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c de general

Vasile

locotenent

Älexe

u 21 dg ani în ur
mă, pe calea des
chisă de insurecția 
armată antifascistă 
din august 1944, 
organizată și con
dusă de P.C.R., la 
25 octombrie s-a 
desăvîrșit elibera

rea Întregului teritoriu națio
nal al României. Acest eveni
ment memorabil a fost rezulta
tul luptei eroice a ostașilor ro
mâni, dusă umăr la umăr cu glo
rioșii ostași sovietici.

Cinstind trecutul de luptă al 
armatei române pentru liberta
te și independență națională, 
jertfele date pentru eliberarea 
patriei de sub jugul fascist și 
contribuția adusă alături de 
glorioasa armată sovietică, la 
înfrângerea Germaniei hit- 
leriste — poporul nostru 
sărbătorește an de an ziua 
de 25 octombrie, ca Zi a 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România. Cu acest 
prilej, gindurile întregii țări 
se îndreaptă spre eroicii ostași 
români, spre bravii luptători 
din formațiunile de luptă patri
otice, spre toți neinfricații fii 
ai poporului, în frunte cu co
muniștii, care și-au dat viața 
pentru libertatea și fericirea pa
triei dragi.

Anul acesta, sărbătorim Ziua 
forțelor noastre armate sub 
semnul uriașului avînt cu care 
întregul popor înfăptuiește pro
gramul însuflețitor elaborat de

Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român pentru în
florirea României socialiste, 
pentru ridicarea ei pe trepte și 
mai înalte ale progresului și 
civilizației.

Armata pășește în cadența 
întregului popor. Făurită și e- 
ducată de partid, ea își înde
plinește cu cinste înalta misiu
ne de a fi scut de nădejde al 
cuceririlor revoluționare ale 
oamenilor muncii, al indepen
denței și suveranității noastre 
naționale.

Republica Socialistă România 
are o armată modernă- Prin gri
ja partidului și guvernului, u- 
nitățile au fost înzestrate cu 
tot ce este necesar nevoilor a- 
părării țării: tancuri, avioane 
supersonice, nave, rachete și 
alte categorii de armament și 
tehnică de luptă dintre cele 
mai moderne. Dar cel mai im
portant factor al puterii comba
tive a armatei este omul, os
tașul. Militarii forțelor noastre 
armate sînt pătrunși de senti
mentele unui adine patriotism, 
de devotament și abnegație fa
tă de cauza socialismului. Con- 
siderînd ca fiind însuși glasul 
conștiinței lor, prevederea Con
stituției tării că serviciul

litar In forțele noastre armate 
este o îndatorire de onoare, că 
apărarea patriei este o datorie 
sfintă a fiecărui cetățean, ei 
își închină toată priceperea, tot 
elanul întăririi capacității de 
luptă a unităților și marilor u- 
nități.

în instituțiile de învățămînt 
militar și în activitatea practi
că la trupe se formează și se 
perfecționează cadre de coman
danți și lucrători politici, ingi
neri și specialiști militari cu o 
înaltă competență, capabili să 
rezolve cele mai complexe sar
cini ale instrucției și educației. 
Este semnificativ în ceea ce 
privește nivelul de pregătire a 
corpului de cadre militare, că 
în prezent, la fiecare cinci ofi
țeri, unul este absolvent al A- 
cademiei militare sau al altor 
institute de învățămînt 
rior, iar din patru ofițeri, unul 
este inginer sau tehnician.

Cu multă însuflețire și price
pere își îndeplinesc datoria os
tașii de toate gradele și din 
toate armele. Tineretul patriei 
— crescut și călit în focul mun
cii clocotitoare pentru înălțarea 
edificiului socialist, capabil, 
entuziast, cu un orizont tot mai 
larg de cunoștințe, hotărît de 
a-și sluji poporul cu tot ce are 
mai bun, mai viguros — acest 
tineret minunat dă armatei con
tingente de ostași care urcă 
cu pași siguri treptele măiestri-

Proletari din toate țările,

tineretului
Duminică 24 octombrie 1965

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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EXCURSII IA SFlRSIT

DE SĂPTĂMiNĂ

Lucrările agricole
de toamnă

Inspirație autumnalei la Muzeul satului
(Agerpres)f Agerpres)

variatele 
agricole 
au rămas

lu
de 
pe

— pe toată 
tovarășului 

a afla cum

la pre(ul 
de 3 080 000

spun ? începe 
A fost un 
Eu unul,
la urmă

viitoa- 
cu iti- 
Galati, 
Valea

—■ Îmi pare rău — se scuză 
dînsul — dar n-am timp să dis-

„PROGRESUL

Cu planul

• BAIA MARE (de la co
respondentul nostru). — 
Combinatul chimico-meta- 
lurgic „Gh. Gheorghiu-Dej’ 
din Baia Mare. Aici sarci
nile de plan pe primele 10 
luni au fost îndeplinite cu 
12 zile înainte de termen. 
In această perioadă, indus
triei i s-au pus Ia dispoziție 
produse chimice și metale 
peste plan în valoare de 66 
milioane Iei. Producția glo
bală dată peste prevederi 
se cifrează la 11 500 000 lei. 
Productivitatea muncii a 
fost mai mare cu 3,5' la 
sută iar valoarea economii
lor suplimentare la prețul 
de cost se cifrează Ia 
7 200 000 Iei. In felul aces
ta, chimiștii și metalurgiștil 
și-au îndeplinit și toate an
gajamentele luate pentru a- 
cest an în întrecerea socia
listă.

• DEVA (de la corespon
dentul nostru). — Minerit 
din Teliuc, principalii fur
nizori ai minereului de fier 
către Combinatul siderurgic 
Hunedoara, au raportat zi
lele trecute un nou și im
portant succes : realizarea 
planului de producție pe 10 
luni cu două săptămîni mat 
devreme.

In întrecerea socialistă 
din acest an desfășurată in 
sectoarele miniere accentul 
principal s-a pus pe îmbu
nătățirea conținutului de 
metale în minereu. Aplicîn- 
du-se pe scară largă meto
da pușcării selective în a- 
bataje și cariere, precum șt 
alegerea șistului vizibil din 
minereu s-a reușit să se 
livreze lună de lună numai 
minereu cu conținut bogat. 
Pe această cale, minerii au 
trimis jurnaliștilor în acest 
an cu 16 000 tone de metale 
in minereu mai mult decît 
prevederile planului.

I 
I

Cinci noi profile 
de laminate destina
te pieselor pentru 
tnacaze de linii fera
te, utilajelor pentru 
industria chimică, 
precum și altor cons
trucții metalice au 
completat de curînd 
lista produselor Com
binatului siderurgic 
Reșița. In prezent, ca 
urinare a asimilării 
de noi mărci de ote
luri, modernizării u- 
nor agregate și a îm-

bunătățirii tehnologi
ei, laminoriștii de la 
Combinatul siderur
gic. Reșița realizează 
cel mai mare număr 
de profile produs aici 
în ultimii 20 de ani. 

Noi laminate au 
realizat și siderurgie- 
tii de la Uzina „Oțe
lul roșu". Dintre a- 
cestea se remarcă 
proiilele ușoare pen
tru diverse construc
ții industriale și 
blocuri de locuințe.

Reportaj

Vizita în Iran a președintelui Consiliuiui
de Miniștri al Republicii Socialiste România,

Ion Gheorghe Maurer
TEHERAN 23. De la trimișii 

speciali Valeriu Pop și Ni
colae Puicea :

în cea de-a treia zi a vizitei 
sale în Iran, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, au vizitat în 
cursul dimineții de sîmbătă 
Muzeul de arte frumoase din 
Teheran. Oaspeții români sînt 
întîmpinați la sosire de către 
Djabori, subsecretar de stat la 
Ministerul Culturii și Artelor 
al Iranului, care i-ia condus 
prin secțiile muzeului. Vizita 
a început, la atelierele de arti
zanat, de țesut covoare, de 
pictură și de sculptură unde 
meșteri pricepuți lucrează cu 
o impresionantă îndemîraare 
la confecționarea unor obiec
te de artă populară destinate 
muzeelor. Oaspeții au urmărit 
cu multă atenție munca migă
loasă de încrustare în lemn și 
o demonstrație de 
în arta țesutului 
covoare persane.

într-un pavilion 
în stil oriental sînt 
picturi, mozaicuri, 
mobilier decorativ lucrate de 
studenți ai școlii de arte fru
moase. Tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a remarcat mă
iestria artistică a creatorilor, 
precum și înalta valoare a lu
crărilor și exponatelor, apre
ciind că obiectele se disting 
prin finețe și realism, reflec- 
tîrid totodată bogatele tradiții 
naționale în arta populară.

gazdele au 
filme docu- 
de cineaștii

avut loc vi-

în continuare, 
prezentat două 
mentare realizate 
iranieni.

După-amiază a
zitarea unui cartier de locuin
țe din Teheran. Grupuri de 
constructori și cetățeni au sa
lutat prin vii aplauze prezen
ta în mijlocul lor a președin
telui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Oaspeții români s-au in
teresat de construcțiile din 
acest cartier.

Convoiul de mașini s-a în
dreptat apoi spre Bank Mar- 
kazi Iran unde se află Muze
ul bijuteriilor coroanei. Aici, 
în vitrine se găsesc mii de 
giuvaieruri, obiecte de podoa
bă din aur, încrustate cu pie
tre prețioase, și arme scumpe.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a semnat în Cartea 
de onoare a muzeului.

măiestrie 
vestitelor

construit 
expuse 

goblenuri,

Dejun oferit
de sahinsahul Iranului? Ì

Sîmbătă la prînz, Mohamed 
Reza Pahlevi. șahinșahul Ira
nului, a oferit un dejun în 
cinstea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, 
Gheorghe Maurer.

Au participat Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor 
externe, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, 
Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului.

Din partea iraniană au luat 
parte Amir Abbas Hoveida, 
prim-ministru al Iranului, dr. 
A. Alikhani, ministrul econo
miei, și D. Gharid, subsecretar 
de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe al Iranului.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România a exprimat șahin- 
șahului Iranului călduroase 
mulțumiri pentru prilejul o- 
ferit de a vizita Iranul.

Mohamed Reza Pahlevi și-a 
exprimat satisfacția în legătu
ră cu vizita în Iran a premie
rului român, apreciind-o drept 
o expresie a bunelor relații 
existente între cele două țări. 
Șahul a transmis călduroase 
mulțumiri pentru invitația ce 
i s-a adresat de a vizita Ro
mânia, vizită pe care o așteap
tă cu deosebită plăcere. El a 
considerat că există reale po
sibilități pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor 
tre Iran și România.

Șahinșahul Iranului 
ședințele Consiliului 
niștri al României au 
în cadrul convorbirilor, 
s-au desfășurat 
sferă cordială, probleme de in
teres reciproc privind relații
le dintre cele două țări.

din-

pre- 
Mi-

Și 
de 
abordat 

care 
într-o atmo-

EXIGENTA IN REGRES

cutăm. tl chem Insă pe tovară
șul inginer Nicolae Topa, șeful 
serviciului tehnologic-proiecta- 
re. Veți discuta cu dînsul.

Spune-mi, Insă, ca să știu și 
eu, ce material vreți să scrieți 
din fabrica noastră ? Vă întreb 
pentru că Întreprinderea e o

critic. Nu s-ar cuveni, vezi 
bine, să fie criticată o întreprin
dere cu prestigiu... Am fost 
poftit și eu și șeful serviciului 
tehnologic-proiectare Intr-un 
birou vecin. „Expfică-i tovară
șului — se adresează tovară
șul Citibii inginerului Topa —

unoaștem că Între
prinderea de prefa
bricate „Progresul“ 
din Capitală este 
o unitate fruntașă 
a ramurii industri
ei materialelor de 
construcții. Acum

doi ani, colectivul acestei În
treprinderi a deținut titlul de 
Întreprindere fruntașă pe ramu
ră. Anul trecut a fost la un pas 
de a-1 obține din nou.

Cu ce rezultate se prezintă In 
acest an ?

— Poftiți bilanțul pe 9 luni 
— ne-a spus șeful serviciului 
planificare. Abia l-am încheiat. 
Am îndeplinit și depășit planul 
Ia toți indicatorii. Producția 
globală — 10.4,8 la sută > pro
ducția marfă — 109 Ia sută. 
Sarcina de creștere a producti
vității muncii a fost depășită 
cu 1 la sută. Am obținut eco
nomii suplimentare 
de cost în valoare 
Iei.

Rezultate bune ■ 
linia. Ne adresăm 
inginer șef pentru < 
s-au obținut.

—■ Îmi pare rău

Aproape 2 000 de bucureștenl 
participă la excursiile organizate 
la sfîrșitul acestei săptămîni de 
Oficiul Național de Turism „Car
pati“ dornici să admire frumuseți
le patriei în aceste zile însorite de 
toamnă. Cu autocarele s-a plecat 
pe itinerariul Giurgiu — Ada- 
Kaleh — Tr. Sever in — Craiova — 
Pitești. Alți excursioniști sint oas
peții cabanelor Diham, Căminul 
Alpin, Susai, de Ia Cota 1 400, Cota 
1 500, ale stațiunilor Pîrîul Rece, 
Predeal, Poiana Brașov și altele. 
Un grup de studenti au urcat în 
Masivul Piatra Mare.

Pentru sfîrșitul săptămînii 
re sint programate excursii 
nerarii cuprinzînd Brăila. 
Pîrîul Rece, Bran, Tușnad,
Oltului, Valea Prahovei, Poiana 
Brașov, Curtea de Argeș, iar pen
tru alpinisti sint organizate ascen
siuni la cabanele din Masivul Bu- 
cegi.

• Maratonul reprofilării și... planificarea
• E bine să ții la prestigiu, dar nu oricum
• Unde este certificatul de calitate?
• Beneficiari trași pe sfoară

unitate cu prestigiu. Si n-am 
vrea...

