile.

Au 
exact 
iată, 
miile
au asistat cu emoție la 
încununarea unei părți 
importante a operei 

. lor — inaugurarea căii

ferate Turnu Severin— 
Topleț, nou itinerar de 
peste 23 km, imensă 
„verandă" de beton și 
oțel 
malul 
atîtea 
plozii 
munților, defileul flu
viului a înregistrat o 
nouă explozie : aplau
zele și uralele de 
bucurie ale oamenilor, 
ale celor ce au lucrat 
ca niște veritabili „al- 
piniști" agățați în 
chingi, sau ca niște 
mineri în bezna tune- 
lelor. Creația lor oferă 
azi pasagerului din ac
celeratul de Timișoa
ra emoția adîncă a 
contemplării unei au
tentice opere de artă.

Traseul de coastă e 
tăiat curajos, pe ver- 
sanți cu pante pronun
țate, un itinerar care 
străpunge — prin 7 tu- 
nele — structuri de 
conglomerate, gnaisuri 
și argile nisipoase se
dimentate de-a lungul 
epocilor. Vn drum ce 
domină văile de la 
înălțime. Trenurile se 
opresc în gări noi, 
mici și cochete, avînd 
doar numele identic cu 
vechile, modestele sta
ții : Gura Văii, Vîrcio- 
rova, Orșova... Noua 
cale ferată este îndea
proape însoțită, la o și 
mai mare altitudine, 
de traseul drumului 
Gura Văii — Coram- 
nic, tăiat mai drept, 
croit parcă cu o mai 
mare îndrăzneală, în 
roca uneori dură, alte
ori nespus de friabilă. 
Stîncile Moșu și Baba, 
văile Slătinicului, Vo- 
diția, Bahna, apoi văi
le Tîrziului și Cernei, 
tunelele Tufări și A- 
rion — iată cîteva din 
punctele geografice, a- 
celeași, dar căpătînd o 
altă rezonanță acum, 
de-a lungul noilor și

spectaculoaselor ma
gistrale.

In ordinea senzații
lor încercate de călă
tor, prima este cea a 
cuceririi unei noi per
spective : o imagine 
inedită a șantierului 
(mai ales a batardoului 
și a ecluzei amonte) și 
a Dunării, mai lată 
parcă, mai maiestuoa
să și mai calmă decît 
oricînd, dar pe care, 
paradoxal, grație înăl
țimii, privirea o cu
prinde și o domină. E 
o continuă surpriză, 
stîrnită de contempla
rea dintr-un unghi ne
cunoscut a malurilor 
împădurite, a oglinzi
lor argintii ale apei. O 
surpriză care se naște 
îndeosebi din transfe
rul privirii spre fru
musețile adăugate de 
constructori cadrului 
natural, Incintă îndeo
sebi cele 57 de via
ducte, sprijinite de pi
loni uriași atingînd 
înălțimi de zeci de 
metri (Valea Slătinicu
lui) — grațioase și rit
mic arcuite bolți, sim
bolice arcuri de tri
umf. Li se adaugă tu
nelurile, rambleurile, 
grinzile tronsonate
precomprimate — în
gemănate deasupra 
hăurilor — zidurile de 
sprijin asigurînd stabi
litatea platformelor, 
incastrațiile in versan- 
ții cu pante abrupte și 
roci tectonizate. Toa
te aceste îndrăznețe 
lucrări modifică sub
stanțial peisajul tradi
țional al Porților de 
Fier. Actul transfor
mator este cu atît mai 
spectaculos cu cît el se

Natalia STANCU

(Continuare 
în pag. a H-a)

Numeroase telegrame și scri
sori continuă să sosească pe a- 
dresa Comitetului Central al 
P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal din partea 
organelor și organizațiilor de 
partid, a colectivelor din între
prinderi și instituții, a oameni
lor muncii de toate vîrstele, 
care își exprimă în cuvinte 
calde, entuziaste, aprobarea de
plină și atașamentul profund 
față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, consacrată înfăptuirii 
vastului program de • desăvîrși 
re a construcției socialismului 
în țara noastră, dezvoltării le
găturilor de bună prietenie și 
colaborare cu toate țările socia
liste, cu toate partidele comu
niste și muncitorești, întăririi 
unității și forței sistemului 
mondial socialist.

„Noi, oamenii muncii din cadrul 
uzinei ELECTROMOTOR-Timișoara, 
români, maghiari, germani, sîrbi și 
alte naționalități, ne exprimăm de
plina adeziune față de politica internă 
■și externă a partidului nostru, care 
urmărește înflorirea României socia
liste, prosperitatea și bunăstarea tu
turor oamenilor muncii din țara 
noastră — se arată în telegrama 
colectivului uzinei menționate. Spri
jinim întru totul principiile politicii 
externe marxist-leniniste a partidu
lui nostru, politică ce se bazează pe 
respectarea consecventă a indepen
dentei și suveranității naționale, a 
egalității depline în drepturi, de ne
amestec în treburile interne ale altor 
țări și de întrajutorare tovărășească. 
România este parte integrantă și ac
tivă a sistemului socialist mondial, 
care constituie o mare cucerire a 
popoarelor. întărirea unității sistemu
lui mondial socialist este o cerință 
imperioasă a zilelor noastre. De aceea 
lupta pentru întărirea sistemului so
cialist este un principiu fundamental 
al politicii externe a partidului nos
tru. Toate acțiunile pe plan extern 
ale partidului nostru decurg din a- 
ceste principii.

Asigurăm pe această cale condu
cerea partidului nostru drag și per
sonal pe dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne 
vom precupeți eforturile, vom face 
totul pentru a îndeplini în mod exem
plar, înainte de termen, toate sar
cinile în producție. Dezvoltînd capa
citatea de mobilizare și rolul condu
cător al organizației de partid, vom 
obține asemenea rezultate care să 
întărească și mai mult renumele pro
duselor noastre, atît în țară, cît și 
peste hotare. Vom urma neabătut 
și vom traduce în viată sarcinile spo
rite ce ne revin din«programul de- 
săvîrșirii construcției socialiste, e-

IX-lea și 
a P.C.R., 
la înfăp- 

și statului

laborat de Congresul al 
de Conferința Națională 
contribuind prin aceasta 
tuirea politicii partidului 
nostru, aceasta fiind expresia sen
timentelor noastre de profund pa
triotism și internationalism care ne 
animă în tot ce întreprindem pentru 
prosperitatea, înflorirea și viitorul 
luminos al României socialiste".

„Tovarăși conducători ai patriei 
române, am ascultat la radio cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la mitingul din București și cea de Ia 
Adunarea Națională, cuvîntări ener
gice, pătrunse de mare elan patriotic

și dragoste față de țară, față de 
alte popoare — scrie Mihai D. Neagu, 
pensionar din satul Marsilieni, ju
dețul Ialomița. In ființa conducă
torului 
cotește 
trie și 
varășul 
țării, al întregului popor român, care 
nu dorește decît pacea și iubirea de 
adevăr".

Vă urez 
ricire în 
eu Cacior

nostru zvîcnește și clo- 
o mare dragoste de pa- 

de socialism. Să trăiască to-
Nicolae Ceaușescu, sufletul

personal mulți ani șl fe- 
conducerea tării noastre, 
Vasile, locuitor din corn.

(Continuare în pag. a H-a)

Telegramă
Tovarășului KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului JOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dumnea
voastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, Prezidiului Adunării Populare Supreme, Cabinetului de Mi
niștri ale Republicii Populare Democrate Coreene și poporului frate 
coreean calde felicitări cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a creării 
Republicii Populare Democrate Coreene.

Prin lupta sa plină de abnegație, poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, a obținut rezultate importante în opera de 
construire a socialismului, în dezvoltarea industriei și agriculturii, învă- 
țămîntului, științei și culturii, în creșterea nivelului său de trai.

Poporul român se bucură din toată inima de succesele poporului 
frate coreean și îi urează noi și mari victorii în înflorirea continuă a Re
publicii Populare Democrate Coreene, în înfăptuirea aspirației sale na
ționale — unificarea pașnică și democratică a patriei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească și co
laborare multilaterală dintre partidele și țările noastre, clădite pe prin
cipiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, se vor dez
volta continuu, spre binele popoarelor român și coreean, în interesul 
unității țărilor socialiste și al mișcării comuniste internaționale, al unirii 
tuturor forțelor care luptă împotriva imperialismului, pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Socialiste România

J.
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TELEGRAME SI SCRISORI ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)

Maieru, județul Bistrița-Năsăud, da 
profesie cioban la oi, baci la stînă — 
citim într-o scrisoare. Vă rugăm să 
aveți încredere în satul nostru ; aici 
sînt 5 mii de suflete, sîntem gata 
de orice strădanii în slujba partidu
lui. Vă urez multi ani de conducere 
si fericire.

„Sînt unul din zecile de mii, care 
am luptat cu arma în mînă alături 
de armata sovietică, împotriva fascis
mului, pe pămîntul României, Unga
riei și Cehoslovaciei, pînă la zdro
birea lui definitivă — scrie Vasile 
Belodcdicî, salariat la spitalul unifi
cat pentru adulți din Lugoj, județul 
Timiș. Sînt unul din sutele de mii, 
care mi-am- închinat cei mai fru
moși ani ai tinereții pentru elibera
rea țării, pentru construirea socia
lismului, am văzut cum a crescut și 
s-a întărit sistemul socialist mondi
al. în documentele de partid și de 
stat apărute în presa noastră în 
această perioadă și mai ales în'cu- 
vîntările fierbinți și curajoase — 
străbătute de un înalt patriotism și 
de un adînc simțămînt de interna
ționalism proletar — rostite de 
scumpul nostru conducător Nicolae 
Ceaușescu și de ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
nostru am văzut fermitatea cu care 
partidul nostru activează în interesul 
întăririi continue a socialismului în 
lume. Entuziasmul sutelor de mii de 
oameni ai muncii care au participat 
la întîlnirile cu conducătorii de par
tid și de stat, uralele și lozincile cu 
care au fost întîmpinați dragii noș
tri conducători îmi întăresc încrede
rea în viitor. Nu știu să spun cuvinte 
mari și nici nu le știu aranja în fra

ze frumoase, dar vreau să declar 
deschis și solemn că pentru ce s-a 
înfăptuit în cei peste 20 de ani de la 
eliberare și pînă în prezent, șl pen
tru ce se va înfăptui în viitor, ca ur
mare a măsurilor și sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea și Con
ferința Națională a P.C.R., merită 
să depui orice eforturi. Ca patriot 
comunist, ca cetățean al unei țări 
libere, independente și înfloritoare, 
mă angajez să fiu, în permanență, cu 
toată ființa mea în slujba partidu
lui".

„Am urmărit cu mare plăcere ac
tivitatea hotărîtă și demnă pe care 
dumnevoastră ați desfășurat-o în 
legătură cu ultimele evenimente! 
Pentru efortul închinat intereselor 
superioare și permanente ale patriei 
noastre și acelea ale socialismului și 
păcii, bunelor relații între state sînt 
cu tot sufletul meu alături de dum
neavoastră și vă asigur de toată sti
ma și respectul ce vă păstrez" — 
scrie general în rezervă C. Savoiu 
din București.

„împreună cu tovarășii mei de 
muncă, cu întreaga țară, mi-am afir
mat în nenumărate rînduri adeziu
nea și încrederea deplină în întreaga 
pdlitică, internă șl externă, dusă de 
partidul nostru — se arată în scri
soarea semnată de dr. Ștefan De- 
metresou, medic primar la spitalul 
clinic Fundeni-București. în entu
ziasmul de care este cuprinsă astăzi 
întreaga țară vreau să-mi ex
prim și în scris mîndria și ferici
rea de a aparține, cu trup și suflet, 
minunatului nostru popor, faptul 
că sînt ostaș al partidului nostru, 
care s-a dovedit trup din trupul 
patriei, contopit într-un tot unitar 
cu întreaga viață nouă ce pulsează

in tara noastră. Rezolvarea princi
pială, clară, științifică a tuturor as
pectelor vieții noastre face ca între
gul nostru popor să vadă în politica 
partidului chezășia vieții și a viito
rului fericit al patriei.

înțelepciunea și clarviziunea poli
ticii partidului, înaltul ei patriotism 
șl umanism, dragostea și fidelitatea 
pentru principiile atît de scumpe tu
turor oamenilor de pe glob : liber
tate, independență națională, pace, 
progres, socialism — și-au atras sti
ma și simpatia întregii lumi. Dacă în 
trecut mulți nu știau nici măcar po
ziția geografică a țării noastre, as
tăzi cei mai multi ne cunosc nu nu
mai geografia, dar și aportul nostru 
la viața internațională. Am avut 
bucuria să văd cu ochii mei toate 
acestea, fiind în peste 12 țări străine, 
atît socialiste cît și capitaliste, toți 
recunoscînd că realizările țării 
mele au fost posibile mimai da
torită conducerii partidului. Ca 
medic, vă asigur că nu-mi voi 
precupeți energia pentru a-mi a- 
duce, după puterile mele, aportul 
la dezvoltarea, umană și științifică, 
a medicinii românești, convins fiind 
că astfel vom contribui, în afară de 
buna asigurare a sănătății minunatu
lui nostru popor, la creșterea pres
tigiului tării noastre, a forței de 
atracție a socialismului. Vă doresc, 
tovarășe Ceaușescu, multă sănătate 
șl energie nesecată pentru ca îm
preună cu toți tovarășii dumneavoas
tră apropiați de muncă să ne con
duceți din succes în succes, spre în
florirea scumpei noastre patrii, spre 
întărirea coeziunii si a forței siste
mului mondial socialist, spre pacea și 
prietenia în lumea întreagă".

