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Lucrări de modernizare

Pionieri din comuna Livada oieră Hori conducătorilor de partid și de stat

Indne 1 raion, strungar la Uzina de slrunguri-Arad este prețuit 
de tovarășii săi de munca pentru seriozitatea și alentia pe care 
o acordă calității produselor. El este unul din cei 23 de tineri 
din sectorul mecanic șef, evidenliafi lună de lună în întrecerea 

socialistă

a stației Simeria-triaj

® Pe șantierul sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
de lat Porțile de Fier a fost 
străpuns la orizontul superior 
tunelul Bahna pentru calea 
ferată. Tunelul este cel de al 
treilea străpuns de la începu
tul anului pe porțiunea Gura 
Văii-Orșova, în cadrul lucră
rilor de construire a căii fe
rate și șoselei El se întinde 
pe o lungime de 115 m.

Lucrările de străpungere au 
fost terminate cu 30 de zile 
mai devreme.

o La capătul a zece luni din 
acest an, industria siderur
gică prefigurează un bilanț 
care anticipează îndeplinirea 
prevederilor sale din planul 
șesenal. După datele la zi, 
furnizate de ministerul de 
resort, pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie s-au produs peste 
plan aproape 60 000 tone oțel 
și o mare cantitate de fontă. 
Raportată la unele consu
muri frecvente in industria 
constructoare de mașini, a- 
ceastă cantitate suplimenta
ră de oțel reprezintă meta
lul necesar pentru circa 
18 400 tractoare de 65 C. P. 
în decursul celor zece luni, 
producția oțelurilor de cali
tate, utilizate îndeosebi în 
industria de tractoare, auto
camioane, locomotive Diesel, 
mașini-unelte și rulmenți, a 
sporit cu circa 40 la sută 
față de anul trecut.

«Din situația centralizată 
la sfîrșitul celor zece luni 
la Direcția regională de sta
tistică rezultă că întreprin
derile industriale din regiu
nea Mureș-Autonomă Ma
ghiară au realizat în această 
perioadă o producție care 
depășește de aproape două 
ori pe cea realizată în în
tregul an 1959. Valoarea 
produselor realizate peste 
plan în acest timp se ridică 
la 130 milioane lei. O aten
ție mai mare s-a acordat 
obținerii unor produse cu 
caracteristici tehnice și e- 
conomice superioare celor 
din anii trecuți.

in primăvară, mecanizatorii au muncit fără în
trerupere pentru obținerea unor recolte bogate. 
Acum, roadele pămîntului sînt adunate. Cum va 
arăta, însă, recolta viitoare ? Răspunsul îl dau 
tractoriștii, angajați în această etapă la execu
tarea ogoarelor de toamnă, ultima din lucrările 
importante ale anului agricol. „Nici o palmă de 
teren nu trebuie să intre nearată în iarnă“. Un 
scurt colocviu cu tinerii mecanizatori ai brigăzii

din Udați a S.M.T. Smeeni, raionul Buzău, ne-a confirmat 
rațiunea acestei indicații agrotehnice, scoțînd în evidență și 
nivelul ridicat al calificării lor profesionale. (ION URSU : 
„Pămîntul este uscat, brazdele rezultate sînt bolovănoase, 
dar înghețul și dezghețul vor măcina bolovanii“. ION TRI- 
FU : „Dacă ne-ar prinde iarna cu unele suprafețe neogorîte,

Un calificativ

fOARit BK
le-am putea ara la primăvară, dar aceasta ne-ar obliga 
atunci să decalăm însămînțările“).

Brigada din Udați este fruntașă, a obținut rezultate bune 
în întrecerea socialistă ; majoritatea tractoriștilor care o al
cătuiesc sînt uteciști. Am fi spus poate că aceste criterii 
ne-au îndemnat să ne oprim la ea, dacă ele n-ar fi un numi
tor comun al tuturor brigăzilor acestei stațiuni. Ne-am dus 
însă la Udați pentru că aici își desfășoară activitatea poli- 
tico-educativă Iulius Popescu, secretarul comitetului orga
nizației U.T.C. din S.M.T. Smeeni. De celelalte brigăzi răs
pund alți membri ai comitetului. Iulius Popescu este tehni
cian mecanic. Specificul muncii sale îl leagă de sediul S.M.T. 
Mașinile defectate în cîmp sînt transportate la atelier pen
tru remedieri. Cine nu știe ce înseamnă reparațiile în toiul 
campaniei? 1000 de treburi pe zi! De aceea, cînd ne-a 
spus că ține zilnic legătura cu brigada pe care are sarcina 
s-o îndrume, am avut o ușoară îndoială. Și, totuși, așa este, 
în fiecare zi, în zori, străbate cu bicicleta cei cîțiva kilome
tri pînă la Udați. La ora 5 este acolo. Pînă la 7, cînd trebuie 
să-și înceapă programul său personal, ajută la întreținerea 
motoarelor, se interesează de organizarea muncii în funcție 
de lucrările ce trebuie executate, este prezent la intrarea

ION MARINA

Noul bloc turn din centrul ora
șului Piatra Neamț se află in 

stadiul de finisare
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In prima

do siste- 
a stației 

C.F.R. Simeria-triaj, u- 
nul din cele mai mari 
noduri feroviare din 
tară, sînt avansate. 
S-a terminat de con
struit și a fost pusă în 
funcțiune cocoașa 
manevră, 
numărul 
triere și lungimea 
cestora. 
struită o nouă 
de linii de primire

Lucrările 
matizare

de 
s-a mărit 

liniilor de 
a- 

A fost con- 
grupă

trenurilor 
direcția 
pe care 
direct 
triere, 
reduc __ ____
timpul de compunere 
și descompunere a 
trenurilor încărcate cu 
cărbune din Valea 
Jiului.

Celelalte lucrări de 
modernizare ce se exe
cută în această stație

cursă
deCargoul „Vatra Dornei“

1 600 tone construit la Tr. Seve
rin a ridicat ancora duminică 
plecînd din portul Constanța spre 
Istanbul în prima cursă. La bord 
nava transportă mărfuri generale 
românești pentru Turcia. Aceas
ta este cea de-a 23-a navă pri
mită în dotare de flota noastră 
maritimă comercială în anii șese
nalului. Cu aceasta, capacitatea 
de transport a flotei maritime a 
crescut de 5 ori față de 1959.

sosite din 
Petroșeni, de 
sînt împinse 
la locul de 
Toate acestea 
la jumătate

vor duce la mecaniza
rea trierii cU frîne au
tomate de cale, co
mandate electronic, a- 
sigurarea legăturii 
prin radio între meca
nicii de locomotive și 
operatorul de mane
vră j iluminarea tria
jului cu reflectoare 
instalate 
înalti de 
altele.

pe piloni
20—30 ni și

(Agerpres)

Noul baraj

de pe Olt
Zilele trecute, apele Oltului 

au fost zăgăzuite în locul nu
mit Mesteacăn din apropierea 
Exploatării miniere Bălan. A- 
ici, recent s-a terminat con
struirea unui baraj avînd o 
lungime de 90 de metri și o

înălțime de 24 de metri. Lacul 
de acumulare care se va crea 
aici va avea un volum util de 
600 000 m.c. de apă, asigurînd 
cu apă industrială și pota
bilă întreprinderea minieră și 
populația centrului minier 
Bălan.

CONDUCĂTORII
DE PARTID Șl DE STAT

In regiunea maramureș
In continuarea călătoriei în 

această parte a țării, conducă
torii de partid și de stat s-au 
îndreptat, in cursul dimineții 
de duminică, spre regiunea Ma
ramureș. în drum, ei au fost 
oaspeții locuitorilor orașului 
Dej. Aici, ca și în toate locu
rile vizitate din regiunea Cluj, 
populația a intîmpinat cu de
osebită căldură pe conducăto
rii de partid și de stat. A fost 
o impresionantă manifestare a 
dragostei și încrederii nețărmu
rite a oamenilor muncii din a- 
cest vechi centru muncitoresc 
față de Partidul Comunist 
mân, fată de Comitetul 
Central.

De la Dej, coloana de
șini se îndreaptă spre orașul 
Baia-Mare.

Vestiți din tulnic în tulnic și 
din bucium în bucium, oaspeții 
străbat în mașină deschisă șo
seaua care cuprinde in largi 
serpentine culmea Mesteacăn, 
înălțime ce străjuiește cu se- 
melie intrarea în regiunea Ma
ramureș. Serpentinele deschid 
vaste estrade spre toată Valea 
Someșului, de la care ne luăm 
rămas bun. Ne primesc celebre
le păduri maramureșene, cu 
frunze de aramă și aur, amin
tind prin feeria lor de culoare 
bogăția de metale din adincu- 
rile acestui pămînt.

„Maramureș, Iară veche, cu 
oameni fără pereche". Chiar la 
hotarul dintre cele două re
giuni. o falnică poartă de ste
jar, durată prin barda a două
zeci de meșteri populari

Vad, Șomcufa Mare, Săpînța 
și alte localități, împodobită cu 
motive tradiționale din . părțile 
locului, marchează simbolic- in- 

aceste meleaguri. 
■" monumen- 

au durat 
impresio- 

de

trarea pe
Lingă această poartă 
tală, maramureșenii 
însă o altă intrare, 
nanlă -, este cea alcătuită 
miile de oameni adunați încă 
din prima oră a dimineții în 
decorul natural de o ■ rară - fru
musețe. Vastul amfiteatru da 
coline al văii, cu pilcuri de go
runi și fagi, a devenit o expre
sivă sinteză a podoabelor aces
tui colț de țară. La poalele pă
durii, în poiene, turme de oi 
vegheate de ciobani în sarici 
miloase. De pe coama unei co
line, zeci de buciumași își 
înalfă tulnicele spre orizont. 
Sute de călăreți în pitorești 
costume, cu frîiele cailor împo
dobite cu ștergare și panglici 
multicolore, s-au aliniat în in- 
tîmpinare după un vechi obi
cei de cinstire a oaspeților 
dragi. Grupurile mari de oa
meni, în costume ce înfățișează 
toată bogăfia străvechii arte 
populare maramureșene, se

contopesc cu cele ale minerilor, 
venifi direct din șutul de noap
te, cu lămpașe în miini.

Orele 9,30. Urale și ovalii, 
cuvinte înflăcărate de cinstire 
a partidului fac să clocotească 
Valea Chioarului la sosirea 
conducătorilor de partid și de 
stat. Ei sint întimpinafi de to
varășii losif Uglar, prim-secre- 
tar al comitetului regional de 
partid, Gheorghe Pop, președin
tele sfatului popular regional, 
de reprezentanți ai organizații
lor și instituțiilor locale, care 
le urează un călduros bun so
sit. Un grup de țărani, în frun
te cu Vasile Dorea din Mire- 
șul Mare și Ue Gheorghe Ga- 
bareanu din Prislop, Aurora 
Pop și Berhesi Rozalia, oferă 
tradiționala piine și sare, ploști 
înflorate cu „vinars de Mara
mureș".