Tovarășul inginer șef n-a 
mai continuat ideea pentru că 
in acel moment a intrat pe ușă 
inginerul Topa. Suspensia nu 
lasă însă nici o îndoială. Tova
rășul inginer șef ne-a pus în 
gardă ca nu cumva să scrim ceva

cum am.rezolvat noi problemele 
de reprofilare, ce măsuri am 
luai. Asta-i tot“.

— ...Ce să vă 
inginerul Topa. 
greu pentru noi. 
bucuros că pină
scos-o la capăt cu bine.

— Dar ce s-a lntîmplat ?

(Continuare în pag. a IV-a.)

SUGE AVA. — Blocuri și flori
(Continuare în pag. a Il-a)

0 NOUĂ HALĂ

an 
sint 
am

— A trebuit, continuă șeful 
serviciului tehnologic-proiecta- 
re, să ne reprofilăm in plină 
activitate de producție.

Pe scurt, lucrurile ș-au petre
cut așa. Trei secții au trebuit 
să fie reprofilate imediat după 
primul trimestru. Motivele — 
după cum ne-au fost explicate 
— sînt multiple. Constructorii 
au reluzat de la început fîșiile 
STASSA. Direcția generală și 
Direcția Construcții din C.S.P. 
le-au inclus totuși în planul pe 
1965. Produsele n-au fost însă 
solicitate. Pentru elementele 
prefabricate de răsadnițe și 
stîlpi de beton electrici — lu
crurile sînt mai complicate. Di
recția generală a fixat cifre de 
plan pentru întreprindere pe 
baza sarcinilor repartizate de 
C.S.P. și a planului de repartiții 
asigurat de Consiliu] Superior 
al Agriculturii (pentru elemente 
de răsadnițe) și Ministerul ener
giei electrice (pentru stîlpi). Be
neficiarii centrali n-au solicitat 
comenzi decît într-un procent 
foarte redus față de planul de 
repartiții. Descurcă, dacă poți, 
nodul acestei planificări.

C. PRIESCU

CRONICA ACTUALITATE
DE FABRICAȚIE

Din 
crări 
toamnă 
agendă, cu mențiunea 
„urgent“, terminarea 
recoltărilor și arături
le pentru însămînțări- 
le de primăvară.

în regiunile din 
sudul țării recoltările 
se apropie de sfîrșit, 
iar în cele din nord, 
unde vegetația a fost 
mai întîrziată, conti
nuă cu intensitate. în 
întreaga țară, porum-

bul pentru boabe și 
sfecla de zahăr au 
fost strînse de pe 80 
la sută din suprafețe
le cultivate, iar car
tofii și orezul — de 
pe mai mult de 90 
la sută. Culesul stru
gurilor s-a terminat în 
regiunea București, se 
apropie de sfîrșit în 
regiunile Galați, Olte
nia și Dobrogea și 
continuă în nordul 
țării.

Măsurile luate in 
ultimele zile de uni
tățile agricole socia
liste urmăresc termi
narea în cel mai scurt 
timp a recoltărilor de 
toamnă, transportul și 
depozitarea în bune 
condiții a produselor, 
în podgorii și livezi, 
atenția este îndreptată 
spre terminarea cule
sului, transportul și 
valorificarea fructelor.

La Editura Academiei Repu
blicii Socialiste România se află 
în curs de apariție Dicționarul 
limbii române modeme. Lucrarea 
cuprinde peste 50 000 termeni, cî- 
teva mii de ilustrații și numeroase 
planșe care facilitează înțelegerea 
noțiunilor expuse.

Pentru explicarea amănunțită a 
termenilor sint folosite — la ce
rerea cititorilor — unele indicații 
gramaticale ca : pluralul substan
tivelor, femininul adjectivelor, in
dicativul prezent al verbelor, 
precum și unele precizări etimo
logice.

Noi prevenitoare de erupții
Constructorii de u- 

tilaj petrolier de la 
Uzinele „1 Mai“-PIo- 
iești, au realizat noi 
prevenitoare de erup
ție îmbunătățite. Ele 
sint acționate lridrau-

lic pentru presiuni de 
350-—700 de atmosfe
re. Pentru a mări coe
ficientul de siguranță 
îndeosebi la forajul 
sondelor în structuri

necunoscute și la a- 
dîncimi mari, acționa
rea noilor prevenitoa
re se face de la o uni
tate de forță separată 
de celelalte utilaje.

La Fabrica de șuruburi din Ba
cău — una din principalele furni
zoare de elemente de asamblare — 
se apropie de sfîrșit construcția 
unei noi hale de fabricație. Aici 
se vor produce anual 200 de mili
oane de șuruburi destinate fabri
cilor de mobilă și binale din țară. 
Cea mai mare parte a utilajelor 
ce vor fi montate aici sînt con
struite la Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din București și Uzinele 
„Independența* din Sibiu.

în scopul modernizării procesu
lui de producție și îmbunătățirii 
calității produselor, în secții au 
fost montate utilaje noi. printre 
care 5 mașini de trefilat, o mașină 
rfe presat piulițe si o mașină de 
crestat șuruburi mecanice.



ȚARA HAȚEGULUI

I
n unghiul sud- 
vestic al re
giunii Hune
doara, acolo un
de Transilvania, 
Banatul și Olte
nia se întîlnesc 
pe văile Carpa
tilor 
nali, se întinde 
străvechea Tară a Hațegului: 

Fost golf de mare in era terția
ră, bintuit mai apoi de valurile 
unor adinei frămintări istorice, 
ținutul acesta a văzut închegîn- 
du-se puterea dacică, a trăit 
confruntarea dramatică dintre 
Roma șt Sarmizegetusa și a de
venit, !n cele din urmă, leagă
nul poporului nostru. El însuși 
se Înfățișează ca o incintă de 
cetate, cu zidurile alcătuite din 
munți: Retezatul, la miază-zi, 
de la apa Streiului la Porțile de 
Fier transilvane, Poiana Ruscă 
la vest și miază-noapte, Sebeșul 
la soare-răsare. în cartea sa, 
intitulată „Din Țara Hafegului", 
Ion Pop Retegan vorbește ast
fel despre zona cu pricina: 
„Frumos e Ardealul, fără mă
sură, dar mai frumos in el este 
tocmai acest colt, care din 
vechi pină astăzi se cheamă 
Țara Hațegului... deși e mică, ea 
întrunește în sine tot ce Ar
dealul are mai bun... ea se poale 
numi cu drept cuvînt un Ar
deal în miniatură“.

Atras de faima întemeiată a 
locurilor, vizitatorul poate veni 
fie pe valea Mureșului, urmind 
de Ia Simeria firul Streiului, fie 
pe Jiul apusean, ca s-o apuce 
apoi către nord-vest, prin păsul 
Bănită, fie, în sfirșit, dinspre 
Banat,-pe valea Bistrei, pe unde 
au suit acum nouăsprezece 
veacuri legiunile lui Traian. Ce! 
mai potrivit punct de plecare 
pentru itinerariile turistice este, 
neîndoielnic, Hațegul — orășel 
calm și îngrijit, cu vreo 4 000 
de locuitori, centrul administra
tiv și economic al raionului cu 
același nume. De aici pornesc 
drumuri spre Hunedoara, spre

Meridio-

de DAN DEȘLIU
Sarmizegetusa, spre Valea Jiu- ' 
lui, spre Retezat... După ce-au 
dat o raită pe străduțele liniș
tite, după un scurt popas in 
pădurea Slivuț, unde au putut 
vedea p/imbîndu-se in voie fal
nicul cerb lopătar, oaspeții se 
vor fndrepta spre obiectivele 
turistice din apropiere, pe cit 
de numeroase, pe atît de inte
resante.

Cam pe la jumătatea drumu
lui între Hafeg și Hunedoara, 
dincolo de satul Silvașul de 
Sus, intre păduri și dealuri do- 
moale, veghează minăstirea Pri
slop, întemeiată în jurul anului 
1400 de către Nicodim, călu-

unde s-au găsit adevărate ci
mitire de dinosauri — „oasele 
balaurilor" cum le mai zic bă- 
trlnii localnici. Un interes deo
sebit prezintă biserica din Den
suș — satul de baștină al fa
miliei de cărturari Densușianu. 
întemeiat probabil In secolul 
XIII, acest monument istoric, de 
o foarte originală arhitectură, a 
fost construit în cea mai mare 
parte cu piatră de la edificiile 
romane din Sarmizegetusa.

De altfel, fosta capitală a Da
ciei Felix se află la o bătaie de 
pușcă, într-un șes îngust, încon
jurat de dealuri și munți. Con
struirea cetății — replică ro-

fvrìsìuìSTJ
părul, cu sprijinul și din milo
și rdia lui Mircea cel Bătrîn. 
Este și aceasta o dovadă, între 
atitea altele, a relațiilor strînse 
care legau dintotdeauna ținutu
rile românești de-o parte și de 
cealaltă a Carpatilor. în pro
naosul bisericii, o lespede fune
rară cu slove latine și slavone 
ocrotește somnul de veci al 
domnitei Zamfira, fiica lui 
Moise Vodă, domn al Țării Ro
mânești între 1529—1530. „Tu, 
cel ce privești această lespede 
— spune inscripția — ia aminte: 
Zamfira înseamnă Safir, și ea a 
fost vrednică de acest nume“...

Pe valea Fărcădinului, prin
tre livezi de pomi roditprl ce 
se înlănțuie din vatra Hațegu
lui, pină dincolo de Densuș, ne 
întimpină castelul familiei Nop- 
cea, din care a făcut parte fai
mosul Fată-Neagră, prefect al 
comitatului Hunedoara și, tot
odată, haiduc legendar ; faptele 
sale aventuroase au umplut odi
nioară paginile multor romane 
de senzafie. Urmăm firul văii, 
spre Ciula Mică și Vălioara,

mană la Sarmizegetusa dacică 
— a început In preajma anului 
110 e.n., fiind întreprinsă — 
conform inscripțiilor — „din po
runca împăratului Traian, fiul 
lui Nerva, prin guvernatorul 
provinciei D. Terentius Scauria- 
nus“. Inițial, așezarea s-a nu
mit Colonia Ulpia Traiana, — 
pentru ca, după violentele răs
coale din 117—118, să i se a- 
dauge numele fostei capitale a 
lui Decebal; astfel sub Adrian 
denumirea complexă este Colo
nia Ulpia Traiana Augusta Da
cica Sarmizegetusa. Centrul ad
ministrației romane în Dacia cu
noaște o existentă înfloritoare 
pină prin anul 270, cind oficia
litățile încep să se retragă spre 
Dunăre și municipiul decade 
treptat. Săpăturile din ultima 
vreme au scos la lumină noi 
relicve ale trecutului alături 
de clădirea Augustalilor, de 
Forum și de amfiteatru, pot fi 
cercetate în voie parte din ră
mășițele unor temple, între care 
acela al zeiței Nemesis. Stir- 
nesc și astăzi admirația privito-

rului rezervoarele de apă pota
bilă, conductele, sistemul de în
călzire centrală. O scurtă oprire 
la necropola antică, 
la mausoleul familiei 
urmată de vizitarea 
local, va completa imaginea bo
gată asupra vieții strămoșilor 
noștri. Treclnd prin Sarmizege
tusa, fiecare dintre noi va simți 
cum suie, din adtncul 
sale, un fior de mîndrie 
emofie...

Șoseaua regională, în 
ma căreia se mai disting, 
colo, urmele vechiului drum ro
man, suie abia simțit spre cum
păna văilor, spre Porțile de Fier 
ale Transi’vbriiel. la Zeicani ră- 
sare-n fata noastră un monu
ment neobîștiuit* este un obe
lisc de flert înctMrriat cu o mă
ciulie ghrtnpbaSS, aidoma unui 
colosal buzgddifn. De cinci sute 
de ani mai bine străjuiește aici, 
în hotarul Zeicanilor, amintind 
una din victoriile lui Ion Corvin 
de Hunedoara. Cu 15 000 de oa
meni, majoritatea țărani din 
partea locului, iscusitul condu
cător de oști a zdrobit armia, 
de cinci ori mai numeroasă, a 
turcilor, în frunte cu vizirul 
Seadedin...

Iată-ne in punctul cel mai 
înalt al drumului, la 656 m. de 
unde Începe coborî rea spre pla
iurile bănățene. Aco'lo, devale, 
intr-un loc neștiut, dorm sub 
troienele timpului — armele, 
zidurile, vuietele cumplitelor 
încleștări de la Tapae, din anii 
89 și 101, cea din urmă hotă- 
ritoare pentru soarta războaie
lor daco-romane... Privim cu 
ochi de ceafă valea sălbatică, 
înecată In aurul și arămile 
toamnei. Apoi, ca pentru a ne 
limpezi privirea, ne întoarcem 
spre sud, spre namilele slin- 
coase, care urcă Irezistibil la 
asediul cetăfii montane, strălu
cind în bătaia amurgului: e Re
tezatul, una din pietrele cele 
mai scumpe dle Uriașei coroane 
carpatice.

îndeosebi 
Aurelia, 

muzeului
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Legumicultura 
agricolă

Președintele Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști din Republica 
Socialistă România, Gheorghe Va- 
silichi, a primit s'imbătă delegația 
Uniunii Asociațiilor de combatant! 
din războiul de eliberare națională 
a Iugoslaviei, condusă de Vlada 
Zecevici, membru al Prezidiului 
Comitetului iederal ol Uniunii. Cu 
acest prilej a avut loc o discuție 
prietenească cu privire la activita
tea celor două organizații.