„MAGNA CHARTA LIBERTATUM"
Simt, dintr-o pornire a inimii, ne

voia de a spune încă o dată la fel 
ca în fața Marii Adunări Naționale 
și la mitingul popular din Piața Clu
jului : susțin cu toată tăria, cu toa
tă răspunderea calității de deputat, 
de om de știință și dascăl, prin
cipiile de bază ale politicii externe 
a României, principii exprimate cu 
claritate în Declarația parlamentului 
pe care am denumit-o „Magna 
Charta Libertatum". Aceasta repre
zintă chintesența teoretică a expe
rienței multilaterale a Partidului Co
munist Român, experiență rodnică 
prin care România socialistă s-a ri
dicat, pe drept, la un imens presti
giu pe toate meridianele globului 
pămîntesc. Documentul adoptat de 
parlament sintetizează strălucit toa
te principiile de bază ale unei po
litici externe, izvorîtă din cerințele 
asigurării prosperității fiecărui po
por în parte, a păcii. Exprimînd cu 
fermitate dreptul fiecărui popor de . 
a-și hotărî singur soarta, conform 
voinței și intereselor sale, fără a- 
mestec din afară, Declarația Dune 
în lumină tin ideal care străbate 
ca un fir roșu lupta tuturor forțe
lor revoluționare, a maselor largi de 
pretutindeni.'

în aceste condiții, așa cum se a- 
rată în Declarație, îndatorirea su
premă a țărilor socialiste este de a 
oferi un model convingător, viu, de 
realizare în viață a acestor idea
luri, de materializare în practică a 
aspirațiilor popoarelor dornice să' 
trăiască în pace și prietenie, în sti
mă și respect reciproc. Clădită pe a-

semenea temelii, politica externă a 
României, emanație a voinței între
gii națiuni, ține seama de cele mai 
adînci cerințe ale internaționalismu
lui socialist. Fixîndu-se pe această 
poziție internaționalistă, partidul 
nostru consideră că deosebirile de 
opinii, ivite între partidele comunis
te, între țările socialiste trebuie și 
pot să se rezolve numai pe calea în
cercată a discuțiilor tovărășești, de 
la conducere la conducere.

’ Vrem ca, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român și a guvernu
lui nostru, ca o țară socialistă liberă 
și independentă, să contribuim la în
tărirea unității și prieteniei dintre 
țările socialiste, să contribuim la 
victoria atotbiruitoarelor idei ale lui 
Marx, Engels și Lenin, să contri
buim la oțelirea solidarității inter
naționale a oamenilor- muncii, a mun
citorilor, a țăranilor, a intelectuali
lor, a tuturor forțelor progresiste. 
Să ne strîngem rîndurile în jurul 
partidului nostru, al Comitetului său 
Central, al guvernului nostru și, ur- 
mîndu-1 cu tot elanul, cu toată hotă- 
rîrea pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să mergem înainte spre 
desăvîrșirea socialismului, spre co
munism. Personal, ca cercetător al 
trecutului neamului, ca dascăl, voi 
face tot ce-mi va sta în putință pen
tru a sluji cu devotament partidul 
nostru, patria socialistă.

Acad. prof. 
Constantin DAICOVICIU 
Rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai"-Cluj

'Aș dori să pot exprima cît mai a-' 
proape de adevăr gîndurile și sen
timentele care m-au încercat în a- 
ceste ultime zile, cînd, în fiecare di
mineață, așteptam cu nerăbdare zia
rele pentru a citi cu atenție docu
mentele adoptate de conducerea sta
tului și partidului sau cuvîntările 
conducătorilor noștri la întîlnirile cu 
oamenii muncii. Ceea ce mi se pare 
a fi elementul caracteristic al poli
ticii partidului nostru — grija și 
preocuparea plină de răspundere 
pentru cauza prieteniei și colaboră
rii dintre statele socialiste, a unității 
sistemului socialist și a întăririi co
eziunii mișcării comuniste și munci
torești internaționale — îmi apare ca 
o continuare firească a tradițiilor na
ționale de luptă pentru libertate, de 
stabilire a unor relații de prietenie 
cu popoarele vecine.

Mai mult decît oricînd, astăzi, prin
cipiile politicii externe a partidului 
și guvernului se bucură de adeziu
nea sinceră a întregului popor ro
mân, a tuturor oamenilor muncii, ti
neri și vîrstnici, care recunosc în ea 
propriile aspirații și simțăminte.

Personal, îmi exprim și pe a- 
ceastă cale aprobarea deplină față 
de poziția statului nostru, izvorîtă 
dintr-un înalt simț de responsabili
tate față de destinele țării, din do
rința de a statornici o prietenie fră
țească cu toate statele socialiste, în 
interesul progresului și al păcii. Am 
convingerea că aceasta este calea 
sigură spre afirmarea tot mai vi
guroasă a ideilor socialismului în 
lume.

Marțian NEGREA 
maestru emerit al artei

POLITICA PARTIDULUI
ESTE POLITICA NOASTRĂ
Țăranii cooperatori din comuna 

Milcovul, județul Vrancea, alături de 
întregul popor, sprijină neabătut în
treaga politică, internă și externă, a 
României socialiste. Am deslușit în 
documentele partidului și statului 
nostru — Declarația Marii Adunări 
Naționale, cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale celorlalți 
conducători de partid și de stat — 
propriile noastre gînduri și voința 
noastră proprie. Din fiecare frază a 
acestor documente răzbate grija pen
tru întărirea patriei noastre socialis
te, ceea ce corespunde nu numai in
tereselor poporului român, dar și in
tereselor generale ale socialismului 
și păcii. Urmărim, de asemenea, cu 
cea mai mare atenție și cea mai a- 
dîncă aprobare străduințele pe care 
le depune țara noastră, pentru 
dezvoltarea continuă a legături
lor economice, politice și culturale

cu toate țările frățești, în care po
poarele zidesc lumea nouă, socialis
mul și comunismul. Unitatea țărilor 
socialiste bazată pe învățătura mar- 
xist-leninistă, pe stimă și res
pect reciproc, este un țel urmă
rit în permanență de partidul și 
statul nostru, care arată mereu și 
mereu că realizarea lui constituie 
chezășia biruinței socialismului, pă
cii și progresului în lume.

Noi, țăranii cooperatori din co
muna Milcovul, sprijinim și vom 
sprijini din toate puterile, prin mun
ca șl realizările noastre, politica 
Partidului Comunist Român, pentru 
a face tot mai înfloritoare patria 
noastră și viața poporului.

Radu NASTASE 
țăran cooperator 
comuna Milcovul, 
județul Vrancea

MUNCA NOASTRÂ- 
APORT LA CAUZA 
SOCIALISMULUI 
Șl PĂCII

Sînt un muncitor tînăr, care a a- 
pucat însă a vedea înfăptuindu-se 
sub ochii săi domnia poporului mun
citor în țara noastră, instaurarea — 
prin lupta grea a Partidului Comu
nist Român și a tuturor oamenilor 
înaintați — a unei orînduiri de drep
tate și adevăr, în care cei ce mun
cesc își pot împlini visul de bună
stare și progres. Educat de partid în 
spiritul internaționalismului proletar, 
nu-mi sînt însă indiferente răspun
derile ce ne revin față de celelalte 
popoare care construiesc viața nouă, 
socialistă, faț^ de clasa muncitoare 
internațională, față de cauza păcii în 
lume.

Animat de aceste gînduri și con
vingeri, pot vedea că ele își găsesc 
o deplină împlinire în politica in
ternă și externă, profund patriotică 
și internaționalistă, a partidului și 
statului nostru. Iar ceea ce facem 
noi — muncitorii, țăranii, intelectua
lii — fiecare la locul lui de mun
că, susține pe de-a-ntregul activita
tea partidului și guvernului nostru 
atît pentru înflorirea țării pe calea 
socialismului, cît și pentru întărirea 
tuturor forțelor din lume care luptă 
pentru socialism, pentru pace și pro
gres.

Urmăresc cu cea mai mare aten
ție, ca și întregul nostru popor, fie
care luare de poziție a țării noastre 
pe plan extern, fiecare cuvîntare a 
conducătorilor de partid șl de stat. 
Oricine își poate da seama de tă
ria, perseverența și principialitatea 
cu care țara noastră militează pen
tru dezvoltarea legăturilor frățești 
cu toate țările socialiste, de dorin
ța de a contribui cu toate puterile Ia 
refacerea și întărirea unității țări
lor sistemului mondial socialist, la 
întărirea tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste și iubitoare de pace din 
lume.

Colectivul de muncă al uzinei 
noastre, alături de întregul popor, 
își intensifică eforturile în lupta 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, pentru progresul 
continuu al societății noastre socia
liste, pentru ridicarea patriei și a 
vieții poporului pe noi trepte ale 
progresului.

Aurel MACAVEI
strungar, uzinele „Independența"- 
Sibiu

TURNEUL TEATRULUI „THALIA** DIN BUDAPESTA

„CSIBE" (..Puișor")
de ZSIGMOND MORICZ

înființat acum șapte ani din 
inițiativa unor tineri artiști buda- 
pestani, teatrul „Thalia* nu și-a 
propus sâ ardă în urma sa toate 
punțile cu trecutul, cu tradiția, cu 
experiența înaintașilor. Dimpotri
vă, luînd în mod deliberat nu
mele faimoasei grupări artistice 
— Societatea Thalia — care la 
Începutul secolului nostru a îm- 
pămîntenit curentul realist în 
teatrul maghiar, ca o reacție față 
de rutina teatrului academic și a 
celui de divertisment gratuit, tî- 
nărul colectiv de azi și-a preci
zat cu seriozitate programul ar
tistic, angajîndu-se cu convin
gere pe drumul unei arte a reali
tății vii, care să exprime preocu
pările șl problematica omului 
contemporan.

Repertoriul curent al teatrului 
mărturisește o atitudine consec-

▼entâ față de acest program, cu- 
piinzînd piese ca „Aristocrații* 
de Pogodin, „Andorra* de Max 
Frisch, „Ascensiunea lui Arturo Ui 
poate fi oprită* de Brecht, teatrul 

■ oferind totodată spectatorilor po
sibilitatea de a lua contact și cu 
alte curente și tendințe ale dra
maturgiei mondiale contempo
rane prin programarea, într-o 
sală mică de 97 locuri, a unor 
lucrări de Becket, Kafka etc.

Turneul teatrului în țara noas
tră! prilejuiește publicului din Ca
pitală și celui din Cluj contactul 
cu 
prin 
din 
una 
na:

arta acestui tînăr colectiv, 
reprezentarea a două piese 
dramaturgia maghiară — 
clasică și una contempora- 
„Cslbe* („Puișăr") de Zsig

mond Moricz și „Familia Toth* 
de Istvân Orkeny.

Primul spectacol din cadrul

I

i

și lumină
(Urmare din pag. I)

a-

cerut 
con- 
mai

întinde pe o arie por
nind din fundul albiei 
Dunării — desecată și 
împînzită acum de o 
fantastică țesătură de 
beton și metal — și
jungînd pînă sus pe 
crestele munților.

Contemplînd vasta 
panoramă înnoită a 
unuia dintre cele mai 
frumoase colțuri de 
țară, te încearcă un 
sentiment mai profund 
decît toate : admirația 
pentru munca investi
tă aici și mai ales pen
tru rapiditatea cu care, 
învingînd atîtea greu
tăți, constructorii au 
reușit să transforme 
în realitate, zidind so
lid și temeinic, liniile 
cutezătorului proiect.

Ce a însemnat, ce 
înseamnă aici lupta 
pentru timp ? Răspun
sul refuză orice meta
foră. Realitățile sînt 
cu mult mai grăitoare. 
Printre ele — începe
rea temeinică a lucră
rilor încă de atunci, 
din prima zi, cînd 
munții și văile din 
preajma Dunării au 
început să se umple de 
freamătul șantierului, 
și continuarea lor, ne
întreruptă, pe vreme 
bună și rea. pe furtu-

nă, prin ploi și no
roaie. Apoi dislocarea 
neobosită, prin uriașe 
excavații, a milioane 
de metri cubi de pă- 
mint și rocă ; voința 
încordată a construc
torilor de a ridica 
„peste noapte" munți 
de beton (peste cinci 
sute de mii de metri 
cubi beton, simplu și 
armat, au fost puși la 
temelia zidurilor de la 
tunelurile căii ferate); 
o grijă atentă pentru a 
îmbina eficiența unor 
atît de pretențioase 
lucrări cu garantarea 
deplinei siguranțe a 
vechilor căi de țircu- 
lație din 
cinătate, 
zilnic de 
nuri și 
vehicule. 
instanță, 
pul s-a 
cîștig de sase luni față 
de termenul riguros și 
„strîns" de patru ani, 
stabilit pentru realiza
rea noilor magistrale.