„Vă mulțumim din inimă, 
dragi tovarăși — răspunde ia 
urări secretarul general al C.C. 
al P.C.R. Sîntem bucuroși 
poposim în regiunea dv„ 
acest mîndru Maramureș, 
care l-ați făcut prin munca 
dv. an de an tot mai frumos“.

După această primă și emo
ționantă întîlnire cu pămîntul 
Maramureșului și locuitorii săi, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Manea Mănescu, 
Vasile Patilinet pornesc spre 
Baia Mare. In cursul drumului 
sintem martori la momente de 
vibrantă emoție, clipe mișcă
toare de entuziasm popular, 

mare, locuitorii

mirilor tovarășii Nicolae Ceau- 
șescu și Ion Gheorghe Maurer, 
ciocnind cu ei și cu ceilalți 
nuntași.

La Șomcuta Mare s-a înălțat 
o altă poartă. Împodobită cu 
fructe și ștergare; ea simboli
zează faima acestui raion cu 
bogate livezi. După salutul a- 
dresat de Andrei Maier, pritn- 
secretar al comitetului raional 
de partid, flăcăi și lele oferă 
coșuri cu mere și struguri, 
precum și frumoase straie popu
lare făurite cu arta de meșterii 
locali. Aceeași primire entu
ziastă în Bucium. Satulung, 
Lapusel, Recea.

Scăpînd din strimtoarea dea
lurilor, șoseaua iese la lărgime 
în cimpie. Ne îndreptăm spre 
Baia Mare. Aici se zărește din 
depărtare o altă „poartă“ : tur
nurile și coloanele noilor fa
brici și uzine — rod al politicii 
de industrializare promovată 
de partid. Este o intrare simbo
lică pentru dezvoltarea Mara
mureșului din anii noștri, este 
poarta pe care numai socialis
mul a deschis-o valorificării 
marilor bogății de pe aceste 
meleaguri în folosul înfloririi 
patriei întregi.

La intrarea în oraș, lingă 
marele arc drapat cu pînză ro
șie, sint prezenti mineri, meta- 
lurgiști, chimiști, mii de locui
tori. Tradiționalul salul mine
resc: „Noroc bun“ și „Bine ați 
venit", rostit de Grigore Cio
can, prim-secrelar al Comitetu
lui orășenesc P.C.R. Baia Mare, 
fiind reluat, înlr-o izbucnire de

a-i

din

sarcinile trasate

satelor salută pe conducătorii 
de partid și de stat, presărind 
în calea mașinilor adevărate 
covoare de flori. Sentimentele 
cu care maramureșenii își în- 
tîmpină: oaspeții se vădesc în 
nenumărate ' gesturi deosebit de 
grăitoare. Iată, pînă și înfăți
șarea satelor s-a schimbat. 
Pridvoarele, prispele și porțile 
cu măiestrite, crestături au. teist 
împodobite de maramureșeni 
cu toată zestrea artei lor'popu
lare străvechi, scoarțele, șter
garele, broderiile transformind 
ulifele' în niște originale expo
ziții etnografice.

La Valea Chioarului, coloana 
de mașini este oprită pe uliță 
de un alai de nuntă. Mireasa — 
Eugenia' Radu, mirele — Viorel 
Ursu, nașii și socrii, rubedeniile 
au ieșit cu lăutarii înainte, fi
nind ca oaspeții dragi să fie 
părtași pentru cîteva clipe la 
bucuria' lor. In curte se află 

țrea, mobilă nouă, grăitoare 
Atru felul nou de viată al 

maramureșenilor de azi. „Vă 
dorim din inimă numai ferici
re, să duceți o viață frumoasă 
și îmbelșugată“ — le urează

urale, de întreaga populație a 
orașului, care a umplut piețe
le și bulevardele noi. „Noroc 
bun“ spun parcă balcoanele 
ticsite de oameni, sutele de 
blocuri - noi care fac din Baia 
Mare un centru urbanistic fru
mos și modern.

Ca și la Cluj, primul popas'al 
conducătorilor de partid și de 
stat a-fost la comitetul regional 
de partid. Marea și moderna 
piafă din fața sediului este pli
nă de lume, s-au strîns aici mii 
și mii de locuitori ai bătrînei 
vetre băimărene. Răsună înflă
cărat, amplifieîndu-se 'mereu în 
intensitate, urări scumpe tutu
ror : „Trăiască România So
cialistă“, „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte cu 
Comitetul său Central“, 
„Trăiască unitatea întregului 
popor în jurul partidului și 
guvernului“.

Tov. losif Uglar, în numele 
organizației regionale de partid, 
al tuturor locuitorilor regiunii, 
a transmis conducătorilor de 
partid și de stat un înflăcărat 
salut și a exprimat ' marea bucu
rie și .satisfacție a oamenilor

muncii maramureșeni de 
avea în mijlocul lor.

Adresindu-se mulțimii 
marea piață „Victoria", tovară
șul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că. primirea caldă făcută de 
populația orașului Baia Mare 
reprezintă o manifestare a sen
timentelor de dragoste și în
credere fată de Partidul Comu
nist Român, a unității poporu
lui în jurul partidului. El a 
transmis din partea Comitetu
lui Central și a guvernului un 
cald salut oamenilor muncii 
maramureșeni și le-a urat noi 
succese în activitatea lor.

Relevînd rezultatele remar
cabile obținute în această re
giune în toate domeniile de ac
tivitate, vorbitorul a spus: 
„La fel ca întregul popor, dv. 
ați desfășurat și desfășurați o 
munca entuziastă, aducind o 
contribuție importantă Ia ma
rile succese pe care poporul 
român le-a obținut în con
strucția socialismului. Vă fe
licit pentru aceste frumoase 
rezultate“.

în continuare, secretarul ge
neral-al C.C. al P.C.R. a vorbit 
despre activitatea rodnică ce 
o desfășoară întregul popor, 
sub conducerea partidului, pen
tru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al IX-lea. „In această 
activitate — a subliniat vorbi
torul — și dv., celor din Ma
ramureș, vă revin sarcini 
mari. Avem încă multe de fă
cut pentru a ridica patria 
noastră în rindul țărilor a- 
vansatc, cu o industrie puter
nică, cu o agricultură înainta
tă, cu o cultură înfloritoare, 
cu o viață îmbelșugată. Sîn
tem convinși că toți oamenii 
muncii din Maramureș, indi
ferent de naționalitate, vor a- 
duce și în viitor contribuția 
lor de preț Ia construirea so
cialismului în patria noastră“.

înfăptuind
de congres, a arătat în conti
nuare vorbitorul, patria noastră, 
România socialistă, va fi în 
1970 mai puternică, mai înflo
ritoare.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat încă 
o dată comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii din Baia Măre 
și din regiunea Maramureș, 
multe succese în activitatea lor, 
multă fericire în viată.

Cuvintele secretarului gene
ral al C.C. al P.C.R. au fost 
subliniate în repetate rîriduri 
cu aplauze și urale. Minute în 
șir s-au scandat lozinci pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru Comitetul său Central, pen
tru România socialistă.

O primire caldă, entuziastă, 
marchează, ca pretutindeni în 
cursul vizitei, sosirea conducă
torilor'de partid și de stat la 
Combinatul chimico-metalurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“. De 
fapt, ne aflăm pe un vast șanti
er, căci acest obiectiv industri
al se află în plină întinerire. 
Aici au fost date în funcțiune 
noi instalații și secții, in timp 
ce alte construcții se înaltă în 
ritm intens. „Activitatea noas
tră, a metalurgiștilor și chimiș- 
tilor, se desfășoară in comun cu 
cea a constructorilor" — aceste 
cuvinte rostite de directorul 
Florian Bagaluț redau plastic 
imaginea specifică a combina
tului. La invitația gazdelor, în
cepe vizita atit a combinatului, 
cit și a șantierului, alentia fi
ind reținută de noile obiective. 
Alături de vechile hale indus
triale se profilează imense pa
ralelipipede de metal și sticlă, 
ce sugerează o imagine vigu
roasă a dezvoltării pe care o 
cunoaște combinatul. într-una 
din aceste impunătoare con
strucții se află în plină activi
tate instalația de prerafinare, 
în timp ce alături montorii a- 
samblează alte agregate. Ele 
vor reprezenta, așa cum reiese 
din explicațiile specialiștilor, 
una din verigile ■ importante ale 
complexului proces tehnologic 
de producere a cuprului. In 
dreptul unui mare agregat este 
desfășurat un plan ce schițea
ză configurația uzinei de cu-

pru cu secția de acid sul jur ic, 
plan pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urmărește stadiul 
lucrărilor de execuție.

Oaspeții sint informați în 
continuare că unul dintre aces
te obiective — secția de elec
troliză — a și fost dat parțial 
în funcțiune încă din anul 1963. 
In timpul vizitării acestui sec
tor, secretarul general al C.C. 
al P.C.R. are cuvinte de apreci
ere pentru eforturile depuse 
de specialiștii și muncitorii de 
aici pentru a atinge și depăși 
parametrii indicați in proiect 
încă din actualul stadiu al lu
crărilor. Oaspeții urmăresc in 
amănunțime procesul tehnolo
gic, cercetează diferite probe, 
se interesează de îmbunătățiri
le aduse. Alte explicații se dau 
în fața redresorului de siliciu, 
inima acestei secții, care asigu
ră automat reglarea întregului 
proces tehnologic.

Ultimul popas în acest com
binat îl prilejuiește secția de 
oxizi de plumb, aflată în pro
be tehnologice cu 3 luni înain
te de termen. Atrag atenția uti
lajele moderne cu care este 
înzestrată.

— E o întreprindere care se 
dezvoltă frumos, remarcă tova
rășul Nicolae Ceaușescu, su
bliniind necesitatea realizării la 
timp și fără depășiri de investi
ții a noilor unități, a obținerii 
unei producții sporite, de bună 
calitate și la un preț de cost 
scăzut. Aveți toate condițiile, 
veți primi și în continuare 
sprijin, dar, în primul rînd, de 
voi depinde aceasta, a subli
niat el încă o dată.

— Trebuie formați oa
meni cu o bună pregătire, pe 
măsura acestor instalații per
fecționate, moderne, atrage a- 
ten(ia tovarășul fon Gheorghe 
Maurer.

Recomandările și sugestiile 
conducătorilor de partid și de 
stat prileji 2 o instructivă 
discuție desf.. . problemele eco
nomice ale combinatului, des
pre ritmul lucrărilor, realizarea 
lor în termen și la parametrii 
proiectați, despre calitate și 
preț de cost.