Sîmbătă după-amiază s-a înapo» 
iat în Capitală tovarășul Vasil» 
Potop, membru al C.C. al P.C.R. 
prim-secretar al Comitetului regicș» 
nai Suceava șl P.C.R.. care a re
prezentat partidul nostru la lucră* 
iile Congresului al XlII-lea al P.C. 
din Chile.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, au fost de față tovarășii Ghl- 
zela Vass, Dumitru Popa, membri 
ai C.C. al P.C.R., Ion Pătan, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., ac
tiviști de partid.

este un sector de producție căreia i se acordă multă atenție la cooperativa 
din Peciu-Nou Timișoara. In prezent se construiesc aici 7 hale de seră

In librării : „Chimia distractivă“
Uriașa dezvoltare pe care o 

cunoaște astăzi chimia în țara 
noastră, posibilitățile nemăsu
rate pe care le mai are încă a- 
ceastă știință, frumusețea 
„plastică“, am putea spune, a 
unora dintre experiențe, aces
tea sînt temele principale ale 
noului volum de popularizare 
a chimiei, apărut în Editura 
Tineretului, sub semnătura lui 
Leonid Petrescu. Utilizînd un 
limbaj colorat, autorul a pus 
la îndemîna tinerilor o

mie distractivă" actuală, ba
zată pe cele mai recente cuce
riri ale științei. Notăm, astfel, 
prezentarea unor recente des
coperiri, ca : pila cu combu
stibil, utilizarea gazelor inerte, 
chimia temperaturilor joase, 
agrochimie etc. Totul este îm
pletit cu o serie de probleme, 
jocuri sau experiențe de chi
mie, constituind astfel o carte 
atractivă.

ghid

Sîmbdta la amiază s-a înapoiat 
de la Varșovia delegația sindicate
lor din Republica Socialistă Româ
nia, care a participat la cel de-al 
Vl-lea Congres sindical mondial 
ce a avut loc intre 8 și 22 octom
brie.

Delegația a fost condusă de Con
stantin Drăgan, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au tost de față Ion Cotoi, Ludovic 
Cspuor, Gheorghe Petrescu, Ion 
Preoteasa, secretari ai C.C.S, de 
membri al Prezidiului C.C.S.. acti
viști ai sindicatelor precțim si re
prezentant! ai ambasadei R. P. Po
lone la București.

(Agerpres)
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Mazăre și Teodora Săvescu, două dintre muncitoarele 
în întrecerea socialistă de la Uzina de fibre sinle- 
Săvinești, urmăresc cu atenție calitatea fibrelor 

de relon
- Foto : N. STELORIAN

Cinematografe

ANKARA 23 (Agerpres). —• Pe 
stadionul din Ankara s-a dispu
tat, sîmbătă după-amiază, meciul 
retur dintre echipele Turciei și 
României, din cadrul grupei a 
IV-a a preliminariilor campiona
tului mondial de fotbal. Fotbali
știi turci au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—0).

Jocul a început în nota de do
minare a gazdelor care au acțio
nat cu deschideri lungi, pornite 
de pe linia de fund. în minutul 
12, la o acțiune care a surprins 
apărarea noastră, interul stînga 
Fevzi a deschis scorul. în con
tinuare jocul se echilibrează. A-

tacul echipei române este pe 
puncîul de a înscrie, însă Ion 
Ionescu ratează.

începutul reprizei a doua a- 
duce gazdelor cel de-al doilea 
gol. Centrul atacant Nedim intră 
în posesia mingii și după ce face 
cîțiva pași șutează puternic în 
colțul de sus al porții apărate de 
Andrei, care de altfel a plonjat 
cu întîrziere. Jucătorii români reu
șesc să reducă din handicap în 
minutul 80 prin Georgescu.

Cu trei minute înainte de sfîr- 
șit echipa română a avut o bună 
ocazie de a egala, dar Dumitriu, 
bine deschis de Pîrcălab, a șutat

în portar, care a respins în cor
ner.

Au jucat formațiile s
Turcia : Nihat-Sukru, Fehmi- 

Seref, Sabahattin, Onursal-Ogun, 
Tuncay, Nedim, Fevzi, Yasar.

România : Andrei-Popa, Motroc, 
Dan, Greavu — Alexandru Va
sile, Georgescu-Pîrcălab, Dumi
triu, Ion Ionescu, Codreanu.

în clasamentul grupei a 4-a 
conduce echipa Portugaliei cu 8 
puncte (4 jocuri), urmată de Ce
hoslovacia 4 punct’e (4 jocuri), 
România 4 puncte (5 jocuri), Tur
cia 2 puncte (5 jocuri).

Etapa a XX-a 
campionatului 

republican de 
rugbi programea. 
ză astăzi o serie 
de partide echili
brate. Dintre a- 
cestea se remar
că în mod deose

bit derbiul campionatului Grivița 
Roșie — Steaua care se va dispu
ta pe Stadionul Dinamo cu înce
pere de la ora 15,30. în deschide
re, la ora 14,00, se va deslășura 
jocul Dinamo — Progresul.

în țară au loc meciurile : Știința 
Cluj — C.S.M.S. Iași și Știința 
mfșoara — Știința Petroșeni.

Ti-

• Astăzi, în jurul orei 16,00, 
programul I, stațiile noastre 
radio vor transmite alternativ 
pecte din repriza a doua a meciu
lui de fotbal România — Turcia 
(tineret) de la Brașov și a jocului 
derbi de rugbi Steaua — Grivița 
Roșie, din cadrul campionatului re
publican.

pe 
de 
as-

VESELIEI rulează la 
' ; 11,30: 14 ț 16,30:

CARTIERUL 
Patria (orele 9 , 
119: 21,15). MARYL1N — cinema
scop — rulează la Republica (orele 
8,45: 10,45; 12,45: 14,45; 16,45 :
19; 21,15). DULCEA PASĂRE A 
TINEREȚII — cinemascop — rulea
ză la Festival (orele 9 ; 11,30 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45; "
celsior (orele 9 ;
16,30 ; 19 ; 21,30),
rele 10,30; 12,45; . .
20). JUDEX rulează la Lucealărul 
(orele 9,15: 11,30: 13,45: 16: 18,15:
20.30) , Capitol (orele 9,30; 11,45:
14; 16,30: 18.45; 21), Floreasca
(9,30: 11,45; 14, 16,15, 18,45, 21). 
Flamura (orele 10; 12; 14; 16: 
18,15: 20,30). LA ORA 5 DUPĂ- 
AMIAZĂ rulează la Victoria (orele 
10, 12, 14; 16,15; 18,30, 20,45), 
Buzești (orele 11; 15,15i 17,45, 
20,15). OMUL MAFIEI, completare 
SIMETRIE rulează la Lumina (orele 
9,30, 11,45, 14; 16,15; 18,30, 20,45), 
Unirea (orele 11; 16; 18,15: 20,30; 
completare SPORT nr. 4/1965. CI
NEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE 
completare ȘTIAȚI CĂ... rulează 
la Central (orele 9,30, 12.15, 15: 
17,45; 20,30), înfrățirea între po
poare (orele 10, 15.30: 18; 20,30), 
Bucegi (9, 11,30, 14, 16,30; 19;
21.30) . AH, EVA 1 rulează la Union 
(orele 14; 16, 18,15; 20,30). AME
RICA, AMERICA — ambele serii 
—rulează la Timpuri Noi (orele 
10—20 în continuare). HATARI — 
ambele serii — completare TOTUL 
PENTRU VIAȚĂ rulează la Giu- 
lești (orele 10; 14,30; 17,30; 20,30). 
VIAȚĂ DIFICILĂ rulează la Cul
tural (orele 15,30; 18; 20,30). OCO-

21,15), Ex
il,30-, 
Grivița 

15,15, 17,45 :

14 ! 
(0-

LUL PĂMÎNTULUI ÎN 80 DE ZILE
— cinemascop — (ambele serii) — 
completare GURA LUMII rulează 
la Dacia (orele 9,45—20 în conti
nuare). CEI MAI FRUMOȘI ANI 
rulează la Feroviar (orele 9,30:
11.45, 14, 16,15, 18,30; 20,45). UNO
RA LE PLACE JAZZUL rulează la 
Progresul (orele 15,30, 18; 20,15), 
Crîngași (orele 10,30, 16, 18,15;
20.30) , Doina (orele 11,15; 13,45: 
16,15: 18,45, 21,15). Program pentrn 
copii orele 10. ONORABILUL STA- 
NISLAS, AGENT SECRET — com
pletare PRIMA ZI 
Tomis (orele 9,15;
16; 18,15,
rele 9,30,
18.45, 21),
14,15; 16,30: 18,45: 21). CAPORA
LUL ȘI CEILALȚI rulează la Fla
căra (orele 14, 16, 18,15; 20,30), 
Munca (orele 16; 18,15, 20,30). UN 
CARTOF, DOI CARTOFI — com
pletare LECȚIE ÎN INFINIT rulea
ză la Vitan (orele 15, 17; 19, 21). 
CAMERA ÎN FORMA DE „L“ ru
lează la Miorița (orele 10, 12,30, 
16; 18,30: 21). HOȚUL DE PIER
SICI — completare FATA DE PE 
SOMEȘ rulează la Popular (orele 
16; 18,15; 20,30 — duminică ora
11.30) . VESELIE LA ACAPULCO
— completare ARTIȘTI AMATORI 
rulează 
13,30;
LUCRU 
pletare 
VEL rulează la Moșilor (orele 11: 
15,30, 18, 20,30).

20,30).
11.45, 

Modern

rulează la
11,30: 13,45;
Melodia (o-
14, 16,30,
(9,45: 12:

Vedere din Gara de Nord din Capitală (Agerpres)

la Arta (orele 9; 11,15, 
15,45; 18,15; 20,45). UN
FĂCUT LA TIMP — com- 
LA CEL MAI ÎNALT NI-

• Astăzi se 
desfășoară jocu
rile etapei a Il-a 
ale campionatului 
de volei masculin 
și încep întrece
rile în cadrul 
campionatului fe
minin.

Televiziune
DUMINICĂ 24 OCTOMBRIE

8,50 Gimnastica de învio
rare la domiciliu. 9,00 Rețeta 
gospodinei. 9,30 Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar, e 
„Sus, tot miai sus...“ piesă de 
Alecu Popovici. • Știți să re
citați ? • Telejurnalul pionie
rilor. 10,45 Emisiunea pentru 
sate. 12,15 Partea a doua a 
concertului orchestrei Filar
monicii de stat „George 
Enescu“, dirijor Mircea Cris- 
tescu, solist Isaiac Stern 
(S.U.A.). 15,30 Duminică spor
tivă : întîlnirea de rugbi din
tre echipele Grivița Roșie și 
Steaua. Gimnastică : U.R.S.S.- 
Japonia, transmisie de la 
Moscova., 19,00 Jurnalul tele
viziunii. 19,30 Aventurile lui 
Robin Hood : Insula „Ochiul 
Irlandei“. 20,00 Melodii în 
premieră ! 21,30 Film : Fata în 
doliu. 23,00 Jurnalul televi
ziunii (II). 23,10 Telesport.

LUNI 25 OCTOMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Emisiune de știință și 
tehnică pentru pionieri și 
școlari. 20,00 Colecții șl colec
ționari. O călătorie prin Eu
ropa cu ajutorul... ilustratelor. 
20,30 Gong I 21,30 Seară de 
muzică preclasică. 22,00 Jur
nalul televiziunii și buletinul 
meteorologic.

W'X ( li

în Capitală meciurile au Ioc în 
sala Dinamo după următorul pro
gram : cu începere de la ora 8,30: 
Dinamo București — Partizanul 
Roșu Brașov (feminin), Metalul ■— 
Rapid (feminin), Dinamo București 
— Steaua (masculin).

în țară se dispută următoarele 
partide : masculin : Știința Brașov 
—'Farul, Știința Timișoara — Trac
torul, Petrolul — Constructorul 
Brăila, Știința Galați — Știința 
Cluj, Minerul Baia Mare — Ra
pid : feminin Știința Cluj — C.P.B., 
Farul — Penicilina Iași, Știința 
Craiova — C.S.M. Sibiu.

• Tradiționala întrecere de ca
notaj dintre reprezentanții „Univer
sității" și ai .politehnicii" se des
fășoară astăzi cu începere de la 
ora 10,00, pe lacul Tei. La concurs, 
care se va desfășura după sistemul 
eliminatoriu, s-au înscris 250 de 
student!.

Prima zi de liber
tate. In cadrul galei 
filmului polonez o 
producție semnată de 
Alexander Ford. Per
sonalitatea artistică a 
lui Ford o certifică 
filmele „Maidanek“, 
„Strada hotarului“, 
„Tinerețea lui Cho- 
pin“, „Cei trei din 
strada Barska“, „Ca
valerii teutoni“, vă
zute fiecare la vre
mea lor de spectatorii 
noștri. Noul său film 
se integrează temati
cii urmărilor tragice 
ale războiului care 
dezumanizează, temă 
frecventă în cinema
tografia 
Pledoarie 
pentru demnitate u- 
mană, filmul lui A- 
lexander 
pe ecran 
nești ce 
niciodată

Unchiul meu. în 
fine I După o lungă 
absență, din nou pe 
ecranele noastre un 
film de Jaques Tați I 
Poate cel mai desă- 
vîrșit maestru al co
mediei cinematogra
fice contemporane, 
Tați aduce în come
diile sale lirice sensuri 
de un profund ome
nesc. Scenarist, actor,

poloneză, 
patetică

Ford aduce 
drame ome
nii trebuie 
uitate.

regizor, Tați este 
fiecare din aceste ipo
staze un autentic 
poet. Filmul „Unchiul 
meu“ nu trebuie să-l 
pierdeți pentru că 
după atîtea comedioa
re fragile văzute Tați 
demonstrează măsura 
reală a posibilităților 
acestui gen atît de 
popular.

Păcat de benzină. 
Vreți să vă cumpărați 
un automobil ? Vreți 
să rîdeți ?

Și într-un caz și în 
celălalt vă recoman
dăm această amuzan
tă comedie cinemato
grafică maghiară (a- 
veți în față o săptă- 
mînă, generoasă în 
rîs), realizată în stilul 
filmului scheci.