Lupta pentru timp 
s-a conjugat cu efortul 
creator de a face față 
unor dificultăți deose
bite de ordin tehnic. 
Miile de tone urnite și 
„pompate" către înăl
țimi, podurile suspen
date deasupra prăpas- 
tiilor au presupus în
sușirea unor tehnici

imediata e/- 
străbătute 

seci de tre- 
nenumărate 
In ultimă 

lupta cu tim- 
soldat cu un

noi. 5f-a realizat pe 
Șantiere un înalt grad 
de mecanizare, 
de anvergura 
strucției în care 
mult de jumătate din 
totalul lucrărilor re
prezintă dificile „ope
re de artă" industrială. 
Aproape fiecare kilo
metru de linie a pre
supus, într-un fel, gă
sirea unor soluții spe
cifice, originale. Chiar 
?i pentru constructorii 
cu multă experiență, 
adunată pe multe alte 
mari șantiere care le 
punctează biografia, a- 
ceste complexe lucrări 
de la Porțile de Fier 
au constituit o școală 
a desâvîrșirii profe
sionale, un examen 
greu al inventivității 
tehnice.

Noi magistrale. Noi 
„lucrări de artă". Și 
un timp prețios, com
primat, supus de hăr
nicia șl măiestria unor 
îndrăzneți construc
tori. „Autostrada Soa
relui" își merită pe 
deplin numele. Ea 
simbolizează aspirația 
spre înălțime și lumină 
a construcției de la 
Porțile de Fier, ea 
constituie parcă prelu
diul imensului soare 
electric care va răsări 
în următorii ani din 
apele Dunării.

turneului — „Puișor* — a con
stituit un succes al artiștilor din 
țara vecină și prietenă. Marele 
scriitor Zsigmond Moxicz o bine 
cunoscut publicului nostru. O 
parte a operei sale literare a fost 
publicată și în traducere româ
nească, iar piesele sale au fost 
do multe ori jucate în țara noas
tră. („Chef boieresc", „Rube
denii*, „Fii bun pînă la moarte* 
etc). Piesa „Puișor* se înscrie 
pe linia generală a creației aces
tui autor, pe care l-a atras întot
deauna existența oamenilor sim
pli, cinstiți și puri, în contrast cu 
viața de huzur și nepăsare crudă 
a nobilimii și burgheziei. Chipul 
de o luminoasă dîrzenie al Puișo
rului — fată orfană și săracă, 
pîndită de toate pericolele unei 
lumi egoiste și rapace — domină 
categoric întreaga desfășurare a 
piesei, afirmînd plenar puterea 
demnității umane.

Valorosul spectacol, pus în 
scenă de tînărul regizor și anima
tor al teatrului, Kâroly Kazimir, 
se impune în primul rînd prin at
mosfera de o convingătoare veri
dicitate. Interiorul sordid al casei 
în care Puișorul a fost adăpostit 
este stăpînit de certurile cotidie
ne, stridente, ale femeilor gata 
In orice clipă să se ia la harță, 
femei cu o concepție de viață 
dubioasă, pe care mizeria le-a 
împietrit. Regizorul nu evită notele 
crude, limbajul frust menit a ca
racteriza mediul social și prove
niența personajelor, evitînd orice 
posibilitate de idealizare a am
bianței și de tocire a conflictului. 
Tabloul de la circiumă, de pildă, 
este de un realism expresiv în 
ansamblu și în detaliu ; nu lip
sesc din această ambianță nici 
notele comice, cîntecele chefliilor, 
dansul grotesc al femeii pierdute 
care mai încearcă să-și valorifice 
niște nuri ofiliți, întregind printr-o 
veselie tristă imaginea mizeră șl 
dezolantă a periferiei dintre cele 
două războaie. Pe alocuri scena

amintea de un moment asemă
nător din „Domnișoara Nastasia* 
de G. M. Zamfirescu, scrisă cam 
în aceeași perioadă. Evitînd pe
ricolul melodramei, regizorul și 
interprețil au pigmentat spectaco
lul cu note de umor suculent. 
Toate aceste trăsături ale textu
lui și spectacolului au găsit un 
viu ecou în rîndurile publicului 
nostru.

Dintre interpreți, care s-au inte
grat cu convingere și organici- 
tate concepției spectacolului, am 
remarcai în primul rînd echipa 
feminină de o mare expresivitate 
și putere de caracterizare a unor 
tipuri diverse, viguros conturate. 
Teri Horvâth aspră și tăioasă în 
rolul mamei, femeia înrăită de 
viață, cu o filozofie inumană da
torată mizeriei; Lili Monorl in 
puștanca precoce, comică șl 
scandaloasă In candoarea ei im
pudică, Erzsl Lengyel în vecina 
Langnă, excelentă în scena 
cîrciumii. în rolul principal tînăra 
Cecilia Esztergâlyos a desfășu
rat un temperament dramatic bo
gat, cucerind prin dezinvoltură și 
discreție, prin umor și duioșie, 
prin grație frustră și vigoare acu
zatoare, Dintre actori l-aș men
ționa în primul rînd pe Lâszlo Ke- 
leti, care a dat rolului lacheu
lui morgă comică, plasîndu-și e- 
fectele comice cu știința specifică 
a unei Încercate școli de come
die.

La realizarea spectacolului — 
primit cu multă căldură de pu
blicul bucureștean — au mai con
tribuit Kâroly Kovâcs (tatăl), At
tila Nagy (masiv și comic în în
drăgostitul fără speranță, perse
verent pînă la agasare cu averea 
lui), Andrâs Kozak (fiul contelui), 
Rudolf Somogyvarf (contele), Juci 
Komlos (contesa), Bela Kollar șf 
alți membri al colectivului, -la 
fel de conștiincioși prin pârtiei-/ 
parea la imaginea de ansamblu 
clară șl expresivă.

Margareta BĂRBUȚĂ

(Urmare din pag. I)

cu prilejul Împlinirii a 4 ani de la 
Începerea lucrărilor pe șantierul 

HIDROCENTRALEI PORȚILE DE FIER

a
SI

La Tr. Severin șl în localitatea 
Cladova din R.S.F. Iugoslavia au 
avut loc duminică festivitățile prile
juite de împlinirea a 4 ani de la 
inaugurarea lucrărilor de construc
ții a sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier. încă din 
zorii zilei, cheiurile porturilor erau 
arhipline. Apele Dunării au fost 
brăzdate de nave fluviale ce au pur
tat în cursul zilei de pe un mal pe 
altul mii de mesageri ai celor două 
popoare prietene care ridică aici o 
monumentală cetate a luminii.

Pe estrade special amenajate sau 
pe scenele unor așezăminte de cul
tură au fost prezentate spectacole 
artistice susținute la Tr. Severin de 
colectivul Societății culturale artis
tice „Vukita Mitrovici" din Belgrad, 
iar la Cladova de taraful și soliștii 
de muzică populară ai sindicatului 
Sistemului hidroenergetic șl de na
vigație — Porțile de Fier. Pe sta
dioane și în sălile de sport din cele 
două localități au fost organizate în
treceri de fotbal, handbal, volei, șah.

în cursul zilei, constructorii și-au 
făcut reciproc vizite pe șantiere, in- 
teresîndu-se de stadiul lucrărilor și

metodele de muncă folosite. Cu toții 
au subliniat că în cinstea acestei 
zile festive au încheiat rodnice bilan
țuri. Constructorii români, de pildă, 
au executat în cele 8 luni ale anu
lui1 în curs un volum suplimentar de 
lucrări în valoare de aproape 90 mi
lioane lei, cel mai semnificativ suc
ces obținîndu-1 colectivul întreprin
derii de construcții Porțile de Fier, 
care a dat în funcțiune cu o jumă
tate de an mai devreme noua cale 
ferată Tr. Severin-Orșova. în acest 
an la succesele constructorilor se a- 
daugă și cele ale montorilor. La e- 
cluză și centrală, . pe malul româ
nesc aceștia au executat montajul a 
peste 4 000 tone diferite utilaje, 
crările încadrîndu-se în graficele 
tocmite în comun de specialiștii 
mâni și iugoslavi.

Seara tîrziu, constructorii de 
ambele maluri și-au luat rămas 
cu convingerea că rezultatele din cel 
de-al cincilea an de activitate la 
Porțile de Fier vor apropia simțitor 
termenele cînd din viitoarea hidro
centrală, energia electrică va porni 
Ia timp spre consumatori.

(Agerpres)

lu- 
în- 
ro-

pe 
bun

tractivității lucrului șl 
al respectării preferin
țelor și specificului de 
vîrstă ' al elevilor 
noștri".

Un nou eșalon de ca
dre didactice a pornit 
la începutul lunii sep
tembrie spre școlile 
din satele și comunele 
fiecărui județ al țării. 
Tinerii învățători și 
profesori se prezintă la 
catedre. în majoritatea 
localităților ei întîlnesc 
solicitudinea forurilor 
locale, amabilitatea și 
căldura colegilor mai 
vîrstnici. Popas în co
muna Mănești, județul 
Prahova. Noii profe
sori, Elena Naum și 
Vasile Constantin, au 
fost întîmpinați cu căl
dură de directorii șco
lilor respective, care 
i-au ajutat să se insta
leze la gazde. S-a con
vocat apoi o ședință a 
cadrelor didactice, unde 
tinerii colegi au fost 
prezentați, au fost puși 
la curent cu aspectele 
concrete ale noii lor 
activități. vNe vom o- 
cupa și de acum încolo 
cu toată grija de noii 
profesori — ne-a spus 
primarul comunei, tov. 
Mircea Văduva. Vrem 
să se simtă cît mai bine 
la noi, să-i îndrăgească 
pe copii și pe oamenii 
din comună, să mun
cească cu plăcere și cu 
spor". La Filipeștii de 
Pădure, în comunele 
Puchenii Mari, Ciorani 
și alte localități din ju
dețul Prahova, noile 
cadre didactice au găsit 
de asemenea, oameni 
prietenoși, săritori . la 
nevoie, în mijlocul că
rora se vor simți ca la 
ei acasă.

Numai în comu
na Gherghița, cele 
două tinere profesoare 
care au venit să-și ia 
postul în primire au 
fost lăsate să 
descurce singure.

se
Lo-

calnicii se scuză acum: 
„Ne-am dat după alte 
treburi!“. Dar nu • 
timpul trecut ca impre
sia neplăcută să fie 
ștearsă, ca noile cadre 
didactice să fie ajutate 
să se integreze în co
lectivele de muncă 
unde au fost repartiza
te, să le asigure 
ții civilizate de 
de activitate.

Inspectoratele 
județene, 
urma ansamblului 
măsuri stabilite 
Conferința Națională 
partidului cu privire 
perfecționarea continuă 
a formelor și metode
lor de organizare a 
vieții economice și so
ciale, ca instituții exe
cutive de speoialitate, 
au rolul de a asigura 
organizarea și desfășu
rarea în bune condiții 
și în mod unitar, în 
cuprinsul județului, a 
activităților din dome
niul 
Cum 
acest rol, ce preocupări 
au în aceste zile ? Ne 
relatează prof. Ion Tu- 
dosie, inspector-șef 
Inspectoratul școlar 
dețean Vîlcea. „O 
rie de probleme 
rente, organizatorice șl 
administrative, au fost 
încheiate. S-a terminat 
difuzarea programelor 
școlare, a manualelor. 
După cum se știe, po
trivit noii legislații șco
lare, din această toamnă 
o parte din copii încep 
școala la vîrsta de 
6 ani. Pentru cuprinde
rea în școli a tuturor 
copiilor de vîrsta șco
larității obligatorii, pre
tutindeni în 
desfășoară o 
intensă. în 
nostru vom 
8 clase I cu 
6 ani. Pentru 
au fost selecționați cei 
mai buni învățători. 
Chiar acum ei se află 
la un curs de perfec
ționare la Craiova. O

condi- 
trai și

școlare
create în 

de 
de 

a 
la

învățămîntului. 
își îndeplinesc

Ia 
ju- 
se- 
cu-

județ se 
activitate 

județul 
organiza 
elevi de 

acestea

I

atenție deosebită acor
dăm și îndrumării con» 
ducerilor de școli, ca
drelor didactice în ve
derea temeinicei orga
nizări — din prima zi 
— a lecțiilor. în acest 
scop, zilele trecute am 
organizat o consfătuire 
cu directorii școlilor 
generale".