Părăsind această unitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
urat succese in muncă întregu
lui colectiv.

De la combinat, conducătorii 
de partid și de stat au mers la 
uzina centrală de preparare a 
minereului. Rod al șesenalului, 

ia se impune ca cel mai 
•- ,re obiectiv industrial de a- 
cest fel din (ară. La ora actua
lă, capacitatea de preparare a 
instalațiilor atinge 3 500 tone 
minereu pe zi.

însoțiți de directorul general 
al Trustului minier Baia Mare, 
Valeriu Gabrian, oaspeții trec 
de-a lungul unor pasarele în 
sensul fluxului tehnologic u- 
riașe mori sfarmă minereul pri
mit de la Cavnic, Nistru, Ilba. 
Herja — din întreg bazinul 
Maramureșului — trecîndu-l a- 
poi altor agregate ce-1 prelu
crează și-l transformă în con
centrate. în dreptul celulelor de 
flotare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere amănunte asu
pra indicilor cantitativi și .cali
tativi ai concentratelor, reco- 
mandind concentrarea eforturi
lor și în direcția reducerii pre
țului de cost.

„Calitatea bună pe care ați 
obținut-o trebuie să fie înso
țită de un preț de cost scăzut“. 
subliniază secretarul general al 
C.C. al P.C.R.

Minerii vin în jurul conducă
torilor, dau mina cu ei, le arată 
în cuvinte calde dragostea pe 
care le-o poartă. Kiss Gheorghe, 
Cormos Traian, Petrica Andro- 
ne de la Baia Sprie, Țola Mihai, 
Ion Tupita, Stanciu Trandafir 
de la Herja și alții, fruntași în 
producție, veterani ai subtera
nului sau tineri, asigură condu
cerea de partid și de stat că

VALERIU POP 
PAUL ANGHEL 

ADRIAN IONESCU
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Adunări de dări de seamă și aiegeri în organizațiile U.T.C.

La exploatarea minieră din 
Ghelar, localitate din inima 
munților Poiana Rusca, lu
crează peste 400 de tineri. 
Recent ei au dezbătut în cadrul 
conferinței U.T.C. pentru da
rea de seamă și alegeri, con
tribuția lor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, munca 
desfășurată de organizația 
U.T.C, pentru educarea tinere
tului.

Darea de seamă a comitetu
lui U.T.C. prezentată cu acest 
prilej a subliniat faptul că 
sînt mulți tineri care lună 
de lună se mențin evidențiați 
în întrecerea socialistă, adu- 
cîndu-și o contribuție valoroa
să la realizarea planului de 
producție.

Așadar, în producție, după 
cum apreciau și tovarășii din 
conducerea minei, tinerii și-au 
făcut datoria. Au fost ei aju
tați însă cu aceeași grijă și a- 
tenție, ca orele de după pro
gramul de lucru să și le pe
treacă plăcut, instructiv ? A- 
ceasta a fost problema în ju
rul căreia, am putea spune, că 
s-au purtat cele mai vii și a- 
prinse discuții, tinerii criticînd 
pe bună dreptate numeroasele 
neajunsuri existente. Dar, să 
le dăm cuvîntul:

Costean Iosif: In darea de 
seatna s-a arătat că au fost 
organizate excursii la Hațeg, 
Hunedoara și Orăștie. Să ve
dem însă ce fel de excursii au 
fost cele amintite? Ele s-au 
organizat de la sine, fiecare tî- 
năr plecînd nu ca excursionist 
ci ca suporter al echipei de 
fotbal care s-a deplasat în cele 
trei localități. Ce au văzut ti
nerii în așa-zisa excursie ? Ni
mic în afară de un stadion 
obișnuit și a unui meci de

fotbal mediocru. în multe a- 
dunări generale tinerii au pro
pus să se organizeze excursii 
în diferite orașe sau puncte 
turistice, dar propunerile lor 
au rămas în procesele verbale. 
Așa se explică faptul că nici 
cel puțin Combinatul Siderur
gic Hunedoara, care se află 
doar la 20 de km., nu a fost vi
zitat de tinerii mineri, deși ei 
au cerut deseori acest lucru.

Vizitiu Șerban : Situația din 
sectorul nostru, Tulea, se a- 
seamnă cu cea de la Vadul Do
bri. Sîntem la cîțiva km. de
părtare de mină și ar terbui să 
avem create acolo măcar con
dițiile minime pentru petre
cerea timpului liber, dar nu le 
avem, din lipsă de interes a 
comitetului U.T.C. pe exploa
tare, a comitetului sindicatului 
și a conducerii minei. Am ce

tracția celor 26 de tineri din 
sectorul Tulea, să ne ajute 
mai îndeaproape în organiza
rea unor acțiuni educative.

Așa cum spunea în confe
rință și tovarășul Alic Carol, 
președintele comitetului sin
dical, resortul cu munca cul
turală din cadrul comitetului 
sindical, de care răspun
de tovarășul Pascu Zaha- 
ria, ca și conducerea clubu-

tit faptul că tinerii n-au bene
ficiat de întreg ajutorul con
ducerii minei în organizarea 
unor acțiuni cultural-distrac- 
tive.

Criticînd neajunsurile exis
tente, participanții la conferin
ță au făcut și numeroase pro
puneri. Multe din sugestiile 
uteciștilor Bîlc Andrei, Iri- 
mie Ioan, Ciungu Sergiu și 
ale altora, au avut ca obiect atît 
creșterea volumului de activi
tăți cît, mai ales, îmbunătăți
rea permanentă a conținutului 
acestora. Referindu-se la serile 
cultural-distractive, tinerii au 
propus ca ele să fie organizate

în discuție:
organizarea timpului liber

Ticula Isaia: în sectorul 
nostru, Vadul Dobri, lucrează 
27 de tineri. Sîntem departe de 
mină, la 34 de km, în munți. 
Nu putem, firește, veni la ac
țiunile organizate aici, la clu
bul exploatării, sau în oraș. 
Trebuie deci să ne mulțumim 
cu posibilitățile de la sectorul 
nostru. N-am putea spune că 
aceste posibilități lipsesc. Dim
potrivă. Avem un club spațios, 
înzestrat cu aparat de radio și 
alte materiale, avem o biblio
tecă bogată. Cum sînt însă fo
losite ? Clubul a primit o altă 
destinație, aparatul de radio a 
fost mutat în camera șefului 
de sector, iar biblioteca a stat 
trei ani închisă.

rut de mai multă vreme să ni 
se dea un stoc de cărți, un a- 
parat de radio și o masă de șah: 
nimeni nu ne-a refuzat dar 
nimeni nu ne-a rezolvat cere
rea noastră. Se pare că tova
rășii din comitetul U.T.C. au 
uitat complet de noi. De doi ani 
de zile nici un membru al 
comitetului n-a trecut prin 
organizația noastră. Esțe și 
aceasta o cauză care a fă
cut ca organizația U.T.C. 
din sectorul nostru să des
fășoare o activitate slabă, 
adunările generale să nu se 
țină cu regularitate. Este ne
cesar ca noul comitet să stu
dieze posibilitățile pentru 
crearea unor condiții mai bune 
pentru culturalizarea și dis

lui, nu și-au făcut datoria pe 
deplin, n-au acordat tot ajuto
rul dotării cluburilor de la 
sectoare cu materialele nece
sare, n-au controlat modul 
cum sînt folosite cele existen
te și- n-au ajutat suficient ac
tivitatea tinerilor pe această 
linie.

Din partea conducerii minei 
a vorbit în cadrul conferinței 
organizației U.T.C. tovarășul 
ing. Bîscă Nicolae. Dînsul a 
trecut în revistă contribuția 
mare a tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor de plan, a vorbit 
cu mîndrie despre priceperea 
și entuziasmul cu care tinerii 
execută lucrări miniere grele și 
pretențioase, despre disciplina 
lor în producție, dar n-a amin-

mai des și cu un program mai 
variat, măi interesant. Evi
dent, de la aceste seri să nu 
lipsească dansul, dar alături 
de dans să existe și un pro
gram artistic, să aibă loc con
cursuri ale artiștilor amatori, 
jocuri distractive etc. Cu prile
jul unor astfel de seri, pot fi 
organizate întîlniri ale tineri
lor cu mineri în vîrstă care să 
le vorbească despre munca 
minerilor de altă dată, despre 
tradițiile minerilor de aici. 
Unele din aceste seri pot și 
este bine să fie destinate ti
nerilor mineri frutași în pro
ducție etc.

Subliniind răspunderea pe 
care comitetul o poartă pentru

îndrumarea și controlul activi
tății fiecărei organizații în 
parte, conferința a cerut nou
lui comitet U.T.C. ales să dea 
o atenție deosebită îndrumării 
activității organizațiilor U.T.C. 
din sectoare, acestea să fie 
mai mult ajutate să-și trăias
că din plin viața, să organi
zeze acele activități solicitate 
de tineri. Se impune în același 
timp o mai strînsă colaborare 
cu comitetul sindicatului și so
licitarea unui ajutor mai sub
stanțial din partea conducerii 
minei, îndeosebi în nrivința 
îmbunătățirii condițiilor ma
teriale din cluburile sectoare
lor.

în legătură cu aceste aspec
te ale muncii de organizație, 
în conferință lucrurile au fost 
spuse cu multă claritate. Nu 
ne mai rămîne decît să subli
niem justețea observațiilor 
critice făcute de uteciști cu 
privire la activitatea comite
tului U.T.C., cît și a criticilor 
aduse conducerii minei, care, 
în insuficientă măsură s-a o- 
cupat de condițiile de viață, de 
cazare ale tinerilor mineri.

Noul comitet U.T.C. ales are 
de parcurs un drum nu ușor, 
de înlăturat neajunsuri, unele 
destul de serioase. De aceea se 
cere din nartea Comitetului 
orășenesc Hunedoara al U.T.C., 
care nu este străin de lipsu
rile criticate de tineri în con-
ferință, mult mai multă aten
ție .decît pînă acum în îndru
marea activității acestei orga
nizații. Activiștii comitetului 
orășenesc să se deplaseze în 
sectoare, noul comitet să fie 
ajutat să rezolve absolut toate 
observațiile juste făcute de ti
neri în conferință.