Marilyn. Un reușit 
film de montaj, rea
lizat de cineaștii ame
ricani, evocă viața și 
creația celei care a 
fost Marilyn Monroe, 
dispărută în mod tra
gic din mijlocul celor 
care o iubeau și ad
mirau. O mare actriță 
a pierit pentru că cei 
cărora talentul și fru
musețea ei le îngro- 
șau conturile la ban
că preferau să uite 
că în fond Marilyn

era mai înainte de 
„mitul Monroe“ un 
om. Torturată de pu
blicitatea deșănțată a 
producătorilor de la 
Hollyvood, de indis
crețiile imorale ale 
gazetarilor de scan
dal, Marilyn și-a pus 
capăt zilelor, în plină 
tinerețe. Pelicula a 
păstrat însă pentru e- 
ternitate zîmbetul, far
mecul și vigoarea fe" 
tei simple americane 
pe care a întruchi
pat-o de atîtea ori în 
filmele sale neuitata 
Marilyn.

Dacă mergeți Ia 
cinematograf însoțiți 
de copii, vă recoman
dăm următoarele fil
me : Ocolul pămîn- 
tului în 80 de zile. 
Un lucru făcut la 
timp. Laleaua nea
gră, Contele de Monte 
Cristo.

Nu pierdeți aceste 
filme î Cartierul ve
seliei, Cine ești dum
neata, domnule Sorge, 
Dulcea pasăre a tine
reții, Omul Mafiei, 
America, America, Un 
cartof, doi cartofi, 
Hoțul de piersici, A 
trecut o femeie.

EXPOZIȚII

Exigența in regres la... „Progresul"
(Urmare din pag. I)

— Ce-a urmat, știți — ne 
spune tovarășul inginer Topa. 
Cele trei secții au fost reprofi
late pe alte produse: spalier! 
pentru viță de vie, elemente 
prefabricate diverse și grinzi 
,,T" pentru acoperișuri de hale 
industriale. Am făcut eforturi 
peste eforturi pentru a redresa 
situația creată...

Rezultatele generale ale în
treprinderii par să îndreptățeas
că aceste eforturi: planul 
producție a fost. Îndeplinit 
depășit.

Nu-i mai puf in adevărat
I anumite „urme“ ale reprofilării 
I peste... noapte se mai văd. Și 
i încă bine. Depozitele întreprin- 
i derii sînt tixite cu produse a- 
; ilate în stoc. (Produsele aflate 

in stoc, la 30 septembrie, se 
ridicau la 13 000 000 lei). Și 
asta pentru că, pină la termina
rea lucrărilor de reprofilare, a 
continuat fabricarea produselor 
vechi.

— Nu sîntem noi de vină — 
ne explică inginerul șef ad
junct. Beneficiarii, și in primul 
rind Sfatul popular al Capita
lei, nu ridică produsele la ter
menele planificate.

Aceasta este, fără discuție, 
o cauză. Întreprinderea are In 
stoc panouri pentru 400 de a- 
parlamente (beneficiar Sfatul

de
Ș>

cd

popular al Capitalei care, cu 
toate insistentele întreprinderii, 
amină ridicarea acestora). Sti
vele au crescut pină la 10—12 
rinduri, deși norma de recepție 
prevede cel mult 7. Unele pro
duse se degradează. Pentru stîl
pi! electrici și pentru elemente 
prefabricate de răsadnițe sînt și 
alte cauze. Cercetăm, la serviciul 
CTC, dosarul „relații cu be
neficiarii“. Acesta cuprinde 35 
de reclamatii și refuzuri. Peste 
70 la sută aparțin gospodăriilor 
agricole de stat și cooperative
lor agricole de producție. Ce 
confin reclamatiile f „Elemen
tele de răsadnife nu au rezis
tentă. Se rup repede“. Ce spu
ne întreprinderea ? „Nu știu 
să le întrebuințeze'". Amindouă 
cauzele sînt la fel de reale. Se 
cunosc. Și furnizorii și benefi- 
ciarii se invită unii pe alții să 
ia măsuri. Printre produsele din 
stoc se aflau și 1 020 stîlpi, de 
beton electrici declasați. Există 
pentru fiecare din ei o notă in
ternă de recepție care stabilește 
acest lucru.

— Ce veți face cu acești 
stîlpi ?

în loc de răspuns, inginerul 
Gh. Apostol, șeful serviciului 
CTC, ne arată ctteva vlnătăi In 
jurul ochiului.

— Ce lăgătură au cu... stu
pii î

— Au...
Și aflăm o întreagă poveste. 

O poveste incompatibilă cu e- 
tica unor conducători de între
prindere socialistă. Beneficiarii 
au cerut în trimestrul III stîlpi 
de beton electrici. întreprinde
rea n-a mai executat In ulti
mul timp aceste produse. Ce 
și-au zis atunci unii tovarăși 
din conducere ? „Dacă tot sînt 
cerufi stîlpi, săi vindem și pe 
cei declasați.

— De ce livrafi stîlpi decla
sați ? — întrebăm pe tovarășul 
inginer șef adjunct Iosifescu.

— Dacă beneficiarii solicită 
asemenea stîlpi.

— Avefi contracte de la be
neficiari în care se menționează 
„stîlpi declasați“ ?

— Nu înfeleg de ce vă inte
resează toate acestea ? Ce ur
măriți ? Ce fel de articol vreți 
să scrieți ? (Observați aceeași 
atitudine ca și a tovarășului 
inginer șef. De ce vă interesea
ză toate acestea ? Nu cumva 
vreți să ne criticați ?)

— Despre calitate.
— Asta n-are legătură cu ca

litatea. Eu nu vă mai spun o 
vorbă. Să mergem la tovarășul 
director... Nu vreau să am ne
plăceri.

In birou! 
tor. însoțitorul 
dator să explice 
tei:

— Tovarășul

tovarășului direc- 
meu se simte 
motivele vizi-

se interesează

de „cazul“ 18 octombrie.
(Prin ceea ce numește tovară
șul inginer „caz", trebuie înțe
les schimbul de palme care a 
avut loc în biroul său, între in
ginerul Petre Crăcea, șeful sec
ției de stîlpi electrici, și ingi
nerul Gh. Apostol, șeful servi
ciului C.T.C. Inginerul Apostol 
s-a opus livrării stîlpilor decla
sați și atunci i s-a oferit o lec
ție de... exigență s-o țină minte)

— „Sclnteia tineretului“ să 
se intereseze de problemele 
producției, de educație, nu 
asemenea treburi cu care 
nu-mi pierd titnpul.

— Ziarul are timp și pentru 
asemenea probleme, tovarășe 
director. Șl consideră o datorie 
a sa să se ocupe de ele.

A doua zi dimineață, în 
ul serviciului livrări.

— Ce doriți dv. ? mă 
treabă tovarășul Bănică, 
biroului.

— Contractele pentru 
electrici pe trimestrul

— Nu vă supărafi, 
probarea tovarășului 
nu vi le pot arăta.

— E tovarășul inginer șef de 
fată.

— Sînt acte secrete ale În
treprinderii și nu pot fi văzute 
fără aprobarea tovarășului di
rector — completează Ideea to
varășul inginer șei.

Totul e limpede. Contractele 
nu pot ii văzute. Pină la urmă, 
a aprobat tovarășul director. 
Nici un beneficiar nu solicită 
întreprinderii stîlpi declasați. 
Beneficiarii solicită stîlpi SE-1 
(stîlpi electrici pentru luminat)

de 
eu

biro-

în- 
șeful

III.
fără 
director

a-

și SE-6 (stîlpi electrici pentru 
înaltă tensiune). O schimbare 
de nume : în loc de SD (stîlpi 
declasați) s-a scris SE-1 sau 
SE-6, cum prevedea contractul, 
și stîlpii s-au vîndut.

— Cifi stîlpi SD s-au expedi
at, tovarășe Stănescu ?

— 420. Dar să rămină vorba 
între noi. I-am cam păcălit pe 
beneficiari. Am încasat pre
turi ca pentru stîlpi buni. Da
că apare vreun rebut, avem cu 
ce-l acoperi.

Am apreciat sinceritatea to
varășului Stănescu. Deși, tot în
tre noi fie vorba, de ce să fie a- 
coperite rebuturile cu banii be- 
neiiciarilor. E un fel ciudat al 
întreprinderii de a concepe re
lațiile cu beneficiarii. De ce se 
întimplă așa ?

In primul rind, pentru că be
neficiarii nu trimit recepfioneri 
la ridicarea produselor din fa
brică. In al doilea rînd, pentru 
că produsele întreprinderii nu 
sînt însoțite de certificat de 
calitate. Așa prevăd și instruc
țiunile ministerului. De ce nu 
s-ar mai face o concesie ? — 
și-a zis serviciul C.T.C. Între
prinderea eliberează copii după 
certificatele de calitate numai 
atunci cînd beneficiarii le so
licită. Cînd nu — nu I

Normal ar fi ca fiecare pro
dus ieșit pe poarta fabricii să 
fie Însoțit de certificatul de ca
litate care să prescrie tofi pa
rametrii acestuia. Beneficiarul 
trebuie să aibă posibilitatea de 
a cunoaște acești parametri, 
de a verifica dacă ei au fost 
sau nu respectafi de către uzina 
furnizoare.

La Galeriile Fon
dului plastic din B- 
dul Magheru nr. 20 și 
Calea Victoriei 
132 s-au deschis 
cent expozițiile 
sonale de pictură ale 
artiștilor Mihai Rusu 
și Paul Gherasim. Cu 
toate virtuțile de cu
loare sau compoziție, 
lucrările lui M ihai
Rusu, prin numeroa
sele maniere și sti
luri abordate, încă 
mărturisesc căutările 
începutului. Talentul 
artistului ne îndreptă
țește să așteptăm mai 
mult de la el, în spe
cial pe linia găsirii 
unui limbai plastic 
propriu, original. Mai 
unitar, Paul Ghera
sim întregește în ex
poziție un univers 
pictural a cărui coor
donată majoră e li
rismul. Calitățile sale 
cromatice, subtile, de
licate, conferă sufici
entă valoare lucrări
lor expuse. De aceea, 
credem că poate re-

nr. 
re- 

per-

nunța fără regrete la 
facile „formule li
terare“ practicate pe 
pînze sau în titluri 
(„Arheologie dacică“, 
etc., etc.), ce nu țin 
de esența și specifici
tatea artelor plastice.

în sălile Muzeului 
de artă al Republicii 
Socialiste România 
s-a organizat de cu- 
rînd Expoziția retro
spectivă Șirato, care 
cuprinde pictură, gra
fică, desene politi
ce publicate de ar
tist în presa timpului. 
Expoziția e realizată 
prin reunirea mai 
multor lucrări repre
zentative aflate în 
Muzeul de artă, Mu
zeele regionale din 
Dobrogea, Cluj. Plo
iești, Bacău, la Bi
blioteca Academiei — 
cabinetul de stampe, 
Biblioteca centrală de 
stat, și în muzee ca 
Zambaccian, Bruken- 
thal, colecțiile Elena 
si I. N. Dona, Wein- 
berg ș.a., permite for-

marea unei viziuni de 
ansamblu asupra ac
tivității artistice a 
pictorului. Fr. Șirato, 
unul din componență 
„Grupului celor pa
tru“ (alături de N. 
Tonitza, Șt. Dumi
trescu și O. Han), a 
fost o prezență deo
sebită (pictor și critic 
de artă) în peisajul 
artelor noastre plas
tice de la începutul 
secolului, a cărui pic
tură și viată respiră 
modestie, sinceritate, 
dragoste pentru cei 
mulți și pasiune pen
tru frumos. Inițiativa 
de a oferi publicului 
re.întîlnirea cu delica
tul „pictor al luminii“ 
este încă una din ac
țiunile meritorii în
treprinse de Muzeul 
de artă al Republicii 
Socialiste România, 
de a populariza crea
țiile și personalitățile 
artistice reprezentati
ve din istoria artelor 
plastice românești.

C. R. C.

LECTURA
© între cărțile ulti

melor săptămîni una 
cu totul remarcabilă 
e cartea lui Nicolae 
Breban, Francisca. Ro
manul demonstrează 
talentul puțin obiș
nuit al unui tînăr pro
zator ale cărui lucrări

anterioare nu anunțau 
paginile de o mare fi
nețe analitică ale noii 
lui cărți. Francisca, 
eroina — o femeie tî- 
nără, extrem de auten
tică în reacțiile sale 
neprevăzute, alături 
de Chilian, celălalt 
protagonist, ne desco-

peră o lume pe care 
credeam că o cunoa
ștem ; fie că e vorba 
de lumea provinciei, 
fie că e vorba de a 
intelectualilor singu
ratici sau a țăranilor 
proaspăt angajați în 
uzine.
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lată-ne astăzi în vizită la cei care stau de strajă patriei, 
apele și cerul senin. Popasuri scurte

cei care învață să-i apere pămîntui, 
și cîteva cunoștințe

AERIENE

Vn supersonic este o săgeată albă... 
O vezi trepidînd la capul pistei de de
colare... Aspiră aerul prin botul ascu
țit, măturînd totul în spate... O ener
gie uriașă declanșată prin apăsare pe 
manete și butoane o face să alunece ca 
un fulger pe drumul de beton și apoi, 
parcă nemaiajungîndu-i aerul de pe 
aerodrom, să se avînte în spațiul 
nemărginit, urcînd într-un haos de unde 
sonore, aproape vertical. E cît un pumn 
pe cerul azuriu; după o clipă cît un 
punct și apoi dispare înghițită de ocea
nul aerian. Ne repezim la aparatele 
care, ca niște veritabili centri nervoși, 
țin legătura cu săgeata albă. Comenzi 
lapidare, rapoarte tot așa. de succinte... 
Centrul nervos îi dirijează drumul spre 
o țintă aeriană. Se întretaie în eter 
numiri de coordonate, cifre, toate re- 
ferindu-se la puncte în spațiu atinse de 
avionul care a spart de mult zidul so- 
nic. Glasul pilotului, ușor deformat de 
trecerea în forma undei herțiene, îmi 
este cunoscut. La sol îmi vorbise des
pre o demonstrație aeriană. Omul vă
zuse de nenumărate ori stelele mai 
aproape ca oricare dintre noi, dar a- 
tracția față de florile terestre e infinit 
mai puternică. Senzația marilor viteze 
și înălțimi poate îmbăta pentru o clipă 
dar rămîne constantă și profundă le
gătura cu florile terestre ale patriei, 
pentru apărarea cărora se pregătește 
neîncetat... îl cheamă Nicolae Sascău, 
e căpitan, membru în comitetul U.T.C. 
pe unitate. Totul la el se concentrează 
în tenacitatea cu care se antrenează să 
poată oricînd apăra liniștea și pacea

Reportaj de
DIONISIE ȘINCAN

celor care jos muncesc, construiesc, 
învață.