Pe ultimele file ale 
agendei de lucru a in
spectoratelor școlare 
privind pregătirea nou
lui an școlar se află în
scrise și organizarea și 
desfășurarea consfătui
rilor anuale ale cadre
lor didactice. în aceas
tă toamnă, consfătuirile 
vor avea loc între 10— 
13 septembrie, fiind or
ganizate pe localități 
(municipii, orașe, co
mune și grupe de co
mune). în prima zi a 
lucrărilor se va dezba
te un referat prezentat 
de inspectoratul școlar 
cu tema : „Sarcinile 
care revin cadrelor di
dactice în noul an șco
lar în lumina Directi
velor C.C. al P.C.R. 
privind dezvoltarea în- 
vățămîntului din Repu
blica Socialistă Româ
nia. aprobate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
aprilie 1968 și a Legii 
învățămîntului din Ro
mânia". A 
avea loc 
specialități, 
cercurilor 
unde se vor 
noile programe .și ma
nuale 
carea 
tatea 
gogice în noul an școlar.

Iar toate pregătirile 
se vor încheia cu fes
tivitatea deschiderii 
cursurilor din diminea
ța zilei de 16 septem
brie, oare reprezintă 
de fapt un început — 
începutul unei noi eta
pe de muncă rodnică, 
de strădanie entuziastă 
și competentă pe tărî- 
mul vieții școlare 
țara noastră.

doua zi vor 
ședințe pe 
în cadrul 
pedagogice, 

dezbate

școlare, planifi- 
materiei, < activi- 
cercurilor peda-

din

(Urmare din pag. I)

conductelor de oțel, de exemplu, tre
buie să se renunțe la sistemul de 
cuplaje cu etanșare prin strîngerea 
mecanică, deoarece la cuplare și 
decuplare se cere un mare efort 
fizic, necesită un timp mal înde
lungat pentru executarea acestor o- 
perații, iar siguranța tehnică în ex
ploatare este redusă. Cuplajul prin 
etanșare hidraulică, realizat la con
ductele de aluminiu, pe lingă simpli
tate constructivă asigură și o bună 
etanșare, elimină practic pierderile 
de apă. De altfel, în construcția 
utilajelor este necesar să se extindă 
acționările hidraulice ale organelor de 
lucru, folosirea materialelor plastice, 
a materialelor rezistente la uzură și 
coroziune și să se adopte soluții con
structive care să permită o între
ținere simplă și o exploatare si
gură.

Ridicarea productivității muncii 
impune ca un singur mecanic de 
întreținere să deservească mai multe 
agregate de pompare. în acest scop 
este necesar ca agregatele respec

tive să fie dotate cu un programa
tor, care să oprească motorul după 
un timp prestabilit sau atunci cînd 
nu mai este asigurată funcționarea 
lui normală. Pentru folosirea mai e- 
conomică a utilajelor complexe șl

tual. o constituie reducerea terme
nului de asimilare în fabricație a 
noilor utilaje. Se înregistrează încă 
unele întîrzleri nejustificate la asi
milarea noilor tipuri de utilaje. U- 
zina de utilaj petrolier Tîrgovișta

apă distribuită pe ogoare. La redu
cerea termenului de asimilare în 
fabricație, o contribuție însemnată 
trebuie să aducă și cercetătorii din 
domeniul mecanizării agriculturii 
prin scurtarea duratei încercărilor,

Utilaje modeme pentru irigații
costisitoare destinate construirii sis
temelor de irigație, se impune .uni
versalizarea lor prin echiparea a- 
cestora cu diferite dispozitive și 
echipamente corespunzătoare pentru 
a efectua și unele lucrări perio
dice de întreținere a sistemelor de 
irigație.

O cerință deosebit de Importantă, 
fn condițiile progresului tehnic ac

a întîrziat, cu peste 5 luni față da 
termenul stabilit, realizarea prototi
pului agregatului de pompare cu 
motor de 65 CP. Ținînd seama că 
debitul agregatului de pompare de 
65 CP este cu 36 la sută mai mare 
decît al celui de 45 CP, rezultă că, 
cu același număr de agregate de 
pompare și fn același timp, s-ar pu
tea mări corespunzător cantitatea de

folosind metode și aparatură moder
nă de lucru.

O problemă deosebit de Importantă 
o constituie fabricarea utilajelor la 
un nivel calitativ corespunzător. 
Unele utilaje, datorită numeroaselor 
defecțiuni ce apar, au o siguranță 
redusă în exploatare și nu asigură 
din aceaștă cauză productivitatea 
prevăzută și calitatea necesară lu

crărilor. Mecanismul de rotire și 
cel de reglare a tensiunii arcului 
la aspersoare se defectează frec
vent. Alte utilaje, cum sînt buldo
zerele, nu pot face față eforturilor la 
care sînt supuse în condiții de lucru 
grele, se deformează și au o durată 
de serviciu mult mai scurtă decît 
cea normală, ceea ce contribuie, de 
asemenea, la creșterea investițiilor 
pentru amenajarea terenurilor iri
gate. Consider necesar ca, în timpul 
cel mai scurt, constructorii de ma
șini să ia măsuri eficiente pentru 
a evita pe viitor asemenea situații. 
Apreciem că se poate face mult mai 
operativ remedierea defecțiunilor și 
modernizarea utilajelor din fabrica
ția de serie.

în concluzie, rezultă că extinderea 
irigațiilor ridică pretenții deosebite 
pentru industria constructoare de 
mașini, pentru producerea de uti
laje de calitate, care să fie livrate 
Ia timp și în cantitățile necesare. 
Realizarea acestora va contribui la 
reducerea investițiilor și va mări 
eficiența economică a culturilor iri
gate.



/

SCÂNTEIA — luni 9 septembrie 1968 PAGINA 3

k

din București.

lia invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialis
te România, Corneliu Mănescu, a- 
dresată în numele guvernului ro
mân, duminică

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a transmis o telegramă de felicitare președintelui Bi
roului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, Sava Ganovski, 
cu ocazia zilei naționale a Bulgariei, 9 septembrie.

adresat o telegramă de 
ministrului afacerilor 

al Republicii Populare 
Ivan Bașev.

Vasile Șandru, adjunct al minis
trului, funcționari superiori lă Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Marii Britanii

la București, 
împreună cu

Cu prilejul celei de-a XXlV-a 
aniversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, a 
felicitare 
externe 
Bulgaria,

Gu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă- 
nesou, a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare De
mocrate Coreene, Pak Sen Cer.

La Hunedoara, Baia Mare și Bicaz 
au avut loc duminică manifestări 
prilejuite de împlinirea a 20 de ani 
de la inaugurarea șantierului național 
el tineretului Bumbești-Livezeni.

La Hunedoara, peste 5 000 de tineri 
v și-au dat întâlnire în piața din fața 
' casei de cultură. Erau prezenți ve
terani ai muncii patriotice, voluntari 
care au lucrat pe șantierele Bumbești- 
Livezeni, . Salva-Vișeu, Agnita-Botor- 
ca, Hunedoara și la Fabrica de con
fecții București, Abnegația și erois
mul brigadierilor, tradiția de muncă

Timpul probabil pentru zileleTimpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 septembrie. în țară : Vre
me în general frumoasă și relativ 
călduroasă. Cerul va fi variabil. Ploi 
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul 
nord-est. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 18 grade, iar 
maximele între 20 și 29 de grade. 
Local se va produce ceață slabă, la' 
începutul intervalului. în București : 
Vreme în general frumoasă și rela
tiv călduroasă, cu cerul variabil. 
Vîntul' va sufla slab pînă la potrivit.

patriotică a tineretului au fost evo
cate de Viorel Faur, prim-sesretar al 
Comitetului județeain U.T.C, Hune
doara.

Seara, pe scena din fața casei de 
cultură, a fost prezentat un spectacol 
festiv.

La adunarea de la Clubul tineretu
lui din Baia Mare a fost sărbătorită 
cu acest prilej și încheierea lucrări
lor din acest an pe șantierul național 
de muncă patriotică de la Baia 
Sprie-Sighetul Marmației. Gheorghe 
Sas, primul secretar al comitetului 
județean Maramureș al U.T.C., făcînd 
un bilanț al acestor lucrări, a arătat 
că între 18 iunie și 21 august pe acest 
șantier au muncit aproape 600 tineri 
din județele Maramureș, Cluj și Satu 
Mare, cșre au efectuat 7 500 zile, a că
ror valoare se ridică la 170 000 lei. 
A avut loc apoi festivitatea înmînării 
Diplomei de onoare a C.C. al U.T.C. 
celui mai bun brigadier de pe șantier, 
distincție acordată elevului Gheorghe 
Ardelean din anul II al Școlii teh
nice de construcții Baia Mare. 
Un număr de 18 brigadieri au fost 
distinși cu Diploma de onoare a co
mitetului județean U.T.C.

La clubul central din Bicaz a avut 
-loc o întâlnire a tineretului cu briga
dieri din județul Neamț, care cu 20 
de ani în urmă au lucrat pe șantie
rele naționale de muncă patriotică.

mân, duminică seara a sosit la 
București secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Marii Bri
tanii, Michael Stewart, împreună 
cu soția, care va face o vizită ofi
cială în țara noastră.

Secretarul de stat pentru aface
rile externe al Marii Britanii este 
însoțit de P. T. Hayman, subsecre
tar de stat pentru afacerile externe. 
W. R. Haydon, șeful departamen
tului de știri din Ministerul Afa- 

I cerilor Externe, C. S. R. Gifford, 
consilier, director adjunct al de
partamentului Nord în Ministerul 
Afacerilor Externe, P. J. Goulden, 
consilier în Ministerul Afacerilor 
Externe al Marii Britanii.

La sosire, la aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe,

înainte de a sosi 
oaspetele britanic, 
persoanele care îl însoțesc, a făcut 
o scurtă vizită la Mamaia și în 
municipiul Constanța.

Pe aeroportul Mihail Kogălni- 
ceanu din Constanța oaspetele a 
fost întâmpinat de Vasile Pungan, 
ambasadorul României la Londra, 
Tudor Jianu, director în M.A.E., 
Vasile Trandafir, vicepreședinte 
al Consiliului popular județean 
Constanța, și de alți reprezentanți 
ai organelor locale de stat.

Erau de față John Chadwick, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, fi membri ai amba
sadei.

făcută în județulDupă vizita
Dolj, duminică dimineața, delegația 
parlamentară olandeză condusă de 
B. M. Nederhorst, vicepreședinte al 
celei de-a doua camere a Statelor 
generale, a plecat într-o scurtă că
lătorie în județul Mehedinți.

La intrarea în județ, oaspeții au 
fost salutați de Constantin Dră- 
goescu, președintele Consiliului 
popular județean Mehedinți, și de 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale.

La Casa de cultură a orașului Tr. 
Severin, după ce președintele con
siliului, Constantin Drăgoescu, a 
vorbit despre preocupările organe
lor locale privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a județului, ing. Gh. 
Mănescu, deputat în M.A.N., direc
torul general al șantierului hidro-

energetic Porțile de Fier, a pre
zentat stadiul actual și importanța 
acestui obiectiv în economia națio
nală a țării. Apoi au fost vizitate 
șantierul și monumente istorice 
din Tr. Severin.

La amiază, președintele consi
liului, Constantin Drăgoescu, a ofe
rit în cinstea parlamentarilor olan
dezi o masă.

Seara, membrii delegației parla
mentului olandez, care în timpul 
călătoriei au fost însoțiți de prof, 
univ. Tudor Ionescu și C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu, deputați în 
M.A.N., precum și de Jonkheer Dirk 
van Eysinga, ambasadorul Olandei 
la București, și de membri ai am
basadei, s-au înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

Turul ciclist

Un neașteptat câștigător de 
etapă Ia Cluj: Ion Selejan

al României
FOTBAL, DIVIZIA A
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REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

București: PROGRESUL — JIUL 1—0 (1—0). A înscris Oaidă 1. „U“ Cluj 5 3 11 11- 6 7
(min. 16) — meciul s-a disputat sîmbătă. DINAMO — CRIȘUL 2—0 2. Farul 5 3 11 6- 4 7
(1—0). Au înscris : Lucescu (min. 17) și Naghi (min. 58). 3. Dinamo București 4 3 0 1 8- 3 6

Craiova : UNIVERSITATEA — STEAUA 1—1 (0—1). Au înscris t 4. U.T.A. 5 3 0 2 6- 4 6
Voinea (min. 9) pentru Steaua șl Oblemenco (min. 75) pentru craio- 5. Progresul 5 3 0 2 6- 5 6
veni. 6. „U“ Craiova 5 2 2 1 8- 8 6

Arad : U.T.A. — RAPID 1—0 (0—0) a înscris Petescu (min. 64) din 7. A.S.A. Tg. Mureș 4 2 11 7- 3 5
lovitură de la 11 m. 8. Steaua 5 2 12 5- 3 5

Ploiești: PETROLUL — F. C. ARGEȘ 2—1 (1—0). Au înscris: 9. Petrolul 5 2 12 3- 3 5
Grozea (min. 39) și Păiș (min. 51) pentru ploieșteni și Țurcan (min. 10. Politehnica-Iașl 4 2 11 4- 5 5
84) pentru argeșeni. 11. Vagonul 5 2 12 8-10 5

Constanța : FARUL — DINAMO BACĂU 1—0 (0—0). A înscris 12. Jiul 5 12 2 5- 4 4Sasu (min. 58).
Cluj : UNIVERSITATEA — VAGONUL ARAD 2—1 (2—0). Autorii 13. Dinamo Bacău 5 113 5-11 3

golurilor Ionescu (min. 21), Oprea (min. 37) pentru „U" și Macavet 14. F. C. Argeș 4 10 3 5- 8 2
(min. 84) pentru Vagonul. 15. Rapid 5 0 2 3 1- 5 2

Meciul A.S.A. TG. MUREȘ — POLITEHNICA IAȘI a fost amînat. 16. Crișul 5 0 2 3 2- 8 2

Comentăm iarăși o etapă știrbă, in
completă. a doua de acest fel de la 
începutul campionatului. Ce mai la 
deal la vale, nu mai puțin de patru 
echipe au de pe acum cîte o „res
tanță"! Caria amînărilor și-a făcut 
apariția autumnală pe trunchiul 
principalei competiții fotbalistice a 
țării. Și atragem atenția că încă 
n-am intrat în miezul sezonului in
ternațional cînd pretextele în vede
rea reprogramării meciurilor (și deci 
a dezorganizării campionatului) se 
ivesc ca ciupercile după ploaie.