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scinteli tine
retului" pentru regiunea Hu

nedoara

! Cinematografet
Gafa de decolare. Un aspect 
de pe aeroportul Aviasan- 

Băneasa

Foto: N. SCARLET

Viață sportivă

Secretul 
performanțelor: 

munca
12,9 -11 și 27,(7—23,5 nu re

prezinți! complicate probleme 
de scădeie pentru școlarii cu 
fundtiliță la gît, ci graficul 
simplificat al unei evoluții atle
tice. La prima vedere e greu să 
apreciezi diferența exprimată în 
secunde sau zecimi de secun
dă. Cursele pe 100 și 200 de me
tri plat sînt scurte, dar unitățile 
infime de cronometru desem
nează distante considerabile. 
Gtndiți-vă că tui alergător co
tat cu 10 secunde pe 100 m 
parcurge 10 metri intr-o secun
dă I Incllipuiți-vă că noi înșine, 
in acest răstimp. în preocupă
rile zilnice, abia manevrăm 
clanța de la ușă...

Așadar, Ioana Luță-Petrescu 
a scurtat simțitor, în decurs de 
13 am de activitate atletică 
„crugul vremii" cum spuneau 
cronicarii (cei de istorie, nu cei 
sportivi). Cu fiecare an adăugat 
celor 15 cîți număra la debut, 
Ioana Luță-Petrescu și-a îmbu
nătățit performanțele, iar înce- 
pînd din 1956, nimeni nu i-a 
mai contestat supremația în 
sprintul feminin românesc. Co
lecționară a 15 tricouri de cam
pioană națională și a 6 medalii 
de aur balcanice, deținătoare n 
19 recorduri republicane și a 
multor victorii internaționale, 
Ioana putea să năzuiască desi
gur la o meritată odihnă. Asta 
cu atît mai mult cu cît venise 
și vremea poticnelilor. Rezulta
tele Ioanei nu mai progresau. 
Unii insinuau acum doi ani, ve
cinătatea cu plafonul, iar cînd 
toată lumea a crezut că atleta 
Luță-Petrescu și-a reluat de-a 
binelea locul printre dirigintele 
sedentare de la oficiul poștal 
nr. 1, alergătoarea însăși le-a 
pregătit surpriza. Anul acesta, 
la. 28 de ani, Ioana a realizat 
cele mai hune performanțe ale 
carierei ei sportive, mai ales pe 
200 m, unde a atins un nivel 
mondial. (A treia performanță 
europeană din acest an). Și, pe 
deasupra, ne promite să figure
ze printre finalistele campiona
telor europene de anul viitor, 
de la Budapesta.

La acest bilanț, de 13 ani, 
constatăm o longevitate spor
tivă care ni-l amintește pe Ion 
Moina. Se știe că, îndeobște, 
cariera sprinterilor e scurtă, ca 
și distanțele pe care le parcurg, 
dar care le cer un mare con
sum fizic și nervos.

Am rămas insă datori citito
rilor cu explicația acestui mira
col în miniatură. Literele iau 
aici locul cifrelor: MUNCA. 
Antrenorul federal, prof. Lixan- 
dru Pândele, spunea de curind: 
„Mulți dintre atleții noștri se fe
resc să muncească prea mult, 
de teamă să nu-și uzeze... pi
cioarele.

Acestora ar trebui să le amin
tim o altă vorbă înțeleaptă : 
mușchii omenești constituie un 
„motor“ curios, care prin folo
sință se ameliorează!

Ioana Luță-Petrescu a pri
ceput acest adevăr : a sporit 
numărul orelor de antrenament 
săptămânal la 18, și-a desăvirșit 
rezistența alergînd in probe de 
semifond, a muncit din răsputeri 
pentru fiecare, zecime de secun
dă, și iat-o astăzi sprinteră de 
nivel internațional, la vîrsta la 
care alte atlete au renunțat de 
mult la lupta sportivă.

„Motorul“ unic de care vor
beam, a fost bine folosit și a 
dat randament. Dar nu înainte 
de a fi avut In el și o inimă 
măre. ! ,

VICTOR BANCIULESCU

Campionatul 
categoriei A de fotbal

Etapa a 12-a a campiona
tului categoriei A de fotbal 
se va desfășura miercuri, 
în Capitală, pe stadionul Re
publicii, vor avea loc jocu
rile : Steaua-Știința Craiova 
(ora 13) și Dinamo Bucureșli- 
C.S.M.S. Iași (ora 14,45). Iată 
întîlnirile din țară .- Știința 
Cluj-Steagul Roșu Brașov; 
Crișul Oradea-Rapid Bucu
rești ; U. T. Arad-Dinamo 
Pitești ; Știința Timișoara- 
Petrolul Ploiești; Siderurgis- 
tul Galați-Farul Constanța.

*
In cadrul emisiunii „Fotbal 

minut cu minut“ stațiile 
noastre de radio vor trans
mite miercuri aspecte de la 
toate aceste întîlniri. Trans
misia se va face pe progra
mul I intre orele 14 și 16,45.

Cicloturiștli juniori au por
nit în cursă (etapa pe Capi
tală a campionatului repu

blican)

Foto : V. RANGA

Campionatul
republican

de atletism
Campionatul republican de atletism pe 

echipe s-a încheiat cu victoria formației 
Steaua, care a terminat neînvinsă cdle 16 
meciuri susținute. Iată rezultatele înregistra
te în ultima etapă a campionatului: la Ora
dea : Steaua-Cluj 161-99, Steaua-Crișana 
167-76, Cluj-Crișana 156,5-82.5 : la Brașov : 
Dinamo-Știința 137-128, I mo-Brașov
155.5- 119,5, Știința-Brașov 138-126; la Timi
șoara : Banat-Rapid 147-121, Banat-Metalul
159.5- 99,5, Riapid-Metalul 139-115.

în urma acestor rezultate, pe primele trei 
locuri în clasamentul final s-au clasat: 
Steaua București cu 32 puncte. Dinamo Bucu
rești cu 26 puncte și Știința București cu 24 
puncte.

Hochei pe gheată
Pe patinoarul artificial „23 August" din 

Capitală s-au disputat ieri primele meciuri 
din noua ediție a campionatului republican 
de hochei pe gheață. In cel mai echilibrat și 
mai spectaculos meci al etapei inaugurale, 
Voința Miercurea Ciuc a învins cu 4-3 (3-1, 
0-2, 1-0) pe Dinamo București. Alte rezultate: 
Steaua București—Tîrnava Odorhei 7-1 (0-0, 
3-0, 4-1); Știința București—Știința Cluj 7-4 
(3-1, 1-1, 3-2).

Campionatul continuă astăzi cu meciurile 
Steaua—Știința Cluj (ora 9); Dinamo Bucu
rești—Tîrnava Odorhei (ora 17); Voința 
Miercurea Ciuc—Știința București (ora 19).

(Agerpres)

PE SCURT
• Faza pe Capitală a cam

pionatului republican de ciclocros 
la care au participat 70 de ci
cliști, s-a încheiat cu următoarele 
rezultate : seniori (21 km) 1. Petre 
Simion (Steaua), 2. C. Popescu, 
(Olimpia), 3. M. Virgil (Steaua); 
juniori categoria 1: 1. C. Grigore 
(Voința), 2. St Cernea (S.S.E. 1), 
3. Al. Sofronie (S.S.E. 1).

Finala campionatului are loc la 
21 noiembrie, tot pe traseul din 
șoseaua Pantelimon.

® Miercuri ,în jurul orei 13, 
televiziunea va transmite în între
gime desfășurarea meciului de 
fotbal Steaua—Știința Craiova din 
cadrul Campionatului categoriei 
A. In continuare, de la ora 15, 
telespectatorii vo’ putea urmări 
transmisia focului internațional

Primul start

400 de debuturi
De cîteva secunde de 

pe bloc-starturile pisci
nei Floreasca a luat star
tul o nouă 
concurenți in 
100 m liber 
apa de cristal 
lui, cei

serie de 
proba de 

băieți. In 
a bazinu- 

6 concurenți, 
încurajați de o galerie 
„în formă de zile mari“ 
evoluau, mai toți pentru 
intîia oară, urmăriți de 
pe marginea bazinului 
de antrenori și arbitri 
care priveau adesea spre 
acele cronometrelor...

O tentativă de record? 
Nici vorbă, dar orice 
concurs oficial își are 
legile lui chiar dacă 
concurența sînt de-abia 
în clasa a III-a...

Acele cronometrului 
au „înghețat“, cînd pe
retele bazinului

atins deodată de cîteva 
mîini gingașe...

Desemnarea învingă
torului nu reclamă de 
astă dată o nouă între
cere de baraj ; sosirea 
in... „pluton" s-a mai 
petrecut și bineînțeles 
seriile următoare ne vor 
mai rezerva o asemenea 
surpriză. Despre câștigă
tori am vrea să spunem 
doar cîteva cuvinte. în
vingătorul are un nume 
comun : natația care a 
zîștigat prin inițiativa 
Școlii sportive de elevi 
nr. 2 de a antrena cît 
mai mulți copii în diferite 
competiții de natație. 
Să alegem totuși un 
nume din cele aproape 
400 ele fișe ale concursu
lui zilei: Ioniță Mihai, 
elev în clasa a IlI-a a 
Școlii generale
Cartea de vizită

nărului concurent n-are 
înscrise. deocamdată 
performanțe, ci doar 
ziua concursului și pro
ba în care a evoluat. 
Aceste date au însă o 
semnificație de simbol, 
căci în această zi, Ioniță 
Mihai și-a făcut debutul 
în natație. Atunci, cu 
mai bine de un an în 
urmă cînd un antrenor 

ștrandul 
aptitudini 
nici n-a 

(visul lui

i-a spus la 
Obor că are 
pentru 
vrut să 
era să 
chovski
Apoi... a ascultat sfatul. 
Și astfel, alături de alți 
400 de școlari, Ioniță a 
debutat duminică la pri
mul său concurs oficial.

Cîți dintre ei vor de
veni

înot,
audă 

ajungă un Pet- 
sau Pîrcălab).

ghid ..........
saptamînai

ECRANUL
ȘOARECELE DIN AMERICA. E de-a dreptul îngrozitor mo

dul în care regizorul Jean Albicocco a putut să-și rateze filmul! 
Cu trei actori de talie „mare" ca Mărie Laforet (văzută acum 
pentru prima oară la noi), Charles Aznavour și Franco Fabrizzi, 
un subiect anunțat promițător și eu magnificul peisaj sud-american, 
Albicocco a eșuat într-un film de o mediocritate strigătoare la 
cer. Autentice în filmul său rămîn numai mizeria și foametea ce 
bîntuiesc cronic continentul acesta al contrastelor inimaginabile.

DUMINICĂ LA NEW YORK. O tînără care vine în marele 
oraș pentru weekend va trece prin atîte.a încurcături îneît pînă la 
urmă răsuflăm ușurați și noi și ea cînd pe ecran apare salvatorul 
„sfîrșit". Este o comedie spumoasă și lejeră la care se rîde totuși 
fără efort.