★
...Instalați în fotolii — undeva 

într-o cameră prin fereastra că
reia pot fi urmărite decolările și a- 
terizările — discutăm despre spargerea 
zidului sonic, despre frigul înălțimilor, 
despre motoare dar mai ales despre în
toarcerea omului pe pămînt după ce a 
luat în piept aproape 20 000 de metri 
altitudine. „In față ai numeroase ca
drane, ai manete și butoane... Fiecare 
ac de pe cadrane indică un angrenaj 
fin, un punct vital al aparatului... Le 
urmărești zbaterea și știi că totul merge 
bine. Concentrarea a devenit un reflex, 
te contopești cu avionul, îi impui vre
rea ta. Totul e automatizat. Ții 
în frine atîția cai putere, îi stru
nești cum vrei, ești stăpîn atotputernic, 
știi că vei putea înfrunta cu ei „ina
micul", să-l învingi. După terminarea 
misiunii, te întorci. Ajungi în apropie
rea aerodromului și începi coborîrea. 
Strîngi frîul, reduci din viteză pînă 
ajungi la cifra subsonică și de-abia 
a tunci vii sub 9 000 de metri. 
Iată pista în față... Cobori, co

bori, aparatele îți transmit prin ca
drane regim normal. Acum le părăsești 
cu privirea — nu, nu total, rămîi cu 
coada ochiului la ele — și apreciezi 
punctul de contact cu solul. îți trebuie 
ochi bun, calm, nervi tari, antrenament 
și stăpînirea măiestriei de zbor ca să 
atingi pămîntui cu 400 de kilometri la 
oră... „Bun găsit, pămînt drag ! Mi-am 
îndeplinit misiunea!“

Lucrurile par simple și frumoase. 
Despre frumusețea zborului nu are rost 
să vorbim. Dar despre „simplitate", 
da ! Nimic nu e simplu. Fiecare metru 
străbătut în plin ocean aerian cere, pe 
lingă antrenamentul obișnuit — și care 
nu este atît de simplu — multe, multe 
alte cunoștințe. Domenii variate de cu
noștințe se împletesc în chipul unui pi
lot de supersonice: informații de ordin 
științific, servite de mecanică, și de ma
tematică, și de astronomie. Domenii cu 
vaste teritorii de cercetat care cer spi
rit ingineresc. în afara lor, ca să te 
salți în văzduh cu viteze peste cele ale 
sunetului, trebuie să te formezi în așa 
fel încît echilibrul psihic și fizic să fie 
cît mai perfect. Și acest lucru este atît 
de greu încît numai printr-un proces 
de voință deosebit îl poți cuceri. Un 

'exemplu mărunt în aparență dar sem
nificativ, pe care mi l-a servit maio
rul Belușca îuliu, m-a făcut să-l înțe
leg. „Vezi cele două automobile care ies 
<acum pe poartă 1 La volanul lor sînt 
■doi piloți de supersonice. Oameni care 
.cunosc viteze de peste 2 000 de kilome
tri la oră. Urmărește-i cum rulează pe 
șosea... Cît crezi că au la oră ? 40—45 de 

.kilometri. Și nu depășesc această vi
teză. Te-ai fi așteptat să meargă la sol 
■cu viteza maximă — 100, 120 de kilo
metri care pentru ei este o viteză de 

■melc. Dar, nu ! 40—45 !“
O uriașă școală cu o multitudine de 

■materii de ordine foarte diferite... Ma
tematica, geografia, mecanica, arta con
ducerii avioanelor, a navelor, a mașini
lor complicate care aduc cu adevărate 
■uzine mobile, arta făuririi legăturilor 
radio și telefonice, arta de a scormoni 
în adîncurile oceanului aerian și de a 
■surprinde și urmări pe ecrane lumi
noase tot ce se petrece în vastul spa
țiu, arta de a cuceri palmă cu palmă 
teren în fața „inamicului“, de a-l lua 
pe neașteptate și a-l face inofensiv sau 
■a-l nimici... O școală uriașă în care se 
formează caracterele, se definesc trăsă
turi de caracter deosebite — curajul și 
perseverența, înțelepciunea, tactul și 
măsura, echilibrul psihic și fizic. O 
școală în care sentimentul dragostei 
față de patria socialistă capătă o pon
dere deosebită. După terminarea ei sen
timentele cetățenești ale tînărului ca
pătă caracter mai precis, mai defini
toriu prin maturizarea lor.

TERESTRE Pîrvu Cicerone văzuse tancuri nu
mai în ziare sau pe ecranul cine
matografului din sat. Le văzuse 
prinse de obiectivul fotoreporterului 
— siluete greoaie de oțel și fier; 
pe pînza ecranului alergînd cu 
viteză maximă peste dealuri și văi, în 
vîrtejuri de praf, cu capacele turelelor 
închise. Totul i se păruse obișnuit. Nu 
se gîndise niciodată ce poate ascunde 
blindajul de oțel, cum arată oamenii 
care conduc colosul cu viteze apropiate 
de cele ale automobilului. El învă
țase să conducă tractorul, știa ce 
se întîmplă înlăuntrul motorului, cuno
ștea rostul fiecărui mecanism, rostul 
fiecărei piese. Mai știa să tragă o braz
dă bună la adîncimea stabilită de nor
mele științei agricole. Cunoștea pro
cesul de naștere a plantei, de creștere 
a ei, rolul lui în îngrijirea acestor plan
te pînă în clipa în care tot el, cu trac
torul și combina, poposea la capătul 
lanurilor gata de seceriș. Și, după sece
riș, relua ciclul altor lucrări agricole 
înarmat cu cunoștințe tehnice și știin
țifice. Și uite așa se face că, doi-trei 
ani, împreună cu cooperatorii și meca
nizatorii din Fumureni-Drăgășani, a 
zmuls pământului roadele, umplând 
hambarele. Intr-o zi, a predat tracto
rul altuia mai tînăr. Poate că și-a luat 
înlocuitorul și l-a purtat peste tarlale 
să-i arate „terenul“, poate că i-a atras 
aceluia atenția asupra unor particula
rități ale mașinii sale — pentru că ma
șinile, cu toate că ies în serie pe poarta 
uzinei și sînt toate la fel. trecînd în mâi
nile oamenilor împrumută cîte ceva din

MARITIME Un popas pe o navă militară care se 
numește dragor de bază. Ne întîmpină 
la pupa un ostaș de gardă și, pentru 
că sîntem însoțiți de un ofițer, dă ono
rul cu sifleea. Sifleea ? Fluier marină
resc, scoțînd un sunet asemănător unui 
tril de ciocîrlie. Evident, mai puternic! 
La cheiuri navele stau strînse în pa- 
rîme petrecute după babale. Odihna 
navelor... Dar nu și a oamenilor de pe 
ele. Sifleele își încrucișează glasurile. 
Fiecare dă un semnal anumit : unul a- 
nunță sosirea sau plecarea comandantu
lui, altul schimbarea cartului, unul 
cheamă ofițerul de serviciu, altul pre
gătirea pentru masă... Un limbaj plas
tic, neobișnuit pentru oaspetele ocazio
nal și de neînțeles pentru urechile lui; 
limpede, clar, precis pentru cei care 
formează o familie atît de numeroasă 
și de unitară cum este cea de pe o 
navă.

Știți cîte profesiuni grupează o astfel 
de familie ? Pentru satisfacerea curio
zității, voi enumera cîteva : semnaliza
tori radiolocatoriști, hidrolocatoriști, me 
canid, electricieni, căldăriști, glrobu- 
soliști, timonieri, dragori, fochiști, bu
cătari etc. Principala profesiune pentru 
toți — marinăria.

Marea răsuflă dincolo de diguri li
niștită, somnolentă, sub sărutul anemic 
al soarelui de octombrie. Peste supra
fața ei sînt trasate zeci și zeci de dru
muri nevăzute, marcate însă pe hărți 
marinărești, străbătute de navele care 
odihnesc acum la cheiuri . Tineri îm- 
brăcați în uniforme albastre învață să 

caracterul fiecăruia dintre ei: stăpinul 
e om grijuliu ? atunci și mașina arată 
bine, inima îi bate normal; e un stă
pîn mai neglijent ? mașina suferă, e 
murdară sau capătă boli cronice, po
posește mai des la cabinetul medical 
— atelierul de reparații. Mașina lui 
avea puls normal. Și voia ca la întoar
cere să-i simtă același puls.

Apoi a fost ca și cum ar fi intrat din 
nou într-o școală. A recunoscut mași
nile pe care numai în ziare sau la cine
matograf le văzuse. „Un tractor mai 
măricel — și-a spus. Nu-i mare lucru I 
O să mă obișnuiesc!“ Prima învățătură 
primită a fost foarte clară: mașina 
respectivă există pentru ca el și alții 
ca el să poată trage în liniște brazdă 
dreaptă în urma căreia crește pîinea 
milioanelor de oameni; pentru ca uzi
nele să poată produce tractoare, auto
camioane ; fabricile — îmbrăcămintea, 
aparatele de radio și de televiziune, de 
spălat rufe, frigidere; pentru ca tipo
grafiile să poată tipări manualele șco
lare... „De fapt, gîndea el, e un fel de 
ciclu, ca și cel agricol, de lucrări în des
fășurarea căruia oamenii învață, cresc, 
se desăvârșesc, iubesc, trag brazde în 
urma cărora cresc lanurile de grîu“. 
Cam așa și-a imaginat el lumea și, de 
ce să nu mărturisim, și-a imaginat-o 
foarte plastic și just. Pentru ca ciclul 
vieții să se desfășoare în liniște și ar
monios, e nevoie ca el și alții ca el, să 
învețe să-l apere dacă s-ar găsi să se 
ridice asupra lui o mină dușmană li
bertăților și cuceririlor socialiste. Foar
te bine, mecanic conductor fruntaș Pîr- 

strunească coloșii de fier pe suprafața 
mării, pe drumurile trasate pe hărți. 
E o învățătură grea, cu mai multe des
tinații : stăpînirea și conducerea nave
lor, învingerea capriciilor mării, pregă
tirea ca apărători ai apelor teritoriale 
ale țării noastre. Mulți dintre ei au 
coboriț. din satele de munte sau de pe 
colinele Ardealului sau au sosit din sa
tele Bărăganului. Au simțit totdeauna 
pămînt tare sub picioare. Urcînd pe 
nave, teritoriu drămuit la centimetru 
din oțel și fier, au căpătat atributele 
mării: se mișcă, se ridică și se lasă, 
se apleacă pe o parte și pe alta... în
vățătura începe de la A : cum trebuie 
să te deplasezi pe acest teritoriu mo
bil, bucățică din pămîntui scump al pa
triei. Apoi, după ce fiecare a primit 
carnetul de luptă în care sînt înfățișate 
în amănunt îndatoririle principale ca 
tunar, electrician, timonier, fochist etc., 
se trece la etapa însușirii temeinice a 
acestor îndatoriri. Exercițiile și antre
namentele vin să sudeze nenumăratele 
îndatoriri, funcții, profesiuni, într-un 
tot care să funcționeze cu mare preci
zie în timpul misiunilor. Operațiune 
complexă care începe cu marșul pe 
mare și străbate un lung și complicat 
șir de evenimente care se sfîrșesc cu 
îndeplinirea misiunii și acostajul la 
cheiul de granit. Concomitent, se des
fășoară pregătirea continuă în specia
litățile specifice navei. Educația poli
tică și ideologică se combină armonios 
cu toate celelalte îndatoriri, condițio- 
nînd îndeplinirea lor. Fiecare navă — 

vu Cicerone ! Maturitatea acestor gân
duri îți face cinste. „La început, spune 
el, după ce am mers doi kilometri cu 
mașina asta, am obosit. Că are mai 
mulți cai putere decit tractorul meu 
știam; că e mai greu de condus, iarăși 
știam și puteam să-mi închipui. Dar că 
am să obosesc după doi kilometri de 
mers, nu mi-ar fi trăznit prin minte. 
Și uite că așa a fost!“ Povestește încet, 
o vorbire sacadată, își alege cele mai 
potrivite cuvinte, le cîntărește și de-a
bia apoi le dă drumul.

Alături de el, în tanc, mai sînt cîțiva 
tineri — comandantul, un ochitor, un 
încărcător... Și înăuntru e o uzină, o 
uzină pe șenile pe care el o pornește, 
el o conduce peste obstacole, la ordi
nul comandantului. El, aici a avut de 
învățat lucruri noi pe lingă cele teh
nice pe care și le-a însușit atît de bine 
încît își merită titlul de militar de frun
te. A învățat, prin nenumărate exerciții 
și antrenamente, să-și coordoneze în așa 
fel mișcările cu ale celorlalți din echi
paj, încît între ei de o parte, și mașină 
de altă parte, s-a constituit o unitate 
foarte puternică. Mașina li se supune 
total, mișcările ei sînt în funcție de mi
siunea fiecăruia din echipaj. Misiunile 
lor diferite se concentrează într-una 
singură, comună — distrugerea even
tualului „inamic". La temele de luptă au 
obținut cu calificativul „bine" — ziua ; 
„foarte bine“, la temele de noapte. Au 
un „profesor“ destul de tînăr — loco
tenentul Cîrstea Marin, comandant de 
pluton de tancuri, pînă în 25 de ani. 
„Tanchistul trebuie să fie om vioi, 

o școală cu materii pasionante, dăl- 
tuind caractere integre durate din tră
sături specifice : îndrăzneala, curajul în 
fața elementelor dezlănțuite ale naturii, 
simțul colectiv în îndeplinirea misiunii, 
omogenitate în acțiune, perseverență în 
obținerea rezultatelor cît mai bune în 
pregătire, pasiune pentru profesiunea 
de marinar și dragoste fierbinte față 
de patria socialistă.