Așadar, în condițiile existenței 
restanțelor așezarea echipelor pe 
treptele clasamentului general ni se 
pare în bună parte nereală. De pildă, 
Universitatea din ’ Cluj și Farul din 
Constanța, ambele învingătoare la li
mită între zidurile propriilor cetăți, 
își păstrează, deocamdată, | pozițiile 
fruntașe. Dar Dinamo-București dis
pune, cel puțin în teorie, de două 
puncte rezervă din partida cu F.C. 
Argeș, cu ajutorul cărora poate răs
turna oricînd ierarhia clasamentului. 
Asemenea situații organizatorice, rar 
întâlnite în alte părți dar cam prea 
obișnuite în campionatul nostru, ar 
trebui definitiv înlăturate de către 
F.R.F., ele dăunînd evident seriozită
ții întrecerii sportive.

Dintre faptele ce au caracterizat 
etapa trecută subliniem pe acela 
privind comportamentul nu tocmai 
politicos al cluburilor gazde. Cu o 
singură excepție, ele s-au confor
mat uzanțelor fotbalistice de pre
tutindeni și... au învins vizitatorii ! 
Doar Stelei i-a reușit performanța 
de a smulge un punct la Craiova. 
Pare ciudat să vorbești despre „per
formanță" în cazul echipei militare, 
care în alte împrejurări apropiate 
a ieșit victorioasă pe terenul Uni-

versității. In fond însă trebuie 
considerăm rezultatul bun fiindcă 
ultimele săptămîni condițiile 
pregătire ale acestei formații 
fost cît se .poate de vitrege. Am 
mai arătat și cu altă ocazie că da
torită convocărilor fără noimă la 
lotul reprezentativ antrenorii Stelei 
nu au dispus de 7—8 jucători în 
majoritatea timpului afectat pregă
tirilor și nici nu au putut realiza 
vreun antrenament pentru omogeni
zarea formației. (în legătură cu cele 
arătate mai sus. sîntem pur și sim
plu nedumeriți. Știm că F.R.F. a 
respins ideea convocărilor săptămî- 
nale la lot — idee dovedită dăună
toare și echipei reprezentative încă 
din toamna anului trecut — preco- 
nizînd, în mod firesc ca pregătirea

de bază a jucătorilor internaționali 
să se efectueze la cluburile lor. Știm 
aceasta și totuși constatăm renaște
rea practicilor greșite chiar într-un 
moment în care munca tehnică la 
cluburi este de o importanță hotărî- 
toare pentru comportarea campioa
nei noastre — și a altor echipe — 
în cupele europene !).

Din păcate, etapa de ieri cere încă 
o remarcă „negativă" : Rapid și 
F. C. Argeș, cluburi altădată redu
tabile, continuă să alunece pe pan
ta înfrîngerilor. Un dram de orgo
liu sportiv tot le-ar trebui jucăto
rilor și conducătorilor lor, acum, în 
preajma partidelor din „Cupa ora
șelor târguri".

Internaționalele" de
La Mamaia au luat sfîrșit cam

pionatele internaționale de tenis ale 
României. Un frumos succes a re
purtat tînărul nostru jucător ILIE 
NĂSTASE care a cîștigat finala pro
bei de simplu bărbați, învingîndu-1 
în trei seturi : 6—4, 11—9, 6—2 pe 
australianul JOHN ALEXANDER. O 
altă victorie a culorilor românești 
a fost obținută de dublul ION ȚI-

Valeriu MIRONESCU

CLUJ (prin telefon). — Este pen
tru a treia oară consecutiv cînd în
vingătorul de etapă în actualul Tur 
al României se numește Selejan. Ieri, 
pe stadionul municipal din Cluj, La 
capătul etapei a 8-a, primul a sosit 
tânărul clujean Ion Selejan, fratele 
cîști'gătoruilui etapelor a 6-a și a 7-a, 
Vasile Selejan, Un succes puțin 
scontat, dar cu totul meritat pentru 
acest tenace alergător.

O singură acțiune de evadare s-a 
înregistrat ieri. Una singură, dar de
cisivă. Profitând de faptul că „tricoul 
galben" (Ziegler) și imediat urmări
torul său (V. Selejan) s-au suspectat 
reciproc — primul avînd doar 4 sec. 
avans în clasamentul general — pe 
la km 30 al cursei au pornit puternic 
la atac Fr. Gera (Steaua), I. Ignat 
(Voința-Ploiești) și Ion Selejan 
(C.S.M. Cluj). Pentru un anumit timp 
plutonul nu a dat atenție acestei 
tentative. Fugarii însă, organizînd 
foarte bine trena, s-au distanțat 
serios. La Cîmpia Turzii avansul lor 
era de 1 minut și jumătate. Anunțați 
de această diferențiere, cei din plu
ton, dar mai ales Ziegler și V. Sele
jan. au pornit cu hotărîre să-i ajungă 
pe cei din față. Și i-am văzut pentru 
prima oară colaborînd, acum, firește, 
avî-nd interese comune, pe Ziegler și 
V. Selejan ! Dar fugarii nu au mai 
fost prinși. Finalul etapei a fost 
deosebit de pasionant, dînd cîștig de 
cauză lui Ion Selejan, în fața lui 
Gera.

în clasamentul general individual 
continuă să conducă WALTER ZIE
GLER urmat de Vasile Selejan la 
18”, Francisc Gera — la 34”, Ion 
Ardeleanu — la 40’1 etc.

Pe echipe, primul loc este deținut 
de formația România I—tineret.

I. DUM1TRIU

Bulgaria a înscris în coordona
tele ei socialiste o importantă cerin
ță a evului contemporan — efortul 
de dezvoltare economică multilate
rală sub auspiciile tehnicii moderne. 
Sintetic, rezultatele acestui efort se 
exprimă prin două cifre în sine 
concludente : creșterea produsului 
social total de 7,5 ori și a venitu
lui național de 4,5 ori în anii pu
terii populare. Dar, reținînd semni
ficația majoră a unor asemenea 
date, vizitatorul străin, și îndeosebi 
ziaristul, le contopește In „filmul" 
călătoriei sale, respectiv, într-o 
suită de imagini ale succeselor do
bîndite de poporul vecin și prie
ten care aniversează astăzi victoria 
insurecției armate de la 9 septem
brie 1944, eveniment crucial din 
istoria sa.

Un coleg spuneas edificarea so
cialistă a Bulgariei e de neimaginat 
fără Combinatul metalurgic Kre- 
mikovțî de lîngă Sofia, fără siste
mul energetic „Marița-est" sau ra
finăria de petrol din Burgas, fără 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice de la Stara Zagora ori Combi
natul de metale neferoase din Plov
div. Iată, așadar, tot atîtea sec
vențe pentru „filmul" nostru. Am 
încercat să deslușesc mai întâi ce 
reprezintă Kremikovțî.

Ca în oricare vechi. Oraș și în So
fia, cu oaspetele cochetează mai în
tâi monumentele de artă. Dar o 
dată cu vechile mărturii ale trecu
tului, ca, de pildă, biserica Sf. 
Gheorghe, ctitorită în secolele III— 
IV, catedrala Nevski, cu auritele 
sale cupole sau moscheiele amintind 
de vremuri de restriște ale poporu
lui bulgar, se impun atenției noile 
construcții, paleta industrială a o- 
rașului. Kremikovțî face parte 
din ansamblul de construcții 
de la poalele Vitoșei — muntele 
care străjuiește ca un zid de ce
tate partea sudică a capitalei. Deși 
dată în funcțiune doar parțial, ma
rea unitate industrială are de 
spus de pe acum un cuvînt de greu
tate în dinamica economiei țării, a 
dezvoltării industriei grele, ilustra
tă, între altele, de faptul că în tâmp 
ce înaintea celui de-al doilea război 
mondial în Bulgaria se produceau 
anual 900 grame de metal pe lo
cuitor, în prezent producția echi
valează anual cu 149 kg metal pe 
locuitor. După cum am fost infor
mat, în decursul actualului cinci
nal, producția anuală a combina
tului va însuma aproximativ 
1 800 000 tone de fontă, 2 300 000 
tone oțel și între 1 700 000—1 900 000 
tone laminate. Astfel, noul combi
nat sporește considerabil potenția
lul economic al Sofiei, ale cărei în
treprinderi realizau încă la înce
putul acestui an 17 la sută din pro
ducția industrială a țării.

Vizitatorul prieten constață cu 
satisfacție că efortul de dezvoltare 
economică multilaterală e omnipre
zent. Așezat pe trei coline și stră
juit de alte trei, Plovdivul — acest 
mare muzeu în aer liber — cap
tează atenția în egală măsură prin 
vestigiile lui milenare cît și prin 
pulsul său de oraș modern. Ve
chiul' Plovdiv e un ansamblu ar
hitectonic de o cromatică irepeta- 
bilă, deoarece fiecare casă zidită 
în stilul Renașterii bulgare e zu
grăvită și construită într-un anume 
fel. La rîndul său, noul Plovdiv e 
o replică de frumuseți contempo
rane.

— Pe locurile anticului „Trimon- 
țiu" se asigură azi 9 la sută din 
producția industrială a Bulgariei 
— releva Gheșo Gheșev, secretarul 
sfatului popular orășenesc. în anii 
construcției socialiste, datorită po
liticii de dezvoltare armonioasă a 
tuturor regiunilor țării, în Plovdiv 
a luat avînt industria ușoară și ali
mentară, precum și industria grea. 
Combinatul de metale neferoase, 
fabrica de motoare electrice, cel 
mai mare combinat textil din Bul
garia, Uzina „Bulgar-Renault",

a spus interlocutorul nostru — s-au 
adăugat în ultimii ani pe cartea de 
vizită a orașului, care, după cum 
știți, găzduiește și un important 
târg internațional, unde, alături de 
zeci de alte țări, participă și Româ
nia.

Dar cartea de vizită a orașului 
ar fi incompletă dacă n-am men
ționa măcar tradiția Sărbătorilor 
culturii din luna mai. Expoziția 
grupului de pictori din localitate, 
festivalul teatrelor de tineret, festi
valul de muzică de cameră (la care 
au participat în ultima vreme re
putate formații muzicale din Ceho
slovacia, Elveția, Franța, Italia, 
Republica Democrată Germană,

sssansa

însemnări 
de călătorie
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România, Ungaria, Uniunea Sovie
tică). Serile Verdi, în cadrul cărora 
pe marele platou al colinei libertă
ții se prezintă spectacole în aer li
ber în fața a mii de spectatori — 
sînt tot atîtea momente ale acestui 
act de cultură. Și încă un fapt. Săr
bătorile amintite inspiră noi opere 
de artă. Am aflat că doi remarca
bili pictori din localitate, Țancu 
Lavrenov și Dimităr Kumanov, au 
creat cîte un tablou înfățișînd 
„Madrigalul" nostru, care a lăsat și 
aici o excelentă impresie.

Stara Zagora, cu străzile ei largi 
și parcurile ei pline de verdeață 
constituie parcă o anticameră a 
marelui combinat chimic. Am po
posit printre coșurile înalte și pă
ienjenișul de retorte al combinatu
lui a doua zi de la o sărbătoare i 
aniversarea a 5 ani de la darea lui 
în exploatare. Pentru rezultatele 
dobîndite în acest răstimp colecti
vului i se acordase cel mai înalt 
ordin al R. P. Bulgaria, „Steagul 
Roșu".

— Intr-o jumătate de deceniu, 
combinatul nostru a crescut consi
derabil, spunea ing. Ștefan Dimov, 
în momentul de față realizăm o 
treime din producția de îngrășă
minte azotoase a țării. Ne place să 
relevăm că aici lucrează cu precă- 

/dere oameni tineri ; 40 la sută din
tre salariați sînt absolvenți ai șco
lilor medii sau medii tehnice și 8 
la sută ai instituțiilor de învăță- 
mînt superior.