800 DE LEGIIE PE AMAZOANE. Pentru a doua oară în 
această săptămînă pe ecran peisajul sud-american, vegetația sa lu
xuriantă. De astă dată este vorba de o producție a studiourilor 
americane care reia intriga romantică a cărții cu același titlu a lui 
Jules Verne. Deci aventuri pasionante, etoi care înfruntă primej
diile junglei sau atacurile triburilor sălbatice. Dar primejdiile cele 
mai mari vor veni de acolo de unde eroii noștri nu se așteaptă. 
Cum se va încheia această palpitantă poveste cu aventuri și dra
goste veți afla însă pe ecran.

EXPOZIȚII>

• în Sala Dalles a fost deschisă recent retrospectiva pictorului 
M. H. Maxy. Rod al unei activități artistice de cîteva decenii, 
operele expuse grăiesc elocvent despre talentul și preocupările ar
tistului, de drumul ascendent pe care arta sa le-a Cunoscut. O parte 
din creația sa e caracteristică, definitorie pentru experiențele artei 
noastre plastice de la începutul secolului, remarcabilă prin idee, 
compoziție și culoare. Interesante sînt, de asemenea, și lucrările 
în care evocă viața Bucureștiului, de început de veac, mizeră și 
apăsătoare pentru cei obidiți, ca și cele de grafică publicitară (co
laborări la revistele „Unu“, „Integral“, „Contemporanul" ș.a.). Lu
crările mai noi, amintind cu pregnanță timbrul propriu al artis
tului, cunosc o tematică majoră, de ample rezonanțe, într-o teh
nică picturală mai aerată, în care paleta luminată, strălucitoare a 
culorilor sale formează și îneîntă. Remarcăm buna și atenta or
ganizare a expoziției (dispunerea operelor, ținuta afișajului, a ca
talogului etc.) în care artistul ar fi putut opera — în favoarea 
artei sale — o selecție și mai riguroasă a pînzelor.

• Tot la Dalles, sculptorul Victor Roman a deschis o expozi
ție retrospectivă, care cunoaște un bine meritat succes din partea 
publicului. Artistul expune numeroase lucrări, portrete și compo
ziții, în piatră, beton, lemn, metal etc. deosebit de sugestive prin 
simplitatea viziunii și tratării. Formele și volumele lucrărilor sale, 
mai mult sau mai puțin inedite, bine organizate compozițional, 
vădesc una din calitățile remarcabile ale artistului, aceea de mo- 
numentalist.

• în sălile Fondului Plastic din București, str. Onești nr. 1 și 
Calea Victoriei nr. 132, au mai deschis recent expoziții personale 
de pictură artiștii Silvia Cambir și respectiv Ion Hoeflich.

C. R. C.
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Spectatorii din 
tribună au fost 
duminică și pro
tagoniștii com
petiției, disputa
tă la bazinul 

Floreasca 
Foto:

R. VASILB

de la Sofia : Levski—Benfica Li
sabona, contînd pentru „Cupa 
Campionilor europeni“ la fotbal.

• Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Scandinavici 
se vor desfășura cu începere de 
la 30 noiembrie la Stockholm. La 
campionate și-an anunțat partici
parea jucători și jucătoare din 
România, Cehoslovacia. Ungaria, 
Iugoslavia, Danemarca. Finlanda, 
Nonvegia, Suedia, R. P. Chineză 
și alte țări.

Țara noastră va fi reprezentată 
de Marin Alexandru, Fila Con
sta n tine seu, FAeonora Mihalca, 
Dorin Giurgiucă și Adalbert 
Rethi.

(Agerpres)

V. RANGA
campioni ?

Un calificativ 
pentru toate brigăzile: 

„FOARTE BINE“
(Urmare din pag. I)

plugurilor în brazdă. Uneori, seara, vine aici însoțit de ingi
nera cooperativei agricole care, după ce controlează calitatea 
lucrărilor efectuate, este invitată să răspundă la o serie de 
întrebări, să țină scurte expuneri în legătură cu diferite pro
bleme pe care le ridică activitatea zilnică în brigadă.

Alteori, serile trec cu discuții pe marginea unor cărți, 
articole din ziar etc. Dimineața, în brazdă...

Brigada din Udați a realizat, pînă în prezent, peste 50 la 
sută din planul arăturilor de toamnă. Iulius Popescu ne-a 
prezentat pe cîțiva dintre tractoriștii tineri care tocmai ie
șiseră d'~ schimb, indicînd la fiecare dintre ei niște cifre 
care vo ,u despre hărnicia lor. în mod special, ne-a reți
nut atenta Ștefănescu Marcu, absolvent din acest an al șco
lii profesionale, și încadrat în brigadă numai de cîteva luni; 
are deja o „istorioară“. Nu a putut intra de la început în 
ritmul de muncă al colectivului. O vreme, le-a dat de furcă 
tovarășilor săi prin absentări și întîrzieri. Dar a fost ajutat 
de grupa U.T.C., explicîndu-i-se că neîndeplinirea planului 
unuia dintre tractoriști trage înapoi realizările întregii bri
găzi; Ștefănescu a fost învățat și ajutat cum să-și îngrijeas
că mașina, ordonat, odată cu ceilalți, ca să poată intra pe 
brazdă odată cu ei ; a fost supravegheată îndeaproape com
portarea lui pe tarlaua pe care lucra, i-a fost stimulat spiri
tul de Inițiativă în întrecere. Toate acestea au dat roade, mai 
ales că ele se sădeau pe un suport, bun ; Ștefănescu era pri
ceput și harnic. Astăzi, în fișa lui stau înscrise cifre compa
rabile cu realizările celor mai buni mecanizatori ai brigăzii.
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FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITA (film pentru 
ecran panoramic)

rulează la Patria, orele 10» 
12; 14,15? 16,30; 18,45; 21.

DUMINICĂ LA NEW YORK 
(cinemascop)

rulează la Republica, orei» 
8,30; 10,30; 12,45; 14,45 ;
16,45; 19; 21,15, București, 
orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45, 21, Exceisior, orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, Modern, orele 10,15; 
12,30; 15,30, 17,45; 20, (Invi
ta, orele 10,15; 12,30; 14,4.5; 
17; 19,15; 21,30.

FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI
rulează la Luceafărul, orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, Union, o;ele 14,30; 
16,30; 18,45; 21.

800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE

rulează la Capitol, orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,
Feroviar, orele 9,30; 11.45; 
14; 16,15; 18,45; 21, în com
pletare „Pionieria nr. 5/ 
1965".

CĂPITANUL ZERO (în com
pletare „Soclul“)

rulează la Festival, orele 10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

rulează la Central, orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,
Moșilor, orele 11. 15,30; 18;
20.30.

IIANKA
rulează la Doina, orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, pro
gram pentru copii, duminică, 
ora 10.

FUGI PlRÎIAȘULE; INTER
MEDIARUL CU ARIPI; 
ANUL NAȘTERII 1805 ; PO
VESTEA CEASULUI ; UNI
VERSURI PICTURALE; 
VREAU SĂ ȘTIU TOT, nr. 39 

rulează la Timpuri Noi, orele 
10—21 în continuare.

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL

rulează la Dacia, orele 9,45 ; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE (cinema
scop)

rulează la Giulești, orele 
10,30; 15; 17,45; 20,30 (dumi* 
nfea, orele 11,30), Melodia, 
orele 9,15; 12,15; 17,45; 20,30, 
Victoria, orele 10; 12,30; 15; 
17,45; 20,30.

PĂCAT DE BENZINA (în 
completare „Compozitorul A- 
ram Haciaturian“)

rulează la Munca, orele 16; 
18,15; 20,30, înfrățirea intre 
popoare, orele 10i 12, 14, 
16,15; 18,30; 20,30.

LANȚUL
rulează la Cultu orele 
10,30; 15,30; 18; 2(

UNCHIUL MEU
rulează la Buzeștl, orele 9 ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30, Arta, orele 8,4.5; 11 ;
13,15; 15,30; 18; 20,30.

A TRECUT O FEMEIE (ci
nemascop — în completare 
„Elevul de servici“)

rulează la Cringașl. orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30.

CINEVA, ACOLO SUS, MA 
IUBEȘTE (în completare „Ști
ați că...“)

rulează la Viitortll, orele 11; 
15,30 18; 20,30.

MARILYN (cinemascop — în 
completare „Calitatea în can
titate industrială“)

rulează la Bucegi, orele 10 ; 
12; 14; 16| 18,15; 20,30, Lira, 
orele 15; 17; 19; 21.

CARAMBOL (în completare 
„Calitate în cantitate Indus
trială“)

rulează la Cosmos, orele 16; 
18; 20.

CAPORALUL ȘI CEILALȚI 
rulează la Unirea, orele 15,45; 
18,15; 20,45, Progresul, orei* 
15,30; 18; 20,15.

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Tomis, orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16, 18,15; 20,30, 
Pacea, orele 16; 18,15, 20,30. 

CEAPAEV (în completare „Pi- 
onieria nr. 5 /1965“)

rulează la Flacăra, orele 
14,30; 16.30; 18,30, 20,30.

JUDEX
rulează la Vitan, orele 11 ; 
15; 17; 19; 20,45, Miorița, o- 
rele 9,30; 11,45; 14, 16,15;
18,45; 21, Volga, orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45, 21 în 
completare „Călătorie In pa
radisul păsărilor".

VESELIE LA ACAPULCO 
(în completare „Artiști ama
tori“)

rulează la Colentina, orele 
10; 15,30, 17,45; 20.

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII (cinemascop)

rulează la Floreasca, orele 
10; 13, 15,30; 18; 20,30, Fla
mura, orele 9,15; 11,30, 13,45, 
16; 18,15; 20,30.

SPĂRGĂTORUL (cinemascop) 
rulează la Rahova, orele 14; 
16,15; 18,30 , 20,45.

CEI MAI FRUMOȘI ANI 
(cinemascop)

rulează Ia Drumul Sării, ore
le 15,30, 17,45; 20.

CAMERA ÎN FORMĂ DE „L" 
rulează la Cotroceni, oțele 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15,



V

(Urmare din pag. I)

minerii băimăreni își vor fine 
cuvlntul dat de a Înfăptui cu 
cinste sarcinile pe care le tra
sează partidul.

Un alt obiectiv vizitat: bara
jul de pe riul Firiza. De la Înăl
țimea la care e construit, arcul 
strălucitor al barajului, ce pare 
o prelungire a muntelui Ignișu- 
lui, se Înfățișează ca o monu
mentală lucrare de artă. Aceas
tă impresie se confirmă la fata 
locului. Teodor Cirlea, șeful a- 
cestui șantier, subliniază In 
prezentarea ce o face construc
ției că dificultățile pe care le-a 
ridicat structura malului drept 
au impus utilizarea pentru pri
ma oară In fără a unei metode 
originale de ancorare in ver
sant a barajului. De pe cornișa 
barajului, de la Înălțimea celor 
52 metri ai săi, se deschide o 
frumoasă panoramă a lacului 
de acumulare, închis de Înăl
țimi muntoase. El asigură ne
voile crescinde de apă ale in
dustriei și populației și va pune 
totodată în mișcare turbinele 
uzinei electrice ce se amena
jează în corpul barajului, sub 
deversor.