O familie numeroasă care se înnoiește 
permanent la anumite perioade. Mulți 
dintre membrii ei au pășit pe punte cu
noscând cum se cultivă pămîntui în 
Bărăgan sau pe colinele Ardealului. Se 
întorc în viața civilă cu o profesiune 
însușită. De pildă cea de electrician, 
sau de transmisionist (radio, telefoane 
etc), de fochist, și așa mai departe. Așa 
au fost, de pildă, Dumitrescu loan, 
Minciu Minciu, Oprea loan, Ciuhă- 
reanu Liviu, Milutinovici loan, Stanciu 
Petre, Fială Iuliu și nenumărați alții, 
întorși în viața civilă, nu-și uită fami
lia de pe navă. Scrisorile lor se adre
sează înlocuitorilor : „Vezi, măi frate, 
ai grijă de tunul din prova. Iată cum 
îl îngrijam eu...“ „Ai grijă, băiete, în 
postul acela de luptă în care te afli am 
fost eu. Să nu mă faci de rușine. Ești 
utecist ca și mine, ai grijă!“ Sînt și alt
fel de scrisori. Voi alege numai una din 
care voi spicui cîteva rînduri: „Mișcați 
profund de scrisoarea dumneavoastră 
privind rezultatele frumoase obținute 
în cadrul serviciului militar de fiul 
nostru Cristescu I. Gheorghe, vă mul

deștept, inteligent și mîndru“, spune el 
zîmbind, măsurînd cu coada ochiu
lui subordonatul. Aparent, explica
ția mi se adresa. In realitate era adre
sată lui Pîrvu, care și-a și îndreptat 
umerii auzind-o. Locotenentul Cîrstea 
Marin e mîndru de subordonații săi. 
I-a învățat să acționeze omogen în 
luptă, să solicite mașinii tot ce poate 
da, să manevreze precis la ordinele 
■date prin radio, să tragă cu precizie a- 
supra țintei, să se descurce autonom 
în teren atunci cînd se ivesc situații 
neprevăzute. învățătura continuă, an
trenamentele așișderea, exercițiile se 
succed din ce în ce mai complicate.

Un pluton de tancuri în tancodrom 
evoluează în huruit de motoare. Nici un 
om nu se vede deasupra turelelor. To
nele de oțel însuflețite se lansează nă
prasnic înainte, cotesc ca la un semnal, 
se regrupează, escaladează tranșee, pro
duc „rupturi“ în „frontul inamic“, le lăr
gesc, pătrund în adîncime croind drum 
liber infanteriei care ocupă și stăpî- 
nește terenul, întoarce aripile rupturii, 
învinge... Iar tancurile merg mai de
parte, vijelios. Comenzile sînt transfor
mate în unde herțiene și răsună în căș
tile de ebonită. Mașinile sînt înconju
rate într-o plasă nevăzută de unde, 
purtătoare de comenzi precise. Un ade
vărat balet al coloșilor de oțel in plină 
acțiune aplicativă. Totul pentru garan
tarea muncii pașnice a poporului nos
tru, pentru apărarea muncii și liber
tății celor care produc bunurile mate
riale și spirituale ale societății noastre 
socialiste.

țumim în mod deosebit, tovarășe coman
dant. Vă mulțumim pentru aprecierea 
dată și vă dorim din toată inima multă 
sănătate dumneovoastră și întregii fa
milii și mul succes !“ Iscălește : Fami
lia Cristescu loan din Rîmnicu Sărat, 
strada Alexandru Vlahuță, numărul 
11 A.

Poate în clipa în care scriu aceste 
rînduri, dragorul de bază care ne-a a- 
cordat atîta ospitalitate, să fie în marș 
pe mare. Prietenii mei, locotenentul ma
jor Tiron Alexandru și subordonații 
săi, tunarii Crețu Gheorghe, Chiriță 
Gheorghe, Dobre Constantin, Simion 
Emil stau de veghe la piesele din pupa 
sau din prova. Comandantul navei și 
exuberantul secund, urmăresc împre
ună drumul navei cu ajutorul compli
catelor dar ingenioaselor aparate de 
navigație. Locotenentul Mitu Dumitru, 
într-un răgaz, mai duce în șoaptă o 
convorbire cu cei din preajmă privind 
o acțiune a U.T.C. Cu toții își vor da si
lința, așa cum au făcut de atîtea ori, 
ca întoarcerea din misiune să constituie 
un succes. Titlul de navă de frunte în 
al doilea an consecutiv, îi obligă și-i 
stimulează, în același timp. Și fiecare 
drum pe mare înseamnă noi cunoștințe 
în pregătirea de luptă, adâncirea cuno
ștințelor căpătate în alte misiuni. O 
navă — o școală complexă, cu materii 
atît de diferite și atît de pasionante !

Armata noastră este scut de nădejde 
al patriei, al muncii pașnice a poporu
lui, de desăvârșire a construcției socia
liste.

O R D I N UL
Ministrului Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România

La 25 octombrie 1944, luptînd cu eroism și vitejie, armata română 
împreună cu armata sovietică au desăvîrșit eliberarea întregului te
ritoriu al patriei noastre de sub jugul fascist. Acoperindu-se de glo
rie nepieritoare, trupele române și-au adus în continuare contribuția 
de sînge pînă la victoria finală asupra Germaniei hitleriste.

Anul acesta, sărbătorim Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socia
liste România în condițiile cînd întregul popor, strîns unit în jurul 
partidului și guvernului, muncește cu entuziasm pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Mîndri de succesele obținute de oamenii muncii, sub conducerea 
partidului, în dezvoltarea multilaterală a țării, însuflețiți de perspec
tivele mărețe ale ridicării României socialiste pa noi culmi ale civi
lizației și progresului, militarii forțelor noastre armate își dăruiesc 
întreaga energie și putere de muncă perfecționării continue a pregă
tirii lor de luptă și politice, cunoașterii și mînuirii temeinice a arma
mentului și tehnicii moderne din înzestrare, întăririi ordinii și disci
plinei militare.

Continuatori ai glorioaselor tradiții de luptă ale poporului pentru 
eliberarea națională și socială, pătrunși de un fierbinte patriotism, 
militarii armatei noastre își îndeplinesc cu cinste și abnegație misiu
nea sacră ce li s-a încredințat — apărarea cuceririlor revoluționara

ale poporului, a independenței și suveranității țării și în colaborare 
cu militarii armatelor celorlalte state participante la Tratatul de la 
Varșovia, ai armatelor tuturor țărilor socialiste, își aduc contribuția la 
apărarea cauzei socialismului și păcii în lume.

Tovarăși Soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și 
generali !

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România 
vă felicit și vă urez noi succese în întărirea capacității de luptă a 
unităților și marilor unități.

în cinstea acestei aniversări,
ORDON:

La 25 octombrie, ora 21,00, la București se vor trage în semn de 
salut 21 salve de artilerie.

Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al po
porului, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre I

Trăiască Forțele Armate ale Republicii Socialiste România, apără
toare de nădejde a muncii pașnice, creatoare a poporului român I

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socia
listă România !

Ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România
General de armată LEONTIN SĂLĂJAN

(Urmare din pag. I)
ei militare. Respectîndu-șl cu 
sfințenie jurămîntul, ei învață 
cu sîrguință să cunoască și să 
mînuiască cu pricepere arma
mentul și tehnica de luptă, do
vedesc disciplină fermă, înde
plinesc cu strictețe prevederile 
regulamentelor militare, așa 
cum cer legile vieții noastre 
ostășești, așa cum le dictează 
conștiința patriotică și cetățe
nească.

Eforturile conjugate ale ofi
țerilor, maiștrilor militari, sub
ofițerilor, gradaților și soldați- 
lor se materializează prin suc
cese remarcabile în pregătirea 
de luptă și politică. Rezultatele 
obținute la exercițiile și aplica
țiile tactice desfășurate pe us
cat, pe mare, în văzduh au fost 
superioare celor din anii tre- 
cuți. în cadrul acestor aplica
ții, au fost puse în valoare ini
țiativa și inventivitatea, gîndi-

De Ziua
rea tactică creatoare a cadrelor, 
calitățile morale și de luptă, 
iscusința întregului personal în 
folosirea tehnicii moderne. Cu- 
vintul de ordine care exprimă, 
plin de semnificații, preocupă
rile majore ale militarilor din 
toate compartimentele și dome
niile vieții din unități este lupta 
pentru calitate. Strădania de a 
munci mereu mai bine, la un 
nivel tot mai înalt, exprimă vo
ința militarilor de a îndeplini 
cerințele puse de partid și gu
vern în fața lor, de a urma e- 
xemplul însuflețitor de muncă 
al constructorilor socialismului.

în întreaga activitate din u- 
nităti și subunități, un rol de 
frunte îl au membrii de par
tid. Prin calitățile lor moral-

armatei
politice, prin munca lor pildui
toare, comuniștii au cîștigat un 
mare prestigiu în rîndul tutu
ror militarilor. Ei insuflă între
gului personal hotărire și con
știinciozitate în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. Urmînd e- 
xemplul comuniștilor, ajutoare
le de nădejde ale acestora —• 
uteciștii — se disting, la rîn
dul lor, prin elan tineresc în 
muncă, prin setea de cunoștin
țe, prin spiritul de răspundere 
cu care-și perfecționează mă
iestria de luptă.

De Ziua Forțelor Armate, mi
litarii Își reînnoiesc angaja
mentul solemn față de patrie, 
popor și partid — de a fi stra
jă de nădejde a României so
cialiste, pentru viitorul luminos

pe care îl făuresc oamenii mun
cii, liberi și stăpîni pe soarta 
lor.

Militarii susțin cu entuziasm 
politica externă a țării, de ali
anță frățească cu toate statele 
socialiste, de colaborare și în
țelegere intre popoare, de apă
rare a păcii. Nu uităm nici o 
clipă că cercurile imperialiste, 
prin acțiunile lor, ca agresiunea 
împotriva poporului vietna
mez, primejduiesc pacea în lu
me. Țara noastră își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta 
popoarelor împotriva agresori
lor imperialiști, pentru apărarea 
drepturilor legitime ale fiecă
rui popor de a-și alege, de si
ne stătător, calea dezvoltării 
sale.

împreună cu armatele celor
lalte țări socialiste, vigilentă la 
postul său, armata noastră apă
ră ferm cauza păcii și socialis
mului în lume.



Vizita in Iran 
a tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer
(Urmate din pag. I)

Dineu oferit de 
președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Socialiste Romania, 

Ion Gheorghe Maurer
’ ■' ,TO- PIÎB . ■ ’ ■

Sîmbătă seara, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a oferit 
in saloanele hotelului Royal 
Teheran Hilton un dineu în 
cinstea primului ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hove- 
ida.

Au participat Sharif Emanai, 
președintele Senatului, Abdu- 
lah Riyazi, președintele Medji- 
lisului, dr. Alinaghi Alikhani, 
ministrul economiei, Jawad 

Tabrizi, guvernatorul general 
al Teheranului, dr. M, Eghbal, 
președintele Societății națio
nale iraniene a petrolului, re
prezentanți ai Curții imperiale, 
miniștri, deputăți, senatori și 
alte personalități iraniene, 
precum și trimisul special și 
ministrul plenipotențiar al 
Iranului la București.

Au luat parte Corneliu Mă- 
nescu, Gheorghe Cioară, Ale
xandru Boabă și celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc

Chemările C.C. 
al P.C.U.S.

MOSCOVA 23 (Agerpres),— 
După cum anunță agenția 

TASS, C.C. al P.C.U.S. a dat 
publicității chemările cu pri
lejul celei de-a 48-a aniver
sări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

C.C. al P.C.U.S. se adresea
ză popoarelor lumii cu che
marea să-și unească eforturile 
în lupta împtoriva imperialis
mului și colonialismului, pen
tru eliberarea națională, pen
tru pace, democrație și socia
lism, împotriva tuturor for
melor de dependență imperia
listă, împotriva asupririi ra
siale, pentru dezarmarea ge
nerală și totală, pentru inter
zicerea armei nucleare, înce
tarea cursei înarmărilor, pen
tru pace în întreaga lume. •

Adresîndu-se popoarelor lu
mii. C.C. al P.C.U.S. cheamă la 
luptă pentru încetarea inter
venției militare a imperiialis- 
.mului american în Vietnamul 
de sud și a acțiunilor sale 
agresive împotriva R. D. Viet
nam.

Chemările C.C. al P.C.U.S. 
conțin cuvinte de salut pen
tru prietenia și colaborarea 
dintre popoarele Uniunii So
vietice și popoarele R. P. Chi
neze, R. P. Albania, R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R. P, 
D. Coreene, Republicii Cuba, 
R. D. Germane, R.S.F. Iugo
slavia, R. P. Mongole, R. P. 
Polone, R. P. Ungare și R. D. 
Vietnam.

Intr-una din chemări se 
adresează un salut frățesc oa
menilor muncii din Republica 
Socialistă România, care con
struiesc socialismul, și urarea 
să trăiască prietenia veșnică, 
de nezdruncinat și colabora
rea dintre popoarele sovietic 
și român !