Am consemnat aceste date nu 
întâmplător. Căci formarea unui 
larg detașament de oameni cu ca
lificare înaltă se înscrie, de ase
menea, în coordonatele efortului de 
dezvoltare economică multilaterală 
a Bulgariei. Uzina de fibre sin

tetice care se- construiește în pre
zent la Stara Zagora va prilejui 
mărirea considerabilă a aportului 
acestui tânăr colectiv la producția 
de ansamblu a industriei chimice 
care cunoaște o rapidă dezvoltare. 
t)e altminteri, călătoria mea în 
Bulgaria a coincis cu inaugurarea 
unui nou combinat chimic, la 
Vrața. Construirea acestei mari 
unități industriale, care va produ
ce anual 250 000 tone amoniac și 
600 000 tone carbamid, face parte 
dintr-un amplu program de chimi
zare a agriculturii, menit să am
plifice caracterul intensiv, al pro
ducției agricole.

Pe vechea stemă a capitalei bul
gare e dăltuită deviza! „Crește, 
dar nu îmbătrîni". întreaga țară 
urmează acum această deviză. La 
complexul sistemului energetic 
„Marița-est", la Gabrovo, Varna 
sau Burgas te întâmpină păienjeni
șul de schele ale unor noi con
strucții industriale și social-cultu- 
rale; prind viață pretutindeni di
rectivele Partidului Comunist Bul
gar cu privire la organizarea mo
dernă și economicoasă a produc
ției. Marile succese ale poporului 
prieten pe tărîmul economiei, știin
ței și culturii fac, deopotrivă, do
vada acestui fapt.

Vasta activitate constructivă a 
poporului bulgar, care înnoiește 
continuu fața patriei sale socialiste, 
realizările sale în dezvoltarea im
petuoasă a forțelor de producție 
sînt urmărite de poporul român cu 
caldă simpatie și bucurie. Și este 
firesc. între popoarele român 
și bulgar s-au statornicit relații 
de prietenie cu vechi tradiții, 
relații care în anii socialis
mului s-au ridicat pe o nouă 
treaptă, au căpătat o . nouă dez
voltare, temelia lor de nezdrun
cinat constituind-o comunitatea 
orînduirii sociale și de stat, comu
nitatea ideologiei marxist-leniniste, 
identitatea țelurilor fundamentale, 
principiile internaționalismului so
cialist. între România și Bulgaria 
s-au dezvoltat an de an legăturile 
de colaborare multilaterală — pe 
tărîm politic, economic, tehnico- 
științific, cultural — s-a lărgit 
schimbul de experiență în construc
ția socialistă, a înflorit 
prietenia româno-bulgară spre bi
nele ambelor popoare, în interesul 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

De ziua sărbătorii naționale a 
R. P. Bulgaria, poporul român 
transmite poporului frate bulgar 
călduroase felicitări și urarea izvo- 
rîtă din inimă de a obține noi suc
cese în construcția socialistă, în 
activitatea dedicată progresului 
continuu al patriei sale.

continuu

Echipa României pe primul loc în clasamentul combinat

Pe stadionul „Panathinaikos" din 
Atena s-a încheiat ieri cea de-a 27-a 
ediție a Jocurilor balcanice de atle
tism. Miile de spectatori prezenți în 
tribune au asistat la sosirea în ulti
ma probă — cursa de maraton — 
cîștigată de sportivul turc Acsay, 
cronometrat cu timpul de 2h 21’55”, 
pe clasica distanță de 42,195 km. 
Atletul român Nicol-ae Mustață «-a

RIAC—ILIE NĂSTASE. învingător 
cu 3—6, 7—5, 10—8, 6—0 în fața 
perechii australiene ALEXANDER— 
DENT.

Proba de simplu femei a revenit 
jucătoarei australiene LESLEY 
HUNT, care a întrecut-o în finală 
cu 4—6, 6—1, 6—2 pe compatriots 
sa, Kerrie Harris.

clasat pe locul cinci, cu timpul de 
2h 38’09”.

La actuala ediție a Balcaniadei, 
sportivii români au cîștigat 11 probe, 
în 18 s-au clasat pe locul doi și în 10 
probe pe locul trei. Atletele noastre 
s-au situat în frunte în clasamentul 
final, iar atleții au ocupat locul se
cund. în clasamentul combinat (mas
culin și feminin) pe primul loc s-a 
clasat echipa României cu 245 de 
puncte, urmată de Bulgaria — 242 
puncte, Iugoslavia — 201 puncte, Gre
cia — 67 puncte și Turcia — 23 
puncte. Cu prilejul festivității de în
chidere au fost decernate premiile 
speciale concurenților care au obți
nut cele mai valoroase performanțe : 
românca Lia Manoliu — 59,22 m la 
aruncarea discului și grecul Cristu 
Papanicolau — 5,20 m la săritura cu 
prăjina.

Viitoarea ediție a Jocurilor balca
nice de atletism va avea loc în anul 

, 1969 la Sofia,

Cu prilejul celei de-a 24-a ani
versări a eliberării Bulgariei de 
sub jugul fascist a vorbit duminică 
seara la pdsturile noastre de radio 
și televiziune ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria la Bucu
rești, Gheorghi Bogdanov.

Al. POPESCU

Vedere de ansamblu a combinatului petrochimic de la Burgaj

isiiis
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SOFIA 8. — Corespondentul A- 
gerpres Gh. leva transmite : Sala 
operei populare din Sofia a găzduit 
duminică seara Adunarea festivă 
organizată cu prilejul celei de-a 
24-a aniversări a revoluției socia
liste din Bulgaria.

în prezidiu au luat loc Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, Ghiorghi 
Traikov, președintele Adunării

Populare, și alți conducători 
partid și de stat. De asemenea, au 
luat parte oaspeți de peste hotare 
invitați la manifestările prilejuite 
de sărbătorirea zilei de 9 septem
brie.

Ivan 
tetului 
munist 
port despre semnificația zilei de 
9 septembrie — Ziua națională a 
Bulgariei.

Pramov, secretar al Comi- 
Central al Partidului Co- 
Bulgar, a prezentat un ra

© Neînțelesul : PATRIA — 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Vin cicliștii : REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,30. (la orele 20,30 — GALA FILMULUI BULGAR), 
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 i 16 î 18,30 ; 21.
• Fratele doctorului Homer : SALA CINEMATECA
— 10 ; 12 ; 14 ; 16,30.
® Winnetou — seria a IlI-a : LUCEAFĂRUL — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, FESTIVAL — 8,45 ; 
11,15 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină 20. GRĂDINA 
DOINA — 19, STADIONUL DINAMO — 19,30.
O Trei copil „minune" : CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ; 

16,15 ; 10,30 ; 20,45, la grădină 19,30, MELODIA 
; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9,30 ; 

14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, ARENELE LIBERTĂȚII
— 19,30.
O Prințesa s CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21.
© Aventurierii : LUMINA — 9,30—16 In continuare ;
18.30 ; 20,45.
O Corabia „Pasărea albastră": DOINA — 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Fanteziștii : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Variațiunl pe o temă veche, Auritul, Lumea ex
traordinară a mișcării, Los Bucaneros, Frumoasa 
din pădureț adormită : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
© Tarzan, oniul maimuță: EXCELSIOR — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16; 18,30 ; 20,45, AURORA — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,30 Î 18 ; 20,30, la grădină 20. ARTA - 
9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină 19,30.

18, la

20,30,

13,30 ;

18, la

O încercuirea : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Prietenele : GRADINA EXPOZIȚIA — 19,30. 
« Chnaron : GRADINA VITAN — 19,30.

contl-

© Tom Jones : GRIVIȚA — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,30 : 
20,30.
0 Un dolar găurit : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Balul de sîmbătă seara : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, 
la grădină 20.
O Rebus miraculos : DACIA — 8,15—21 In
nuare.
• Taffy și vînătorul : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
15 ; 18,15 ; 20,30, la grădină 20.
© Gioconda fără stirîs : UNIREA — 15,30; 
grădină 20.
©' Piramida zeului Soare : LIRA — 15,30 ; 
grădină 20, MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
o Șapte oameni de aur : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 : 
20,30.
O Viva Maria s GIULEȘTT — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină 19,30.
0 întâlnire în munți : VOLGA — 10—16 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
© Falsa liră de aur : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30 

-0 Roata vieții : GLORIA — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 2ol 
© Duelul lung : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30, GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 19,30.
© Premiere strict secrete : TOMIS — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30, Ia grădină 19,30.
0 O fată ciudată : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
O Dosarul XII : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Vicontele plătește polița : RAHOVA — 15,30 ; 18, 
Ia grădină 20.
© Studiu despre femei s PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
© Hatarl : FLAMURA — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19,45.
© Valetul de pică : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Zile de vară : PACEA — 16 ; 18 ; 20.
O Cine călărește un tigru : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.

17.30 — Pentru noi, femeile ! în cuprins : Din nou
la școală ; Ținuta și igiena vizuală a școla
rului ; Pregătirile pentru sezonul rece Ia 
fabrica de blănuri „Vidra’-Orăștie (repor
taj) ; Sfaturi cosmetice de sezon ; Mozaic. 

18,09 — Actualitatea industrială. în cuprins : Pentru 
dv. Diversificarea producției întreprinde
rilor industriei ușoare ; Noi produse româ
nești ; Tur de orizont.

18.30 — Curs de limba franceză — reluarea lecției
a 9-a.

19,00 — Brățara de aur — emisiune pentru tineret. 
„Tineri la înălțime".

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
20,00 — „Izvoare fermecate" — program de cîntec» 

și dansuri. Soliști : Maria Ciobanu, Marla 
Pietraru, Tița Ștefan, Pușa Poenaru, Ion 
Drăgoi, Dumitru Zamfira.

20.15 — Tele-universitatea. Istoria civilizațiilor. Ci
vilizația greacă (III).

20,45 — Spectacol festiv, transmisiune dS Ia Sofia.
21.15 — Film artistic „Notorious". Un film de Alfred

Hitchcock cu Ingrid Bergman.
23,40 — Telejurnalul de noapte.
23.50 — închiderea emisiunii.

/



SOlIDflRITATE CU LUPTA
POPORULUI VIETNAMEZ
ÎMPOTRIVA AGRESIUNII AMERICANE

LUCRĂRILE CONFERINȚEI DE LA CAIRO
©AIRO 8. — Corespondentul A- 

gerpres, G. Oprică, transmite : Sîm- 
bătă au început la Cairo lucrările 
„Conferinței extraordinare în spri
jinul și pentru solidaritatea cu po
porul vietnamez în lupta sa împo
triva agresiunii imperialiste a 
S.U.A.". La cgnferință participă re
prezentanți din 35 de țări afro- 
asiatice și ai unui însemnat număr 
de organizații mondiale, regionale 
și naționale. Din partea României 
participă Octav Livezeanu, membru 
în conducerea Ligii de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa.

Sîmbătă dimineața, în cursul 
unei reuniuni preliminare a șefilor 
delegațiilor, a fost ales ca pre
ședinte al conferinței Khaled Mo- 
hiedin, șeful delegației egiptene, 
iar ca vicepreședinți șefii delegații
lor R. D. Vietnam și Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud.

Sîmbătă după-amiază, după dis-' 
cursul de deschidere rostit de pre
ședintele conferinței, Youssef el 
Sebai, secretar general al Organi

MESAJUL PREȘEDINTELUI HO Șl MIN
HANOI 8 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Democrate Vietnam, 
Ho Și Min, a adresat un mesaj 
„Conferinței extraordinare în spriji
nul și pentru solidaritatea cu poporul 
vietnamez în lupta sa împotriva a- 
gresiunii imperialiste a S.U.A.", care 
își desfășoară 1 lucrările la Cairo. 
Mesajul subliniază că Statele Unite 
trebuie să înceteze necondiționat 
bombardamentele și toate actele de 
război asupra întregului teritoriu al 
R. D. Vietnam, să înceteze agresiu
nea în Vietnamul de sud, să retragă 
toate trupele lor și ale sateliților lor, 
să acorde poporului din Vietnamul 
de sud dreptul de a-și rezolva sin
gur problemele sale, să recunoască

Patriofi sud-vietnamezi atacînd cu morfiere un tanc american în zona Truna-Bo

agențiile de presă transmit:
Cu prilejul desfășurării 

edifiei de toamnă a Tîrgu- 
iui internațional de la Leip
zig a sosit în R.D.G. o delegație 
guvernamentală a Republicii Socialiste 
România condusă de adjunctul mi
nistrului industriei ușoare, Nicolae 
Enea.