Din nou In oraș. După o vi
zită ce a cuprins mai multe o- 
biective industriale, o privire 
de ansamblu asupra realizărilor 
economiei maramureșene li se 
oferă oaspeților prin interme
diul expoziției permanente din 
parcul orașului. Mai multe pa
vilioane, in culori pastelate, cu 
o linie arhitecturală originală, 
găzduiesc produse reprezentati
ve ale Întreprinderilor indus
triei grele, ale fabricilor de mo
bilă, de bunuri de consum, pre
cum și roade ale agriculturii 
maramureșene. Sugestive gra
fice arată creșterea puternică a 
producției industriale a regiu
nii. Această imagine a unei re
giuni In plină Înflorire este În
tregită de pavilioanele consa
crate sistematizării și construc
țiilor, precum și realizărilor 
social-culturale.

Vizita la expoziție a prilejuit 
un viu schimb de păreri despre 
perspectivele de dezvoltare ale 
regiunii.

La amiază a fost vizitat insti
tutul pedagogic din localitate, 
unde cadrele didactice și stu
denții, prezenți in număr im
presionant, au făcut oaspeților 
o primire tinerească, plină de 
căldură. Aici, Intr-una din sălile 
institutului, conducătorii de 
partid și de stat s-au Intilnit 
cu profesorii și studenți frun
tași la Învățătură. Tovarășul 
Andrei Bogdan, rectorul insti
tutului, urind bun venit, a ară
tat că vizita conducătorilor de 
partid și de stat aici reflectă 
grija pe care o acordă partidul și 
guvernul fnvățămlntului, cultu
rii, tineretului nostru. După ce 
a arătat că Înființarea in acest 
oraș, atît de vitregit odinioară 
de regimurile burghezo-moșie- 
rești, a unui institut de invăță- 
mint superior este o expresie 
concretă a acestei griji, vorbi
torul a exprimat angajamentul 
tntregului corp profesoral de a 
munci cu abnegație și pasiune, 
tn spiritul hotăririlor Congresu
lui al IX-lea al P.C.R., pentru 
a forma cadre cu un Înalt nivel 
de pregătire, cu o inaltă con
știință patriotică și cetățe
nească.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu

★ ★

„Cltu-i Maramureșu, ține 
bucuria“. Am Intilnit aceste cu
vinte înscrise cu cretă pe oblo
nul unei case af/ate undeva 
de-a lungul zecilor de kilo
metri ce au format itinerarul 
celei de-a doua zile a vizitei 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Maramureș.

Regiunea celor cinci „țări“ 
Iși trăiește din toată inima 
bucuria. Viața nouă, bogată în 
împliniri a anilor noștri, mîn- 
dria înnoirilor pe care le-a adus 
aici — și In Întreaga țară — 
socialismul, au generat In rin- 
durile populației maramureșene 
impresionante maniiestări ale 
dragostei și atașamentului fată 
de partid, față de conducerea sa 
Încercată.

Programul zilei de ieri a În
ceput cu o vizită in orașul 
Satu-Mare. Părăsind orașul de 
reședință al regiunii, oaspeții 
ies pe „poarta nouă“ a cartie
rului Săsar, care-și aliniază 
blocurile pastelate pe marginea 
șoselei. Constructorii și loca

In mijlocul oamenilor

mundi din agricultură
Primul popas este făcut în co

muna livada, al cărei nume este 
strins legat de activitatea unui 
harnic colectiv de cercetători 
agronomi și de muncitori ai sta
țiunii agricole experimentale de 
aici. Urării de bun venit rostite 
de Augustin Dănuț, secretarul 
comitetului de partid al stațiunii 
i se adaugă alte șl alte urări, — 
gesturi și maniiestări de caldă 
ospitalitate. Tineri și tinere, pio
nieri umplu cu flori brațele oas
peților, fmbrățișindu-i cu drag. 
Soții Ana și Gheorghe Costin au 
ieșit în întimpinarea oaspeților 
cu coșuri pline de mere din 
grădina lor. „Rugăm frumos să 
ie mincați sănătoși și cu plăcere 
— spun ei. Sînt din rodul bogat 
al acestui an, și-s tare faine“.

La sediul stațiunii are loc o 
intilnire cu specialiștii de aici. 
Directorul ei, inginerul Dumitru 
Domuta și inginerul Ion Vlădu- 
țiu, secretarul științific, vorbesc 
oaspeților despre activitatea 
stațiunii și preocupările actuale 
ale cadrelor ei de conducere. 
'Înființată in urmă cu 3 ani, prin 
reprofilarea unei gospodării a- 
gricole de stat, stațiunea și-a 

a mulțumit pentru primirea 
deosebit de călduroasă făcută 
de studenți și profesori, pentru 
cuvintele frumoase rostite la a- 
dresa partidului și guvernului. 
Vorbitorul a subliniat că Insti
tutul pedagogic din Baia Mare, 
deși tinăr, aduce, alături de 
celelalte institute de Invă/ă- 
mint superior din (ară, o con
tribuție valoroasă la instruirea 
tineretului, la ridicarea nivelu
lui de cultură al poporului. 
Corpul profesoral al institutu
lui are misiunea frumoasă și de 
mare răspundere de a crește și 
forma noi cadre pentru nevoile 
invățămintului — viitori profe
sori temeinic pregătiți — de a 
educa tineretul in spiritul dra
gostei și al atașamentului față 
de patria socialistă, al slujirii 
devotate a poporului. Vă urăm 
succese tot mai mari in Înde
plinirea acestei nobile misiuni 
— a Încheiat secretarul general 
al C.C. al P.C.R.

Vizita de lucru în Baia Mare 
s-a Încheiat in noul cartier 
Săsar, ce a schimbat Înfățișarea 
acestui vechi centru minier al 
orașului și care va avea In fi
nal 5 500 de apartamente. Noul 
cartier se înscrie în programul 
de extindere a orașului, dez
voltarea acestui important cen
tru industrial reflectindu-se și 
in creșterea numărului de lo
cuitori, de la 20 000 acum 15 ani 
la 62 000 in prezent.

Alături de blocurile deja lo
cuite se inalfă altele în curs 
de construcție. Trecind prin- 
tr-un culuoar viu de oameni, 
conducătorii de partid și de stat 
au intrat intr-unui din noile 
blocuri, unde au vizitat mai 
multe apartamente ce-și aș
teaptă locatarii. Oaspeții au 
examinat atent finisajul Încăpe
rilor și al dependințelor, s-au 
interesat de preocupările con
structorilor pentru asigurarea 
unui confort cit mal ridicat. 
„Examenul" constructorilor a 
avut loc cu prilejul vizitării, la 
invitația gazdelor, a apartamen
tului familiei fochistului Vasile 
Bumbul. Sîntem mulțumiți de 
apartament — au răspuns gaz
dele la Întrebările tovarășului 
Ceaușescu, care, după ce s-a 
interesat Îndeaproape de felul 
cum trăiesc, le-a urat multă fe
ricire.

★

Seara, In sala cinematografu
lui „Minerul“ a avut loc un 
spectacol iestiv.

Corul și echipa de dansuri 
ale ansamblului sfatului popu
lar regional, echipa de dansuri 
de la Satu Mare, grupul folclo
ric de la Negrești-Oaș, forma
ția de dansuri a căminului cul
tural din Bixad, numeroși soliști 
populari, au prezentat un variat 
și bogat program artistic, cu- 
prinzind cintece de masă închi
nate partidului, patriei socialis
te, cintece și dansuri din Ma
ramureș și din alte regiuni ale 
tării.

Spectacolul, care a Înfățișat 
cu mare forță artistică bogăția 
tolclorului. românesc și maghiar 
din această parte a țării, s-a 
bucurpt de un deosebit succes.

La Încheierea spectacolului, 
artiștilor le-a fost oferit, din 
partea conducerii de partid și 
de stat, un coș de garoafe roșii. 
La ieșire și pe străzi, numeroa
se grupuri de locuitori au făcut 
oaspeților o călduroasă mani
festație.

tarii noului cartier, pe care 
conducătorii de partid și de 
stat i-au vizitat la ei acasă în 
prima zi a sosirii in regiune — 
sînt prezenți cu toții aici pen
tru a-i saluta pe oaspeți. Ei re
prezintă, firește, doar o mică 
parte din mulțimea de oameni 
care, sub soarele acestei dimi
neți frumoase de toamnă, au 
ținut să fie prezenți pe străzile 
orașului.

Și nu numai orașul, ci fiecare 
așezare de pe frumoasa șosea 
ce-și desfășoară panglica de as
falt spre Satu-Mare a ținut să-i 
salute pe oaspeți. La Tăuții-Măr- 
gherăuș și Bușag, la Ilba și Săbi- 
șa, la Seini, peste tot, ne în- 
tlmpină săteni îmbrăcați în 
haine de sărbătoare sau In sim
ple straie de lucru, cu fețele 
larg luminate de bucurie, cu 
brațe încărcate de flori, care 
la trecerea oaspeților, transfor
mau șoseaua Intr-un adevărat 
covor multicolor. Peste tot, la 
porți, balcoane sau ferestre — 
steaguri, zeci de mii de stea
guri tricolore și roșii.

propus ca obiectiv principal gă
sirea unor solujii menite să a- 
sigure sporirea productivității 
terenurilor podzolice, terenuri 
care ocupă circa 80 la sută din 
suprafața totală a Maramureșu
lui. S-a experimentat cu succes 
și folosirea, ca amendamen
te, a diferitelor reziduri 
industriale, provenite îndeosebi 
de la combinatele siderurgice, 
fabricile de ciment și zahăr. Cea 
mai mare eficientă a fost obți
nută însă prin aplicarea amen
damentelor calcaroase care au 
asigurat un important spor de 
producție.

Conducătorii stațiunii au sub
liniat sprijinul eficient primit 
din partea partidului și guver
nului în organizarea și dezvol
tarea acestei stațiuni de cerce
tări științifice. Ei au arătat tot
odată că. In prezent, ca urmare 
a investițiilor făcute de stat, la 
Livada se află în plină construc. 
tie un pavilion modern care va 
găzdui 12 laboratoare bine do
tate șl 15 cabinele de speciali
tate. o bibliotecă, săli de lec
tură

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

s-a interesat de ajutorul pe 
care stațiunea 11 acordă unități
lor agricole socialiste din regi
une in sporirea producției agri
cole. Specialiștii stațiunii au a- 
rătat că in mai multe unități a- 
gricole socialiste au fost ame
najate puncte de sprijin, prin 
intermediul cărora stațiunea 
pune la dispoziția gospodării
lor de stat și cooperativelor a- 
gricole semințe selecționate, 
reproducători de rasă și asis
tență tehnică. în anul viitor nu
mărul acestor puncte de sprijin 
va fi considerabil sporit.