Chemările conțin un în
demn la unitatea și coeziu
nea mișcării comuniste inter
naționale pe baza marxism-le- 
•ninismului, a internaționalis
mului proletar, a celor două 
Deslarații ale Consfătuirilor 
de la Moscova.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe 
oamenii muncii sovietici să 
desfășoare mai larg întrecerea 
socialistă în cinstea Congre
sului al XXni-lea al P.C.U.S. 

pe primul ministru român în 
vizita sa în Iran, precum și 
Valentin Vlad, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Socialiste România Ia Te
heran.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, Ion .Gheor
ghe Maurer și Amir Abbas Ho- 
veida au rostit toasturi.

Vizita
la Ministerul Economiei

Gheorghe Cioară, ministrul, 
comerțului exterior, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului. 
Ștefan Gabor, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Pla
nificării, Ion Avram, adjunct 
al ministrului construcțiilor de 
mașini și Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, au făcut o vizită 
ministrului economiei al Ira
nului, dr. A. Alikhani.

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme privind relațiile 
economice dintre Republica 
Socialistă România și Iran.

Delegația parla mentară română 
la Viena

Intervenții românești 

la IUES.M.

VIENA 23 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Varvara, 
transmite :

Delegația. Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de de
putatul Ion Pas,, care se ’.află 
la Viena la invitația Consiliu
lui Național al Austriei, a vi
zitat sîmbătă unele instituții 
de cultură ale orașului. In a-

78 de ore de interogatoriu. Kubitschek, 
care a avut curajul să părăsească exilul 
spre a reveni în țara sa, cunoaște cotidian 
asprimea anchetelor polițienești. Fostul 
președinte al Braziliei, om suferind, supor
tă greu tratamentul lipsit de blîndețe. An
chetatorii l-au chinuit obligîndu-1 să ascul
te pînă in miez de noapte discursuri scoase 
din prăiuitele arhive parlamentare, în vre
me ce îniierbîntate grupuri de dreapta i-au 
distrus bustul înălțat într-o piață din Rio de 
Janeiro. Medicii săi au anunțat că Kubi
tschek a suierit o criză cardiacă. Autorită
țile se arată totuși insensibile. Oficial, în 
numele legalității, s-a anunțat refuzul de a 
pune capăt excesivelor interogatorii

liniatul politic brazi
lian poartă pecetea 
încordării. Alegerile 
pentru posturile de 
guvernatori ai 11 
state au consacrat o 
victorie-surpriză a 
opoziției care a 
pus în dificultate 

guva..iui. Factorii de guvemă- 
mînt trebuie să manevreze între 
o opinie publică dornică de în
noiri democratice și exponenții 
liniei „dure“ care se bazează pe 
forța armată. Contradicțiile din 
politica oficială provin tocmai din 
neîncetata căutare de a armoniza 
poziții antagoniste, de a menaja 
curentele care se ciocnesc. „Eși
chierul politic brazilian devine din 
ce în ce mai mult teatrul unui 
război de uzură“ —‘ scria LE 
FIGARO. Mareșalul Castello 
Branco este, supus presiunilor 
dreptei furioasă de înfrîngerea e- 
lectorală- Lacerda, guvernatorul 
statului Guanabara, folosește un 
limbaj violent Ia adresa președin
telui, limbaj egalat doar de acei 
militari care l-au acuzat pe Ca
stello Branco de „trădare“. Un 
manifest redactat de un grup de 
ofițeri („proclamația căpitanilor“) 
cerea „răsturnarea pur și simplu a 
guvernului Branco". Președintele 
a refuzat să cedeze în fața „du
rilor“ : ofițerii în cauză au ajuns 
în temniță. Dar agitația dreptei 
militare nu s-a stins. încordarea 
se menține și intențiile vârfurilor 
armatei sînt greu de prevăzut. 
Prudent, Castello Branco a luat, 
paralel, măsuri care să liniștească

cedași zi, cancelarul Austriei, 
dr. Klaus, a oferit un prînz în 
cinstea delegației române. Au 
participat A. Maleta, pre
ședintele Consiliului Național 
al Austriei, I. Walner, al trei
lea președinte al Consiliului, 
Probst, ministrul transportu
rilor și energiei electrice, dr. 
Hurdes, ministru federal, și 
alte persoane oficiale.

pe cei temători de o evoluție ce 
ar echivala cu o revenire la „e- 
poca Goulart“. împuternicirile gu
vernatorilor vor fi limitate, o se
rie de măsuri presupunînd modi
ficări constituționale vor extinde 
atribuțiile prezidențiale. Oamenii 
politici lipsiți de drepturi politice 
(cazul Kubitschek) ai' urma să fie 
lăsați în voia autorităților fede

„Reluarea 
dialogului" ?

rale care, după bunul plac, ar pu
tea să-i interneze în lagăre. Ră- 
mîne însă, ca aceste măsuri să 
primească aprobarea Congresului. 
Partidul socotit a. fi punctul de 
sprijin al guvernului — Uniunea 
democratică națională trece prin 
convulsiuni care pot să-i pericli
teze viitorul. Pe băncile opoziției, 
social-democrații (cîștigătorii ulti
mului scrutin) sînt siliți să pă
șească pe drumul compromisuri
lor. Dreapta flutură amenințarea 
unei lovituri de stat care ar ani
hila orice drepturi democratice și 
Branco utilizează abil această pri
mejdie pentru a smulge P.S.D. noi 
concesii. Dar,. cum scria LE FI
GARO, „dacă nu vrea să se rupă 
de opinia publică majoritară,

Pe frontul din Vietnamul 
de sud : imaginea noas
tră înfățișează patrioți 
sud-vietnamezi In acțiu
ne împotriva intervențio- 

oiștilor americani

P.S.D. nu poate merge prea de
parte pe calea concesiilor“.

în această atmosferă încărcată, 
președintele Branco a rostit o cu
vîntare în care a afirmat că în 
viața politică a Braziliei se inau
gurează o nouă etapă — cea a 
„reluării dialogului“. „Reluarea 
dialogului“ ar însemna, după unii 
observatori, o apropiere de sec
toarele „moderate“ ale opoziției, 
cu sublinierea categorică că „o 
înapoiere la situația din trecut 
este imposibilă“. Președintele a 
avertizat, în același timp, pe ex
tremiștii de dreapta că nu va fi 
influențat de presiunea lor.

Extrema dreaptă dovedește a- 
gresivitate, dar este slăbită de 
disensiuni interne. „Durii“ nu în
fățișează tabloul unei armonii de- 
săvîrșite. Trebuie consemnat și 
faptul că — potrivit versiunii 
provenite din anturajul său — 
Lacerda, socotit inspiratorul drep
tei, intenționează să abandoneze 
viața politică chiar înainte de 

ziua cînd trebuie să părăsească 
fotoliul de guvernator al statului 
Guanabara. Alte surse îi atribuie 
temutului polemist intenția de a 
crea un partid de esență fascistă. 
Va deveni oare Lacerda un sim
plu spectator, un inofensiv parti
cular ?

..Reluarea dialogului“ de care 
vorbea Castello Branco ar pu
tea să fie doar o formulă orato
rică. Oscilațiile din politica bra
ziliană îi îndeamnă pe observa
tori la prudentă. între o opoziție 
întărită de succesele electorale 
dar dispusă la compromisuri și o 
dreaptă „dură“, intransigentă, o- 
ficialitățile braziliene trebuie să 
practice o echilibristică extrem de 
anevoioasă.

EUGENII! OBREA

hotar
Vizita delegației C.C. al P.C.R. in Italia

ROMA 23. — Coresponden
tul Agerpres, I. Mărgineanu, 
transmite :

Sîmbătă 23 octombrie, dele
gația C.C. al P.C.R. condusa de 
tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. a avut o întîlnire la se
diul Comitetului Central al 
P.C. Italian cu tovarășii Luigi 
Longo, secretar general al 
P.C.I., Giancarlo Pajetta, 
membru al Direcțiunii, se
cretar al C.C., Pietro Ingrao, 
membru al Direcțiunii, secre
tar al C.C., Mario Alicata, 
membru al Direcțiunii, secre
tai' al C.C., Alessandro Natta, 
membru al Direcțiunii, secre
tar al C.C., Arturo Colombi,

In cursul acestei săptămîni 
Consiliul Executiv al U.N.E.S.C.O. 
a luat în discuție proiectul de 
program și buget al U.N.E.S.C.O. 
pentru anii 1967—1968. In inter
vențiile sale, reprezentantul Repu
blicii Socialiste România, acad. A. 
Joja, referindu-se la proiectul de 
buget, a arătat că creșterea chel
tuielilor bugetare necesitate de 
sporirea activității organizației, 
trebuie să fie rațională.

Consiliul Executiv a continuat 
analiza proiectului de program 
pă capitole. în domeniul educa- 

, ției, delegatul permanent al Re

Demisia guvernului austriac
La 23 octombrie, pre

ședintele Austriei, Franz 
Jonas, a acceptat de
misia guvernului condus 
de cancelarul Josef Kla- 
us. Președintele Austriei 
i-a cerut însă lui Klaus 
să gireze în continuare 
în mod provizoriu afa
cerile guvernului. Demi
sia guvernului austriac 
se datorește faptului că 
cei doi parteneri ai co
aliției guvernamentale 
— Partidul populist și 
Partidul socialist — nu 
au putut cădea de acord 
asupra bugetului pe 
anul 1966.

Potrivit agenției France 
Presse, președintele Austriei, 
Franz Jonas, va primi luni 
pe membrii cabinetului demi
sionai', pentru a depune din 
nou jurămîntul. După această 
solemnitate, membrii cabine
tului demisionai' vor putea să 
se ocupe în continuare de pro
blemele curente ale țării pînă 
la alegerile legislative, care, 
după toate probabilitățile, vor

• CU PRILEJUL încheierii apli
cațiilor militare comune ale trupe
lor Armatei Populare naționale a 
R.D.G., Armatei populare cehoslo
vace, Armatei poloneze și Armatei 
sovietice, la 23 octombrie, pe sta
dionul „Gheorghi Dimitrov" din 
Erfurt a avut Ioc un miting.

In tribuna centrală au luat loc 
Walter UIbricht, Willi Stoph și 
alți conducători de partid și de stat 
ai R.D.G. Au luat loc, de aseme
nea, miniștrii apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Var

membru al Direcțiunii C.C. al 
P.C.I., Giuliano Pajetta, mem
bru al, C.C. al P.C.I., șeful sec
ției externe, senatorul Antonio 
Roasio, membru al C.C. al 
P.C.I., Mario Stendardi, acti
vist al C.C. al P.C.I.

In aceeași zi, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Italia, Mihai Marin a ofe
rit o masă cu prilejul vizitei 
delegației C.C. al P.C.R. Au 
participat tovarășii Luigi 
Longo, Pietro Ingrao, Mario 
Alicata, Paulo Buffalini, Pie
tro Secchia, Eugenio Pegio și 
alți activiști cu munci de răs
pundere ai P.C.I. Masa s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

publicii Socialiste România la 
U.N.E.S.C.O., Valentin Lipatti, a 
subliniat ca principale priorități 
al acestui capitol : alfabetizarea, 
educația tineretului și a femeilor. 
In legătură cu programul consa
crat activităților de tineret, 
delegatul român a cerut ca 
U.N.E.S.C.O. să înscrie în pro
gramul său pentru 1967—1968 o 
reuniune internațională pe tema 
raporturilor dintre educația șco
lară și educația extra școlară a 
tineretului, reuniune propusă a fi 
organizată de Comisia națională 
română pentru U.N.E.S.C.O.

avea loc la începutul anului 
viitor.

Potrivit constituției Austri
ei, alegerile generale nu pot 
avea loc decît după trecerea 
unei perioade de două luni 
și jumătate de la dizolvarea 
parlamentului.

Noi tulburări 
in Burundi

BUJUMBURA 23 (Agerpres).
In Burundi au avut loc noi tul

burări. In apropiere de capitala 
țării s-au desfășurat sîmbătă 
ciocniri armate între cele două 
comunități etnice ale populației 
regatului — Bahutu și Batutsi. 
După cum relatează agenția As- 
sociated Press, elemente bahutu 
au atacat satele batutsi, incendi
ind numeroase case și ucigînd mai 
mulți locuitori.

șovia, printre care și general de 
armată Leontin Sălăjan, ministrul 
torțelor armate ale României, 
A. A. Greciko, mareșal al Uniunii 
Sovietice, comandantul suprem al 
forțelor armate unificate ale state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

• IN SEARA ZILEI de 23 octom
brie, colonelul Marin Sorescu, ata
șat militar al Ambasadei române 
din Pekin, a oferit o recepție cu 
prilejul Zilei Forțelor . Armate ale 
Republicii Socialiste România. Co
lonelul Marin Sorescu și generalul 
de armată Lo Jui-țin, șeful Mare
lui Stat Major al Armatei Popu
lare chineze de eliberare, au rostit 
toasturi în cinstea prieteniei intre 
popoarele și armatele Republicii

Prin urmare, ceea ce a apărut ca: o 
simplă speculație a observatorilor poli
tici s-a confirmat: duminică seara pre
mierul britanic Wilson va pleca în Rho- 
desia de sud.