Cu ocazia comemorării 
Zilei internaționale a victi
melor terorii fasciste 3 zilei 
de luptă împotriva fascismului și a 
războiului, delegația Comitetului foș
tilor deținuți antifasciști, condusă de 
tovarășul Valter Roman, a luat parte 
la o întîlnire cu delegațiile străine 
și luptătorii antifasciști germani, or
ganizată sîmbătă de Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane. Delegația 
a participat, de asemenea, la dezve
lirea monumentului închinat luptăto
rilor antifasciști din Spania, ridicat 
în cartierul Friedrichshein din Berlin. 
Dezvelirea monumentului a constituit 
un prilej de manifestare internaționa- 
listă la care au luat parte peste 1 200 
de cetățeni din capitala R.D.G. în 
apropierea pieței Marx-Engels, a avut 
loc un miting la care au participat 
alături de zeci de mii de cetățeni și 
delegațiile străine, numeroși luptători 
antifasciști din R.D.G.

Secreîaiu! general al 
0 N.U., U Thant, a declarat că 
„există bune perspective" pentru a se 
transporta, pe cale terestră și aeriană, 
o cantitate mai mare de alimente 
populației înfometate a provinciei se
cesioniste nigeriene, Biafra. U Thant 
a subliniat că trimisul său special la 

zației de solidaritate afro-asiatică, 
a prezentat un raport. El a subli
niat că lupta revoluționară a po
porului vietnamez împotriva impe
rialiștilor americani face parte din 
lupta popoarelor afro-asiatice și a 
lumii întregi împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolo- 
nialismului. Vorbitorul a arătat, de 
asemenea, că secretariatul perma
nent al Organizației de solidaritate 
cu popoarele afro-asiatice au lan
sat o vastă campanie de sprijinire 
a luptei poporului vietnamez. în 
cursul celor zece ani de activitate 
a acestei organizații, a spus el, ea 
a acordat un deplin sprijin mate
rial, moral și politic poporului 
Vietnamului eroic.

în cursul ședinței au fost citite 
mesajele adresate conferinței de 
șefi de state și guverne din dife
rite țări. A fost citit mesajul tri
mis de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Gonsiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud și să accepte con
vorbiri cu acesta în problema Viet
namului de sud. Continuînd să inten
sifice războiul în ambele zone ale 
Vietnamului și menținîndu-se pe ve
chea lor poziție la convorbirile de la 
Paris, Statele Unite împiedică orice 
progres în cadrul discuțiilor oficiale 
între cele două delegații din capitala 
franceză. în mesaj se exprimă mul
țumiri participanților la Conferința 
de la Cairo pentru sprijinul acordat 
și solidaritatea lor cu lupta poporu
lui vietnamez împotriva agresiunii 
americane, pentru independență na
țională.

Lagos, Nils-Goran Gussing (Suedia), 
întreprinde eforturi în această direc
ție și îl ține la curent în permanență 
cu progresele realizate.

Organizația Națiunilor 
Unite pentru educație, știin
ță și cultură (U.N.E.S.C.O.) 
a celebrat duminică cea de-a doua 
zi internațională a alfabetizării. în 
1965, în urma Congresului de la Te
heran, U.N.E.S.C.O. a lansat progra
mul său experimental mondial de al
fabetizare a adulților, care vizează 
750 milioane persoane. Un număr de 
52 țări membre ale acestei organiza
ții au cerut să fie înscrise în acest 
program finanțat de țările interesate 
și de U.N.E.S.C.O., care participă cu 
experți, echipament și burse de 
studii.

La Teheran a început 
Congresul internațional de 
medicină tropicală și de 
luptă împotriva malariei. 
La lucrările acestei importante reu
niuni, participă 1500 medici, profe
sori universitari și specialiști în boli 
tropicale din 90 de țări. La ședința 
de deschidere au fost de față primul 
ministru al Iranului, Amir Abbas Ho- 
veida, miniștri ai guvernului, precum 
și directorul general al Organizației 
Mondiale a Sănătății, dr. Georges 
Candau. într-un mesaj adresat Con
gresului, șahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi și-a reînnoit propunerea 
ca sumele enorme cheltuite pentru 
cumpărările de armament și întreți
nerea forțelor armate să fie destinate 
luptei împotriva bolilor, ignoranței, 
mizeriei și nedreptății sociale.

REUNIUNEA 
INTERPARLA
MENTARĂ 
DE LA LIMA

LIMA 8 (Agerpres). — Partici- 
panții la cea de-a 56-a Conferință 
interparlamentară, care își desfă
șoară lucrările la Lima (Peru), au 
adoptat sîmbătă o rezoluție, pre
zentată de delegația etiopiană, care 
exprimă sprijinul conferinței față 
de eforturile Comisiei Organizației 
Unității Africane pentru Nigeria 
în vederea instaurării păcii în a- 
ceastă țară.

în cursul ședinței, deputatul pa
namez Carlos Ivan Zuliga a con
damnat prezența nord-americană 
în Panama. Panama — a spus 
Zuliga — a devenit o țară ocupată 
în întregime de armata americană, 
care se poate deplasa liber sub 
pretextul că „veghează la securi
tatea canalului". In zona cana
lului — a adăugat vorbitorul — 
Statele Unite au instalat armata 
și poliția lor, au impus legile și , 
judecătorii lor.

Libia va continua 
eforturile pentru 
evacuarea bazelor 
militare străine

TRIPOLI 8 (Agerpres). — In
tr-o declarație dată publicită
ții la Tripoli, noul guvern libian 
condus de Manis El Gadaffi 
a subliniat că va continua politica 
externă de prietenie și colaborare 
dusă de fostul prim-ministru Bak- 
koush. Guvernul a anunțat că va 
continua eforturile în vederea eva
cuării bazelor militare străine din 
Libia. La 5 iunie 1967, Libia a cerut 
guvernelor S.U.A. și Marii Britanii 
să desființeze bazele lor militare 
din această țară.

Activitatea vulcanului 
Etna s-a intensificat din nou. Dato
rită noii erupții în partea de nord- 
est a vulcanului, la aproximativ 300 m 
de craterul principal și-a făcut apa
riția un crater secundar. Numeroși tu
riști aflați la Catania și Taormina au 
putut admira în cursul nopții de vi
neri spre sîmbătă un spectacol impre
sionant.

în cadrul celui de-al 
29-lea Festival internațio
nal de artă cinematografică, 
care s-a desfășurat la Veneția, regizo
rul vest-german Alexander Kluge a 
obținut Premiul „LeuRde Aur" pen
tru filmul „Artiștii sub cupolă". Cupa 
„Volpi" pentru cea mai bună inter
pretare masculină a fost decernată lui 
John Marley (S.U.A.). Cupa „Volpi" 
pentru cea mai bună interpretare fe
minină a fost acordată Laurei Betti 
(Italia).

Chirurgul sud-african 
Christian Barnard,autorul prf- 
mei grefe cardiace din lume, a efec
tuat sîmbătă la spitalul Groote Schuur 
din Capetown o nouă operație de 
acest gen — cea de-a treia a sa și 
cea de-a 42-a din lume. Buletinul 
medical dat publicității la sfîrșitul o- 
perației precizează că starea pacien
tului, Peter Johanes Smith, în vîrstă 
de 52 de ani, este satisfăcătoare. El 
a primit inima unei femei de culoare 
în vîrstă de 32 de ani, care a decedat 
ca urmare a unei hemoragii cere
brale.

Raportul lui Kim Ir Sen 
la adunarea festivă 
de la Phenian

PHENIAN 8 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, cu prilejul a- 
dunării festive consacrate ce
lei de-a 20-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Democrate Co
reene, Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, a prezentat 
un raport în care a făcut bilanțul 
ultimilor 20 de ani de luptă și reali
zări. Pe baza marilor schimbări so- 
cial-politice din jumătatea de nord a 
țării, a spus vorbitorul, în septembrie 
1948 a fost proclamată R.P.D. Co
reeană, potrivit voinței unanime a 
întregului popor coreean în lupta na
țională împotriva politicii de subju
gare colonială și manevrelor de dez
binare națională ale imperialiștilor 
americani și aliaților lor. Prin crea
rea republicii, poporul coreean a ieșit 
pentru totdeauna din situația jalnică 
de națiune lipsită de țara Sa, s-a a- 
firmat pe arena unei istorii noi, sub 
drapelul unui stat independent și 
demn. Vorbitorul a subliniat că, prin 
aplicarea creatoare a principiilor 
universale ale marxism-leninismului 
la realitatea concretă din țară s-a 
putut realiza cu succes transforma
rea socialistă la orașe și sate într-o 
perioadă foarte scurtă de timp. A- 
ceasta a deschis cale largă dezvol
tării rapide a forțelor productive ale 
țării și a permis înlăturarea surselor 
exploatării și mizeriei și ridicarea 
considerabilă a nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului. Pen
tru a dobîndi victoria deplină a so
cialismului și a înfăptui cauza isto
rică a clasei muncitoare, este nece
sară întărirea continuă a statului so
cialist.

Kim Ir Sen a declarat. în conti
nuare că pentru victoria definitivă a 
socialismului este necesară întărirea 
alianței de clasă a țărilor socialiste, 
unității și coeziunii lagărului socia
list, a cărui forță trebuie să devină 
invincibilă. în cazul cînd partidele 
și țările frățești doresc unitatea 
reală, se arată în raport, ele trebuie 
să se conformeze întocmai normelor 
care stau la baza relațiilor mutuale

Cuvîntarea tovarășului
Emil Drăgănescu

în continuarea adunării festive, 
duminică au rostit saluturi șefi ai 
unor delegații străine. Luînd cuvîn- 
tul, tovarășul Emil Drăgănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, șeful delegației guvernamen
tale române, a spus :

îngăduiți-mi ca în numele Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, în numele întregului popor ro
mân să adresez Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
guvernului Republicii Populare De
mocrate Coreene și întregului popor 
coreean un fierbinte salut frățesc 
și sincere felicitări cu ocazia ani
versării a două decenii de la in
staurarea Republicii Populare Demo
crate Coreene. Delegația română ia 
parte cu bucurie la sărbătoarea po
porului coreean, consacrată acestui 
măreț eveniment din istoria sa mi
lenară, în care și-a găsit încunu
narea lupta tenace a celor mai buni 
fii ai poporului coreean, pentru li
bertate, pentru independenta și su
veranitatea patriei lor.

Poporul coreean, muncind cu abne
gație și eroism, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, a ob
ținut succese de importanță istori
că în construirea orînduirii socia
liste și continua înflorire a patriei, 
a apărat și consolidat cuceririle sale 
revoluționare. Republica Populară 
Democrată Coreeană prezintă azi 
tabloul unui stat socialist în plin 
avînt constructiv. Industria coreea
nă, creație a regimului democrat- 
popular, aduce o contribuție sub
stanțială la dezvoltarea economiei 
naționale, la progresul de ansamblu 
al societății. Au fost realizate am
ple lucrări de modernizare a agri
culturii cooperatiste, a sporit 
producția vegetală și animală. 
Progrese de seamă au fost în
registrate în domeniile științei, în-

Incident 
egiptecmo- 
izraelian

CAIRO 8 (Agerpres). — Un comu
nicat militar egiptean anunță că du
minică ° după-amiază a avut loc un 
schimb de focuri violente de o parte 
și de alta a Canalului de Suez. Potri
vit comunicatului, artileria izraeliană 
și-a concentrat tirul asupra cartierului 
populat al Suezului Al Arbaeyn. Ora
șul Izmailia a fost atins de obuze de 
artilerie. în urma ripostei egiptene, 
duelul de artilerie a cuprins întreaga 
zonă a Canalului de Suez.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Dumi
nică la ora 13,00 — ora locală — s-a 
produs un incident între trupele izrae- 
liene și cele egiptene. Acesta a izbuc
nit în momentul cînd o patrulă izrae
liană încerca să desamorseze o mină 
pe coasta orientală a Canalului de 
Suez, la 10 km nord de portul Tew- 
fik. Patrula a fost surprinsă de focuri 
de arme egiptene.' Zece minute mai 
tîrziu. artileria grea a R.A.U. a început 
bombardarea portului Tewfik și El 
Kantara, iar forțele izraeliene au ri
postat. 

ale partidelor și țărilor frățești, con
ținutul lor principal fiind egalitatea 
deplină, independența, respectul mu
tual, neamestecul în afacerile inter
ne ale celuilalt și cooperarea tovă
rășească. Pentru a cimenta solidari
tatea de clasă a țărilor socialiste, 
toate țările frățești trebuie să se res
pecte și să se ajute în mod sincer pe 
picior de egalitate. în același timp, 
ele nu trebuie să renunțe la auto
nomia lor sub presiuni din afară și 
să urmeze orbește alte partide și 
țări. Conducînd revoluția și construc
ția, comuniștii nu trebuie să șe înde
părteze niciodată de adevărul uni
versal al marxism-leninismului și 
nici să copieze în mod dogmatic ex
periența unor țări frățești, neținînd 
seama de particularitățile specifice. 
Este important ca cooperarea econo
mică mutuală să fie întărită pe baza 
principiilor internaționalismului pro
letar, egalității și avantajului reci
proc, pe baza dezvoltării sănătoase a 
economiei fiecărei țări socialiste, ast
fel ca ea să poată juca pe deplin ro
lul său independent, pentru ca siste
mul economic socialist mondial să 
poată funcționa în mod lin ca un tot 
și să-și desfășoare forța din plin. In
dependența susținută de noi, a rele
vat Kim Ir Sen; nu intră de fel în 
conflict cu internaționalismul prole
tar. Subliniind că divergențele dintre 
partidele frățești nu exprimă con
tradicții între sisteme de stat și so
ciale diferite, sau interese funda
mental incompatibile ale unor clase 
ostile, vorbitorul a declarat că ele 
trebuie să fie soluționate numai prin 
metoda luptei ideologice, plecînd de 
.la dorința de unitate.