Șeful laboratorului agrofito- 
tehnic al stațiunii, inginerul 
Ioan Boeriu, arăta că in apli
carea amendamentelor calca- 
roase și a lucrărilor de drena
te se simte nevoia unei game 
mai largi de utilaje, cum ar fi 
tractoarele de 120 C P și plugu
rile de desfundat terenul. Va
loarea acestor utilaje, care spo
resc mult productivitatea mun
cii, poate fi amortizată in timp 
de 2—3 ani.

Luîndu-și rămas bun de la lu
crătorii stațiunii, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a apreciat 
contribuția acestei unități la 
dezvoltarea unei agriculturi 
moderne, pe baze științifice, in 
această parte a țării. El a reco
mandat, totodată, specialiștilor 
de aici să pună în centrul preo
cupărilor lor de viitor o muncă 
permanentă pentru extinderea 
metodelor bune de cultură a 
solului și Îngrijire a animalelor, 
metode care să devină un bun 
al tuturor unităților agricole 
socialiste din regiune.

Oaspeții sosesc apoi in comu
na Botiz.
- Răspunzînd cu entuziasm și 
Încredere chemării partidului, 
52 de familii de țărani din Bo
tiz au pus, in anul 1949, bazele 

Conducătorii de partid și de stat vizitînd Fabrica de confecții „Mondiala" din

primei cooperative agricole 
din Maramureș.

tn uralele și aplauzele puter
nice ale tuturor locuitorilor co
munei, ieșiți In Întimpinarea 
oaspeților dragi, bătrînul țăran

La Satu Mare
Mașinile oiiciale pătrund pe 

străzile orașului Satu-Mare : 
Întreg orașul, de la copil la 
oameni cu părul cărunt, au fost 
prezenți cu toții pe străzi, tn 
fața unei mici estrade, mașinile 
opresc pentru citeva minute. 
Tovarășul Paul Nagy, prlm-se- 
cretar ai Comitetului orășenesc 
de partid, urează oaspeților bun 
sosit.

In ovațiile miilor de locuitori 
care și-au dat intilnire la intra
rea in oraș, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează mulțimii 
un cald salut și urări de 
noi succese in muncă, sănătate 
și fericire.

Mașinile iși iac cu greu loc 
prin mulțimea aflată pe fru
moasele bulevarde ale orașului. 
Din nou răsună cintece, saluturi 
de bun venit, urări adresate 
partidului, conducătorilor săi. 
întregul oraș, adunat aici, tră
iește momente de intensă bucu
rie. De la ferestrele caselor, 
de la balcoanele noilor blocuri, 
de pe acoperișuri chiar, oame
nii care n-au mal Încăput pe 
trotuoare, lac semne prietenești. 
Aparatele numeroșilor fotografi 
amatori nu Încetează o clipă 
să prindă în obiectiv aceste e- 
moționante momente. Din mași
na deschisă, încărcată de flori, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
fon Gheorghe Maurer Împart la 
riridu-le Hori mulțimii. Slnt 
clipe de mare entuziasm.

A trecut mai bine de o jumă
tate de oră și abia am reușit 
să parcurgem scurta distantă 
pînă la Fabrica de confecții 
„Mondiala“, primul obiectiv al 
vizitei tn orașul Satu-Mare.

In salopete sau șorturi albas
tre muncitorii și muncitoarele 
fabricii aclamă puternic sosi
rea oaspeților dragi, dind ex
presie recunoștinței față de 
partid, Încrederii nețărmurite 
In politica sa, care a rodit pu
ternic și aici, in munca și via
ta acestor oameni. înființată a- 
cum două decenii, pe locul u- 
nor modeste ateliere de croito
rie, „Mondiala" s-a dezvoltat 
vertiginos pe coordonatele so
cialismului, devenind astăzi 
una din marile și modernele 
fabrici de confecții ale țării. 

cooperator Mihai Dragoș, pri
mul președinte al cooperativei, 
și tlnăra Învățătoare Livia Pop 
au oferit tradiționala pline ma- 
ramureșană — „cit roata caru
lui", și sare.

La sediul cooperativei agri
cole a avut loc apoi o însufle
țită convorbire. Cu entuziasm și 
încredere nețărmurită In cuvin- 
tul partidului, cu aceasta am 
Început de fapt — spune ingi
nerul Marin Bob, președintele 
cooperativei și in același timp 
membru al ei. In ziua cind s-a 
semnat actul de naștere al coo
perativei averea noastră ob
ștească consta in 20 de bovine, 
citeva căruțe, pluguri și unelle 
manuale. Astăzi cooperativa 
numără 763 de familii și are 
un fond obștesc de 5 milioane 
de lei. Folosind cu pricepere 
condițiile favorabile coopera
torii au dezvoltat mult legumi
cultura. Ei au valorificat anual 
circa 500 de tone de legume. 
Totodată, ei acordă o atenție 
deosebită dezvoltării altor ra
muri aducătoare de mari veni
turi — culturii cerealelor, în
deosebi griului și sectorului 
zootehnic.

tn curtea cooperativei, zoo- 
tehnicianul Ștefan Pop și cio
banul Deșzi Ioan au informat 
despre dezvoltarea sectorului 
zootehnic.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că prin 
munca și entuziasmul lor, lo
cuitorii comunei, români și ma
ghiari, răspunzând chemării 
partidului, au demonstrat pri
mii in regiune, prin exemplul 
viu, că agricultura cooperativi- 
zată este singura cale care asi
gură bunăstarea și fericirea ță
rănimii muncitoare. Secretarul 
general al C.C. al P.C.R. a urat 
locuitorilor comunei să obțină 

noi succese în creșterea pro
ducției vegetale și animale, 
baza întăririi cooperativei lor 
și a ridicării continue a nive
lului de trai al țăranilor coope
ratori.

Sînt vizitate secțiile a IV -a și 
a V-a specializate în confecții 
pentru copii, secția de croit și 
secția 1 — secție ce deține
steagul roșu de fruntașă pe fa
brică. „Titlul de fruntașă — 
ne spune o muncitoare — ne-a 
fost acordat pentru realizările 
noastre in domeniul calității". 
Secția este principala unitate a 
fabricii, care realizează produse 
destinate exportului. Și, așa 
cum a [inul să informeze pe 
conducătorii partidului, direc
torul fabricii, Ernestin Steinber- 
ger, producția întreprinderii 
este tot mai solicitată la export.

O prezentare a noilor modele, 
o „paradă a modei“ improviza
tă pe loc, — dă o imagine a 
progreselor înregistrate de co
lectivul fabricii pe linia calită
ții. Slnt prezentate modele de 
confecții realizate din țesături 
de lină, celoiibră șl tergal, 
mantouri din blană artificială, 
taioare și pardesie de damă, 
sacouri pentru adolescenți, pro
duse aliate in fabricație curentă 
sau care urmează să fie reali
zate in anul viitor. Ele refin 
atenția prin eleganță și bun 
gust, prin modul îngrijit în care 
au fost executate.

— Vă felicităm pentru tot 
ceea ce ați realizat, vă urăm 
să obțineți noi și cit mai mari 
succese în munca dv. — spune 
la plecarea din Întreprindere 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„Unio". Cu peste 30 de ani in 
urmă sub această denumire 
funcționa aici la Satu-Mare o 
modestă Întreprindere care lu
cra diferite piese pentru vagoa
ne. In anii reconstrucției, la 
chemarea partidului, muncitorii, 
— români, maghiari și de alte 
naționalități, au refăcut din 
temelie iabrica, transformind-o 
intr-o unitate modernă a in
dustriei noastre constructoare 
de mașini. Miinile harnice ale 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de aici făuresc și 
pun la dispoziția economiei na
tionale mașini și .utilaje mo
derne.

In toate secțiile vizitate, con

ducătorii de partid și de stat 
s-au întreținut cu numeroși 
muncitori și specialiști.

— Să ne trăiască partidul no
stru — salută bătrînul muncitor 
Gordo Victor de la turnătorie, 
unul din veteranii uzinei. Noi 
muncim bine, Îndeplinim planul 
și vom Îndeplini și sarcinile pu
se de Congresul partidului no
stru. „Uzina a crescut sub ochii 
noștri, din miinile noastre“, spu
ne muncitorul Balogh Francisc, 
care lucrează in uzină de la 
înființarea ei. „O vom face me
reu mai puternică și mai fru
moasă, prin munca noastră", 
completează muncitoarea Maria 
Valeanu.

Răspunzînd unor întrebări, lă
cătușul Erseki Emeric arată 
că-și depășește planul, cîș- 
tigă în medie 1 500 lei pe lună,

Spre Țara Oașului
Înainte de a porni spre Ne

grești — inima țării Oașului — 
oaspeții au făcut un popas ia 
cunoscuta cooperativă agricolă 
de producție din Păulești.

„Ziua aceasta, in care ne-ati 
făcut cinstea să ne fiți oaspeți 
va rămine în istoria comunei, 
a cooperativei“ — spune 
președinta Maria Zidaru, E- 
rou al Muncii Socialiste. 
Se aflau in sala de la sediul 
gospodăriei „Oameni harnici" 
— așa cum președinta ii pre
zenta conducătorilor de partid 
și de stat : brigadieri cu o bo
gată experiență, țărani de nă
dejde care au luat parte la 
înființarea și dezvoltarea coo
perativei pină la Înflorirea 

pe care o cunoaște acum. Căci 
Păuleștiul, cum sublinia Maria 
Zidaru la una din sesiunile Ma
rii Adunări Naționale, era cu
noscut odată ca satul cu o sin
gură casă de cărămidă ; azi 
există doar un singur bordei 
cu pereți de lut și acoperișul 
de paie care este păstrat pentru 
ca oamenii să-și aducă aminte 
cum trăiau odinioară, iar fiii și 
nepoții acestora să știe ce via
tă grea au dus părinții lor.

Din roadele bogate pe care 
le culeg cu vrednicie, coopera
torii au ținut să ofere oaspeți
lor bucate pregătite chiar a- 
tunci.

— Cu mare bucurie v-am aș
teptat oaspeți dragi. Să ne tră
it i, repeta de citeva ori, Va
sile Meszăros, un bătrln de 
peste 80 de ani, care mărturi
sește în graiul său sfătos că 
bucuriile pe care le încearcă la 
bătrinețe sînt strins legate de... 
„tinerețea" vieții noi pe care a 
deschis-o partidul țărănimii.