Vizita lui Wilson în Rhodesia de sud va 
dura probabil o săptămînă, timp în care, 
Smith, după cum a anunțat în telegrama 
sa adresată premierului britanic, ,,se va 
consacra discuțiilor \

ntrebarea care se pune în mod firesc este însă ce 
se poate aștepta de la această ultimă tentativă diplo
matică. GUARDIAN este de părere că singura bază

I
reală de tratative o reprezintă cele cinci condiții 

prezentate de guvernul englez în timpul , negocieri
lor care au avut loc la Londra cu premierul sud- 
rhodesian. Minoritatea rasistă din Rhodesia de. sud 
susține în momentul de față că este gata să se an- 
croiot/t* vvrinl'T'-iin nr'nrrl cnlovYiTi cu anliivp chitii fia
susține in momentul de față că este gata să se an
gajeze printr-un acord solemn să aplice constituția 

din 1961 în schimbul recunoașterii de către guvernul britanic a 
independenței sale. în același timp, într-un ultim mesaj trimis 
Londrei, Smith declară că guvernul Rhodesiei de sud este oricum 
hotărî? să-și proclame în mod unilateral independența. . „Astfel 
guvernul englez este pus la zid“. Această opinie aparține co
mentatorului agenției FRANCE PRESSE, care subliniază într-un 
tur de orizont asupra problemei rhodesiene că în propunerea 
prezentată de Smith nu există nici un element nou, întrucît-gu- 
vernul britanic a respins ideea ca Rhodesia să devină indepen
dentă în baza constituției din 1961 care nu oferă majorității 
populației, respectiv populației de culoare, posibilitatea de a par
ticipa la viața politică.

La Londra, exper
tă de politică ex
ternă, susțin de ase
menea, că așa-zisa 
nouă propunere a 
lui Smith constituie 
în fond o camuflare 
a intențiilor de a 
forța proclamarea u- 
nilaterală a indepen
denței. Constituția 
existentă, arată ace
știa, se aplică unui 
teritoriu colonial. In
dependența poate fi proclamată numai după ce va fi elaborată o 
nouă constituție de către o conferință care să reprezinte principa
lele curente de opinii din țară.

Convorbirile de la Salisbury se deschid într-un moment în cate 
Rhodesia de . sud este supusă din mai multe părți presiunilor. Pot 
fi notate puternicele acțiuni ale populației de culoare. în Common- 
wealth, statele se opun, de asemenea, proclamării unilaterale a 
independenței, iar Australia, de pildă, a declarat că o asemenea 
acțiune nu va fi recunoscută. In țările africane există o largă miș
care împotriva politicii dusă de Rhodesia de sud, concretizată prin 
adoptarea la conferința șefilor de state ai Organizației Unității 
Africane a unei rezoluții de condamnare a orientării guvernului 
Smith. în sfîrșit, chiar în rîndul coloniștilor albi din Rhodesia 
de sud nu există unanimitate în legătură cu proclamarea unila
terală a independenței; unele ziare britanice afirmînd că „o parte 
importantă“ a albilor ar fi în momentul de față în dezacord cu 
intențiile lui Smith.

Cu toate acestea, observatorii politici iau în considerare faptul 
că plecînd la Salisbury, Wilson este gata să facă totuși unele 
concesii. în general, în politica guvernului britanic precumpănește 
în problema sud-rhodesiană mai mult ideea concesiilor decît a 
presiunilor politico-economice. Astfel, unii admit posibilitatea . că 
Wilson ar accepta să examineze propunerea lui Smith privind un 
acord solemn de a respecta constituția din 1961. Bineînțeles că 
un asemenea lucru vine în contradicție cu declarațiile britanice 
care cer un „transfer gradat“ al puterii reprezentanților celor 4 
milioane de africani și că independența Rhodesiei trebuie să fie o 
problemă „a ansamblului poporului sud-rhodesian".

în sfîrșit, vizita lui Wilson a prilejuit unora să reia în discuție 
sancțiunile pe care Anglia âr putea să le aplice Rhodesiei. Se 
afirmă astfel că Rhodesia de sud nu ar mai avea posibilitatea 
să-și satisfacă în Cadrul Commonwealthului desfacerea principale
lor produse de export — tutun, cărbune, aur, cupru, zahăr și 
came ; rezervele de lire sterline ar fi înghețate ; pașapoartele sud- 
rhodesiene nu ar mai.fi recunoscute în străinătate; Zambia, care 
cumpără 70 la sută din producția industrială a Rhodesiei de sud 
ar decreta un boicot comercial. Și aci însă este vorba, după cum 
scrie TIMES, despie „un cuțit cu două tăișuri“. Practic, și Rho
desia de sud poate depăși într-o anumită măsură presiunile eco
nomice britanice.

Merită consemnată concluzia ziarului DIE ZEIT : „Ultimul cu- 
vînt nu a fost încă spus“.

Wilson

la Salisbury

P. NICOARA

Populare Chineze și Republicii So
cialiste România.

• CU PRILEJUL Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, gerteral-maior Ion Opre- 
nea, atașat militar al Republicii 
Socialiste România in Republica 
Populară Polonă, a avut intilniri 
cu ofițeri și militari din garnizoa
nele Varșovia, Minsk-Mazowieck 
și Tomaszow. Au fost prezentate 
expuneri despre Însemnătatea Zi
lei Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România. Au fost pre
zentate filme de scurt metraj des
pre pregătirea de luptă și politică 
a armatei noastre.

• LA MINISTERUL Apărării Na
ționale a R.P.D. Coreene a avut 

loc o adunare cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România, la care au parti
cipat general-maior Cian Jun Wan, 
sef-adjunct al Direcției Superioare 
Politice a Armatei Populare Core
ene, generali și oliteri- ai ’ Arătatei' 
Populare Coreene. Din partea Ar
matei Populare Coreene a luat 
cuvîntul Kim .Tun Tai, care a 
transmis felicitări forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România. 
Atașatul militar român Ia Phenian, 
Petre Boicu, a rostit o cuvîntare.

La New York: sediul 
Organizației Națiunilor 

Unite

La 24 octombrie 1945 a intrat in vi
goare Carta Națiunilor Unite, actul de 
naștere al O.N.U. Această dată este 
sărbătorită de atunci ca „Ziua Națiunilor
Unite“.

N
ăscută din aspirații
le de pace aia po
poarelor, care cu
noscuseră urgia ce
lui de-al doilea 
război mondial, 
O.N.U. și-a propus 
țelul nobil — înscris 
în Cartă — de „a 
izbăvi generațiile viitoare de ca

lamitățile războiului“. Membrii 
O.N.U. și-au luat angajamentul 
de a contribui la dezvoltarea co
laborării dintre state „pentru fa
vorizarea progresului economic și 
social al tuturor popoarelor“. 
Prin însăși existența și scopurile 
sale, O;N.U. este o întruchipare, 
o recunoaștere internațională a 
ideilor coexistenței pașnice între 
state cu sisteme sociale diferite. 

Experiența celor două decenii 
care au trecut de la înființarea 
ei a arătat că Organizația Națiu
nilor Unite poate să joace un rol 
important în viața internațională, 
să contribuie Ia rezolvarea pro
blemelor litigioase și la evitarea 
unei evoluții primejdioase a eve
nimentelor, să sprijine progresul 
economic și social, cooperarea 
internațională în domeniul > cultu
rii. științei și tehnicii.

în lumina celor douăzeci de 
ani de existență, se vădește cu 
deosebită claritate că, pentru a-și 
îndeplini rolul său, e esențial ca 

întreaga activitate a O.N.U. să 
fie așezată pe temelia principiilor 
Cartei: respectarea independen
ței ' și suveranității, deplina ega
litate în drepturi, neamestecul în 
treburile interne, recunoașterea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, rezolvarea 
problemelor litigioase pe calea

Ziua Națiunilor Unite
tratativelor. Numai pe această 
cale1 se-pot dezvolta relații nor
male de adevărată egalitate între 
state. Realitatea dovedește că în
călcarea acestor principii de bază 
ale Cartei periclitează pacea și 
securitatea popoarelor și consti
tuie una din cauzele încordării 
internaționale, a apariției de fo
care de tensiune, aducînd. grave 
prejudicii organizației înseși.

Țara noastră este profund a- 
tașată nobilelor scopuri și prin
cipii ale Cartei Națiunilor Unite. 
Unindu-și eforturile cu celelalte 
țări, socialiste, cu toate forțele 
păcii și < progresului, Republica 

Socialistă România militează nea
bătut pentru destinderea interna
țională, zădărnicirea acțiunilor 
cercurilor agresive, soluționarea 
prin tratative purtate cu perseve
rență și spirit de răspundere a 
problemelor internaționale litigi
oase, întărirea păcii și prieteniei 
între popoare. Transpunînd în 
viață politica externă a statului 
nostru, guvernul Republicii So
cialiste România militează cu 
consecvență pentru ca O.N.U. 
să-și îndeplinească rolul ce-i re
vine, sprijină orice acțiune în

dreptată spre consolidarea păcii, 
spre statornicirea unui climat de 
pace și colaborare atît în regiu
nea din care face parte țara noa
stră cît și în întreaga lume. Adu- 
cîndu-și propria sa contribuție la 
destinderea internațională, guver
nul român a făcut o serie de 
propuneri îndreptate spre asigu
rarea păcii în Europa și în lume, 
lărgirea colaborării între state.

Este cunoscută, de pildă, ini
țiativa guvernului nostru care, 
încă din 1957, a propus realizarea 
unei înțelegeri colective regiona
le interbalcanice, transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și 

colaborării pașnice. Pornind de la 
considerentul major că orice pro
gres în ameliorarea și dezvoltarea 
relațiilor între state situate în 
aceeași regiune ar servi nemijlocit 
intereselor popoarelor regiunii în 
cauză, cît și însănătoșirii atmos
ferei internaționale în ansamblu, 
guvernul român a prezentat încă 
la a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., din 1960, 
propunerea intitulată „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună veci
nătate între state europene apar- 

ținînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite".

O altă inițiativă, care s-a impus 
atenției întregii lumi, stîmind un 
puternic ecou internațional este 
și propunerea românească pre
zentată la O.N.U., privind măsu
rile pentru promovarea în rîndu- 
rile tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare.

Acordînd o mare importanță 
O.N.U., România militează pen
tru întărirea acestei organizații. 
Ținînd seama de rolul O.N.U. în 
viața internațională, țara noastră 
subliniază necesitatea ca această 

organizație să devină cu adevă
rat universală și, în acest scop, 
se pronunță pentru restabilirea 
imediată a drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze la Organizația 
Națiunilor Unite.

Poporul, tineretul țării noastre, 
consideră că O.N.U., important 
for internațional, poate și trebu
ie să aducă o contribuție de sea
mă la rezolvarea neîntârziată a 
problemelor vitale care preocupă 
omenirea. O.N.U. este chemată 
să sprijine înfăptuirea dezidera
telor imperioase ale zilelor noas
tre — menținerea și consolidarea 
păcii, întreprinderea unor acțiuni 
majore pentru lichidarea efectivă 
a pericolului nuclear, realizarea 
dezarmării generale, lichidarea 
definitivă a colonialismului, dez
voltarea colaborării internaționa
le multilaterale pe baza princi
piilor fundamentale ale respectă
rii suveranității și egalității tutu
ror statelor, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc.

Pe agenda celei de-a 20-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. care își desfășoară lucră
rile figurează numeroase proble
me a căror rezolvare ar putea 
contribui la destinderea interna
țională. întreaga omenire .năzu
iește ca „anul cooperării interna
ționale“, inițiat de O.N.U. pentru 
a marca a douăzecea aniversare 
a înființării marii organizații in
ternaționale, să ducă la noi pași 
înainte pe drumul consolidării 
păcii.

S. IONESCU

Ședința unei comisii C.A.E.R,
SOFIA 23 (Agerpres). — Intre 

14 și 18 octombrie 1965 a avut loc 
la Sofia cea de-a 4-a ședință a 
Comisiei Permanente a C.A.E.R. 
pentru industria alimentară.

La ședință au luat parte dele
gațiile Republicii Populare Bulga
ria, Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare Mon
gole, Republicii Populare Polone, 
Republicii Socialiste România, Re
publicii Populare Ungare și Uniu
nii Republicilor Sovietice Socia
liste.

La ședința comisiei au asistat în 
calitate de observatori reprezen
tanți ai Republicii Democrate Viet
nam și ai Republicii Populare De
mocrate Coreene.

în cadrul ședinței s-a făcut bi
lanțul activității comisiei pentru 
perioada care a trecut.

Comisia a examinat desfășurarea 
lucrărilor pentru coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a industriei 
alimentare a țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe anii 1966—1970 și a 
aprobat programul cu privire la 
continuarea și încheierea lucrări
lor în acest domeniu.

De asemenea, comisia a adoptat 
recomandări cu privire la standar
dizarea metodelor de încercare a 
ambalajului,

După ce au examinat activitatea 
desfășurată în anul 1965 în dome
niul temelor coordonate de cerce- 
cetări științifice, comisia a adoptat 
recomandări cu privire la folosirea 
practică a rezultatelor cercetărilor 
în domeniul metodelor de prelucra
re a genurilor corespunzătoare ale 
materiilor prime și ale produselor 
alimentare, în scopul prelungirii 
termenului de păstrare a lor. Co
misia a adoptat planul de coordo
nare a lucrărilor de cercetări ști- 

intifice în domeniul industriei ali
mentare pe anii 1966—1970.

in urma examinării sarcinilor de- 
curgînd din hotărîrile Sesiunii a 
19-a a C.A.E.R. și din hotărîrile 
Comitetului executiv, ăl Consiliu
lui, Comisia a adoptat, planul său 
de lucru pe anul 1966.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere 'de
plină.

Parlamentul congolez 
cere eliberarea 

lui Gizenga
LEOPOLDVILLE 23 (Ager

pres). — Camera Deputaților a 
Parlamentului congolez a adop
tat o rezoluție cerînd eliberarea 
lui Antoine Gizenga, unul din li
derii de frunte ai mișcării patrio
tice din Congo. Rezoluția se pro
nunță pentru reglementarea situa
ției lui Gizenga „fie prin elibera
rea sa neîntârziată, fie prin defe
rirea sa unui tribunal“ care să 
decidă asupra învinuirilor ce i se 
aduc. A fost constituit un comitet 
special care să obțină din partea 
guvernului adoptarea unor mă
suri în sensul rezoluției votate de 
Camera Deputaților în unanimi
tate.

Antoine Gizenga, fost colabora
tor apropiat al primului premier 
al Republicii Congo, Pațrice Lu
mumba, se află de mai multi ani 
în detențiune.
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