în ultima parte a raportului său, 
Kim Ir Sen s-a referit la unelti
rile imperialismului american și în 
Coreea, arătînd că, dacă forțele duș
mane vor începe un nou război îm
potriva noastră, întregul popor se 
va ridica într-o luptă eroică pen
tru apărarea marilor realizări socia
liste în jumătatea nordică a repu
blicii, pentru eliberarea totală și 
unificarea patriei și apărarea păcii 
în Asia și în întreaga lume.

vățămîntului și culturii. în ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc, 
în același timp, eforturi deosebite au 
fost consacrate întăririi capacității de 
apărare a patriei, spre a zădărnici 
uneltirile imperialiștilor americani, a 
garanta independenta și securitatea 
patriei.

Poporul român se bucură din toată 
inima de marile realizări dobîndite 
de poporul coreean și îi urează cu 
acest prilej să obțină succes deplin 
în înfăptuirea prevederilor Progra
mului politic în zece puncte, în pro
pășirea economică și spirituală a 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

Poporul român, stăpîn deplin pe 
destinele șale, își consacră energiile 
creatoare operei de dezvoltare a 
economiei, științei și culturii, înfăp
tuirii programului stabilit de Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român 'și dezvoltat de Con
ferința Națională, pentru a asigura 
desăvîrșirea construcției socialiste, 
creșterea potențialului economic și 
spiritual al României, adueîndu-și 
contribuția la întărirea sistemului so
cialist mondial, a forțelor progresului 
și păcii.,

Constatăm cu satisfacție că între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Coreea
nă, între partidele și popoarele noas
tre s-au statornicit și se dezvoltă 
trainice relații frățești de prietenie 
și colaborare. Așa cum arăta secreta
rul general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu „poporul 
român și poporul coreean sînt legate 
printr-o prietenie sinceră, prin senti
mente de stimă, respect reciproc și 
solidaritate, în lupta pentru con
struirea socialismului. Sîntem con
vinși că progresul continuu al con
strucției socialiste în cele două țări 
va fi însoțit de dezvoltarea tot mai 
largă a legăturii oi- dintre partidele, 
popoarele și țările noastre".

Exprimînd sentimentele de soli
daritate ale poporului român cu cau
za legitimă a poporului frate coreean, 
guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia se pronunță bu fermitate pen
tru retragerea trupelor americane 
din Coreea de sud. pentru a se 
asigura poporului coreean dreptul 
sacru la înfăptuirea unificării paș
nice și democratice a patriei sale.

îngăduiți-mi, dragi tovarăși și prie
teni, ca de la această înaltă tribună 
să vă urez dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, poporului coreean, 
împlinirea năzuințelor spre înflorirea 
și întărirea continuă a Republicii 
Populare Democrate Coreene, noi și 
mari succese în opera de construire 
a socialismului, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, în frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen.

Trăiască Republica Populară De
mocrată Coreeană !

Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească româno-coreeană !★

PHENIAN 8 (Agerpres). — Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri, i-a 
primit lâ 7 septembrie pe conducă
torii și pe alți reprezentanți ai de
legațiilor sosite la Phenian pentru a 
participa la cea de-a 20-a aniversare 
a proclamării Republicii Populare 
Democrate Coreene. Au fost pre- 
zenți tovarășul Emil Drăgănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, și membrii delegației guverna
mentale române.

Timp de două zile, sîmbătă și du
minică, în parcul Vincennes din Pa
ris s-a desfășurat tradiționala sărbă
toare a ziarului „l’Humanită", organ 
al Comitetului Central al P.C. Fran
cez. Sute de mii de parizieni, care 
au ținut, ca de obicei, să participe la 
această sărbătoare au fost întîmpi- 
nați de un adevărat orășel multico
lor, răsărit peste noapte, în imensul 
parc. Pe străzile și aleile sale au 
fost amenajate numeroase standuri 
ale federațiilor și organizațiilor lo
cale ale partidului comunist, ale u- 
nor organizații și asociații democra
tice și culturale, precum și standuri 
comerciale.

Duminică dimineață, conducătorii 
P.C.F. au vizitat standurile trimise 
de 31 de ziare ale partidelor comu
niste și muncitorești și ale unor or
ganizații democratice din diverse 
țări.

Ca și în anii trecuți, standul „Scîn- 
teii" a atras numeroși vizitatori. G-

Spectacolele teatrului 
clujan la Budapesta

Duminică seara, Teatrul ma
ghiar de Stat din Cluj a prezen
tat al doilea spectacol din ca
drul turneului cu piesa „Moartea 
unui artist" de Horia Lovinescu. 
La spectacol au asistat Nyers 
Rezso, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
dr. Csanadi Gydrgy, ministrul 
poștei și transporturilor, nume
roși oameni de artă și cultură. A 
asistat, de asemenea, ambasado
rul României la Budapesta Du
mitru Turcuș. Spectacolul a înre
gistrat, ca și reprezentația pre
cedentă, un prestigios succes. 
Spectatorii din capitala ungară 
au răsplătit cu aplauze la scenă 
deschisă interpretarea strălu
cită a artistului poporului Kovâcs 
Gyorgy și a celorlalți interpreți.

★
Teatrul clujan a fost pri

mit la Budapesta cu simpa
tie și căldură, presa ungară fă- 
cînd o largă popularizare turneu
lui artiștilor din România. Sîmbă
tă seara, la capătul primului 
spectacol prezentat în sala tea
trului Madach cu piesa „Viforul" 
de Barbu Delavrancea, aplauzele 
au răsunat minute în șir, iar cor
tina a trebuit să se ridice de ne
numărate ori.

„A fost o seară deosebit de 
plăcută. Pe măsura desfășurării, 
spectacolul a cucerit sala prin

Largă participare
la tirgul internațional

CORESPONDENȚA DIN VIENA, 
DE LA PETRE STANCESCU

împlinind seria unor importante 
reuniuni internaționale, Viena și-a 
încheiat pregătirile pentru tradi
ționala competiție economică anu
ală. De la 8 — 15 septembrie viața 
capitalei va sta sub semnul activi
tăților prilejuit,e de Tirgul interna
țional de toamnă aflat la cea de 
a 88-a ediție. Vienezii doresc ca 
vremea foarte tomnatică din ul
timele zile să devină frumoasă, 
astfel ca nimic să n'u umbrească 
tradiționala lor ospitalitate. Primele 
motive de satisfacție există în 
Ceea ce privește numărul partici
panților la tîrg : 5 049 de expo- 
nanți din 33 de țări. Algeria. Bra
zilia, Bulgaria, Republica Demo
crată Germană, Republica Fede
rală a Germaniei, Camerun, Ceho
slovacia, Finlanda, Izrael, Italia, 
Iugoslavia. Marea Britanie, Noua 
Zeelandă, Polonia, România, Uni
unea Sovietică, Ungaria prezintă 
produsele proprii în expoziții na
ționale.

în pavilionul țării noastre 17 în
treprinderi românești de comerț 
exterior înmănunchează mărfuri 
dintre cele mai variate. Aliniate 
pe o latură a culoarului principal, 
mașini-unelte de precizie, unele 
de concepție și producție foarte 
recentă, sugerează realizările și 
posibilitățile industriei românești 
în plină dezvoltare. O sondă în 
miniatură reproduce aidoina ope
rațiile . ce pot fi executate cu uti
lajele românești, a căror 
a depășit granițele țării, 
zentate cîteva tipuri de 
un camion de șase tone, 
vehicul I.M.S.-, motoare eiscince, 
precum și variate produse de larg 
consum, alimentar, ale industriei 
chimice, mobilă, covoare, sticlărie, 
artizanat, încălțăminte. textile. 
Pavilionul României oferă o ima
gine amplă a dezvoltării ascenden
te a economiei țării noastre în an
samblu.

CORESPONDENȚA DIN PARIS, DE LA AL. GHEORGHIU

CORESPONDENȚA DIN BUDAPESTA, 
DE LA AL. PINTEA

„L’HUMANITE”

SĂRBĂTORIREA ZIARULUI

\

biectele de artizanat, discurile, 
pliantele turistice și fotografiile ex
puse, înfățișînd imagini ale realiză
rilor obținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului, s-au bucurat 
de un viu interes.

Duminică, după-amiază, s-a des
fășurat un mare miting în prezența 
lui Waldeck Rochet, secretar gene
ral al P.C.F., și a celorlalți conducă
tori ai partidului. Au fost prezenți la 
tribună și reprezentanți ai ziarelor 
și partidelor comuniste și muncito
rești din diverse țări, printre care și 
din partea ziarului „Scînteia“. A luat 
cuvîntul Ren6 Piquet, membru al 
Biroului Politic al P.C.F. și secretar 
al Comitetului Central. Participanții 
la miting au adoptat apoi un mesaj 
de solidaritate cu eroicul popor viet
namez.

Întreaga manifestare a reflectat o 
dată mai mult popularitatea de care 
se bucură în rîndurile comuniștilor 
și a maselor largi de oameni ai mun
cii din Franța ziarul „l’Humanite".

fnalta măiestrie a actorilor, prin 
jocul lor nuanțat, prin montarea 
modernă a piesei — îmi spunea 
după reprezentație Demeter Imre, 
cronicarul revistei de specialitate 
„Film, teatru, muzică* din Buda
pesta. Am avut posibilitatea să 
văd spectacolele teatrului și în 
România, așa că vă pot spune în 
cunoștință de cauză că într-ade- 
văr teatrul clujean este un colectiv 
deosebit de bun, cu interpreți 
de înaltă clasă și care se bucură 
de prestigiu". „Un spectacol ex
celent, felicitări" — a ținut să 
sublinieze renumitul actor ungar 
Rotary Robert.

De asemenea, după spectacol, 
Ilku Păi, ministrul educației al 
R. P. Ihigare, a transmis felicitări 
oaspeților clujeni pentru deose
bita reușită, pentru înalta calitate 
artistică a spectacolului. în ace
lași timp, numeroși spectatori au, 
ținut să felicite personal pe mulți' 
dintre interpreții piesei.

Ziarul „Nâpszabadsâg* subli
niază că : „Publicul a răsplătit 
cu îndelungi aplauze spectacolul- 
premieră al acestui excelent co
lectiv’. Ziarul „Magyar nemzet* 
relatează pe larg desfășurarea 
conferinței de presă la care ar
tiștii din România au vorbit des
pre activitatea teatrului, iar 
ziarul „Magyar hirlap" publică un 
amplu interviu cu artistul poporu
lui Kovâcs Gyârgy.

propriu la Tirgul de ia

. v
Vecinătatea pavilioanelor altor 

țări socialiste completează în mod 
firesc ansamblul succeselor comu
ne. ale popoarelor frățești. Ziarul 
„Wiener Zeitung" consemnează cu 
satisfacție faptul că Uniunea So
vietică se prezintă din nou cu un 
pavilion propriu la Tirgul de ia 
Viena. In suplimentul special con
sacrat Tîrgului de toamnă, „Die 
Presse" consemnează evoluția as
cendentă a relațiilor economice 
dintre Austria și R.D.G. „Din 1954, 
scrie ziarul, cînd a fost încheiat 
acordul comercial, schimbul de 
mărfuri dintre cele două țări s-a 
dublat, volumul comerțului a atins 
în 1967 valoarea de peste 1,5 mili
arde șilingi". Deschiderea Tîrgului 
internațional de la Viena oferă 
presei vieneze prilejul de a con
semna părerile unor personalități 
politice și ale vieții economice din 
Austria. în pozițiile acestora se 
desprinde ca o linie comună do
rința Austriei de a dezvolta în con
tinuare relațiile sale comerciale 
cu toate țările lumii și a contribui 
la menținerea și adîncirea climatu- 

Jui de colaborare și înțelegere în
tre popoare.

Primarul Vienei. Bruno Marek, 
a exprimat dorința ca tirgul de la 
Viena să contribuie la inițierea 
unor noi legături de afaceri. în 
acest sens converg și declarațiile 
făcute vineri, la conferința de la 
Geneva a țărilor neposesoare de 
arme nucleare, de ministrul de ex
terne Kurt Waldheim, care a ară
tat că Austria manifestă un deose
bit interes pentru crearea unui 
climat de destindere și colaborare 
internațională, eliberat de primej
dia conflictelor armate. Ministrul 
de externe a subliniat că Austria 
este gata să sprijine tot ceea ce 
încurajează încrederea între na
țiuni.

reputație 
Sînt pre- 
tractoare, 
un auto- 
electrice,
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