Andrei Balogh, brigadier de 
mai bine de 15 ani, rostește în 
maghiară. limba sa maternă, 
cuvinte din inimă : „vreau să 
mulțumesc partidului Încă o 
dată pentru grija pe care ne-o 
poartă, pentru că ne-a scăpat 
de boieri și de grofi. E o mare 
bucurie că pot să vă spun 
direct ceea ce noi, țăranii, ro
mâni sau maghiari, gindim cu 
toată convingerea: cuvîntul 
partidului e pentru noi întot
deauna un Îndemn și urmin- 
du-1, muncim frățește să ne fa
cem viața mai frumoasă, iar 
România socialistă să fie mai 
bogată". Brigadieri se apropie de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer, le urează 
sănătate, multă fericire, le Îm
părtășesc sentimentele lor de 
dragoste și Încredere în partid, 
în politica sa înțeleaptă.

tnsoțiți de urările sătenilor, 
conducătorii de partid și de 
stat iși continuă călătoria în- 
dreptîndu-se spre Negrești.

...Intrăm în Țara Oașului, 
leagănul unor milenare tradiții, 
ce au înflorit pe meleaguri ti
pice ; coline repezi și domoale, 
piscuri mîndre și Văi adinei, se 
Îngemănează ritmic într-o horă 
de frumusețe în care găsești 
parcă izvorul de vigoare al 
dansului oșenesc. Uitat odini
oară, acest pămînt vitregit s-a 
trezit In anii noștri la o viată 
nouă care pulsează aici în ace
lași ritm cu al întregii țări. Vi
zita conducătorilor de partid și 
de stat In Țara Oașului este 
tocmai de aceea simbolică, căci 
acest meleag al României s-a 
pregătit să raporteze partidu
lui despre Înfăptuirile oșenilor, 

că „mai sint unele lucruri care 
merg așa și așa“, dar că ei și 
tovarășii lui vor munci pentru 
ca totul să meargă din ce în ce 
mai bine.

Intr-una din curțile interioare 
ale uzinei s-a organizat o ex
poziție unde produsele fabricii 
sint prezentate în funcțiune. 
Se află aici o locomotivă Diesel 
de mină, un troliu, o remorcă 
basculantă, un transportor mo
bil, un transportor cu racleți și 
alte utilaje. Directorul uzinei, 
Vasile Codariu și alte cadre de 
conducere din uzină dau expli
cații și informează pe oaspeți 
asupra caracteristicilor tehnice 
ale produselor. Și pentru ca oa
speții să rămină și după ple
carea din uzină cu o imagine 
a acestor produse, le slnt dărui
te machetele lor, realizate cu 
măiestrie de muncitorii fabricii.

despre noua viață a oamenilor 
muncii de aici.

La Orașul nou și Ia Vama 
mașinile sînt pe drept cuvînt 
oprite de mai multe mii de oa
meni care ies in fntimpinare 
cu „pită și sare, cu palinca 
aspră oșenească". La intrarea 
in inima Oașului, la Negrești, 
străjuiesc soli ai oșenilor, pe 
cai cu friiele Împodobite cu 
ștergare, cinstind după datina 
locului trecerea oaspeților pe 
care îi salută ceremonios cu 
dopurile lor pitorești.

„Bun venit in mijlocul oșeni
lor". Urarea adresată de Ludo
vic Mirza, primul secretar a! 
raionului de partid, dă semna
lul unei entuziaste manifestații 

Satu Mare
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populare ce tncinge toate stră
zile Negreștiului. Cetățenii con
duc cu alai pe oaspeți în su
netele „steagurilor" cu panglici 
și clopoței, în acordurilor cete- 
rașilor, în urale puternice spre 
parcul din centrul orașului. Și 
aici, au venit, cu mic cu mare, 
Oșeni din toate colțurile „țării" 
lor mîndre. Se Îndreaptă spre 
conducătorii de partid și de 
stat soli ai satelor de pe aceste 
meleaguri, familii de oșeni din 
Bixad, Certeze, Turț, Tirșolt, 
Gher(a mică, Comlăușa, Camir- 
zana, care se prezintă, dau 
mina cu oaspeții, le mulțumesc 
pentru Înalta cinste de a-i a- 
vea in mijlocul lor.

Luînd cuvlntul, în aplauzele 
celor prezenți, tovarășul Nico
lae Ceaușescu a adus oameni
lor muncii din raionul Oaș 
salutul Comitetului Central al 
P.C.R. și al guvernului, felici- 
tindu-i pentru realizările obți
nute. în continuare, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. a 
spus: frumoasa țară — Oașul 
— este o părticică din patria 
noastră. Am vizitat Oașul în 
urmă cu 11 ani, cînd aceste 
meleaguri arătau altfel. în
fățișarea lui de azi ne bucură. 
Pretutindeni în Oaș s-au ob
ținut bune rezultate. Ele arată 
grija partidului pentru dez
voltarea tuturor regiunilor și 
raioanelor patriei. Cunoașteți 
hotărîrile celui de al 9-lea 
Congres, care a trasat un vast 
program pentru o viață pros
peră și îmbelșugată în patria 
noastră. în realizarea acestui 
program și dv. vă revin sar
cini importante. Sîntem con
vinși că oșenii, oamenii mun
cii din raionul Oaș, nu-și vor 
precupeți eforturile pentru a 
traduce în viață hotărîrile 
partidului nostru, luptînd 
alături de întregul popor pen
tru ridicarea României Socia
liste spre culmile progresului 
și civilizației.

Ultimele cuvinte ale secre
tarului general al C.C. al P.C.R. 
sînt acoperite de aclamațiile 
mulțimii. O revărsare entuzias
tă a sentimentelor oșenilor care 
se transformă în curlnd intr-o 
impresionantă sărbătoare popu
lară ce atrage în iureșul ei pe 
oaspeți. Dar ca să iei parte la 
sărbătoare trebuie să fii oșan. 
Tinere fete le oferă dopuri, le 
anină straițe cu alese cusături, 
invitindu-i la joc. Apoi se pe
rindă prin fata oaspeților gru
puri folclorice din toate colțu
rile Oașului, în costume speci
fice fiecărui sat, compunind o 
feerie a jocului șl ctntecului 
popular.

Urmează o vizită pe străzile 
Negreștilor, semnificativă pen
tru calda primire, pentru felul 
de trai al oșenilor de azi. „Pof
tiți, treceți-ne pragul, dragi oas
peți", ii invită pe conducătorii 
de partid și de stat soții Gliga 
și Maria Ardelean. „Casa noa
stră e casa dumneavoastră, fă- 
ceți-ne bucuria și intrați". Oas
peții pătrund în gospodărie, a- 
poi in casa nouă a acestei fa
milii de cooperatori, construită 
în ultimii ani In bucătărie se 
pregătește mămăliga cu jumări 
și brinză de burduf, masa e, În
tinsă se aduce pita și slana. La 
întrebările oaspeților, gospodarii 
răspund pe îndelete, apoi le a- 
rată Încăperile bogat împodobi
te. „Odaia domnească“ cu mo
bilă nouă, radio, covoare. „Dacă 
bunicul s-ar deștepta din pă- 
mint, spune Gliga Ardelean, ar 
zice că s-a trezit în altă lume, 
n-ar mai cunoaște Negreștii, fe
lul cum trăim azi"

Dar la ieșirea din această ca
să oaspeții sint lntimpinafi de 
alți gospodari. „Casa noastră e 
mai veche, spune Maria Ijac, 
dar vă rugăm să nu treceți pe

Intilnirea cu activul

de partid din Baia Mare
tn încheierea vizitei în re

giunea Maramureș a avut loc 
o intilnire cu activul de partid 
din Baia Mare — cadre din a- 
paratul de partid și de stat, cu 
muncitori mineri, metalurgiști 
fruntași in producție, țărani co
operatori, cu conducători ai 
organizațiilor obștești din insti
tuții de cultură și invățămint, 
ofițeri.

Luînd cuvlntul, iov. Iosii 
Uglar, prim-secretar al Comite
tului regional de partid, a ex
primat în numele organizației 
regionale de partid, al tuturor 
oamenilor muncii din regiune, 
profunda bucurie pentru vizita 
făcută de conducătorii de partid 
și de stat în regiunea Maramu
reș. După ce a prezentat un ta
blou al marilor realizări obți
nute In construcția socialismu
lui, de muncitori, țărani și de 
intelectualitatea din regiune, el 
a subliniat că oamenii muncii, 
în frunte cu comuniștii, vor 
munci neobosit, cu tot entuzias
mul, pentru Îndeplinirea sarci
nilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al IX-lea al parti
dului. In Îndeplinirea acestor 
sarcini, un ajutor de neprețuit 
II constituie recomandările con
ducătorilor de partid și de stat 
făcute In timpul vizitei în re
giune.

Adresindu-se celor de fată, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că primirea călduroasă 
făcută de populația maramure- 
șană, Incepind de la intrarea 
în regiune pină în inima țării 
Oașului, manifestările entuzias
te la adresa partidului și a con
ducerii sale constituie o vie 
expresie a dragostei oamenilor 
muncii pentru partidul nostru 
comunist. Subliniind că in între
prinderi, la sate, în instituții 
de cultură, oamenii muncii ma
nifestă o profundă încredere in 
partid, In Comitetul său Central, 
vorbitorul a arătat că aceasta 
este rezultatul liniei politice 
generale a partidului nos
tru, a cărei justețe s-a veri
ficat pe deplin in viată. Tot
odată, aceasta oglindește și ac
tivitatea bună desfășurată 

de organizația regională de Par
tid, de Comitetul regional, de 
activul său, care au știut să 
desfășoare o muncă rodnică 
pentru a traduce in viață poli
tica marxist-leninistă a partidu
lui nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis activului de partid, 
Comitetului și Biroului regional, 
tuturor comuniștilor, tuturor 
muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor din Maramureș un sa
lut călduros din partea condu
cerii partidului și multe felici
tări pentru rodnica lor activita
te. Subliniind că pretutindeni, 
In toate locurile vizitate, 
s-a constatat că oamenii 
muncii și-au însușit cu entu
ziasm prevederile Congresului 
al IX-lea al artidului, că ei 
sint hotărlți .ă realizeze în 
practică sarcinile ce le revin, 
vorbitorul s-a referit la vastul 
program trasat de congres, a- 
rătînd că pentru îndeplinirea 
lui este necesar să fie concen
trate toate eforturile, energia și 
capacitatea creatoare a poporu
lui. Trebuie să dezvoltăm și 
mai mult industria — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ■— 
să ridicăm continuu agricul
tura care ocupă un loc impor
tant în economie, și asigură 
hrana populației. Datoria or
ganizațiilor de partid din re
giunea Maramureș — regiune 
cu o puternică industrie și cu 
o agricultură dezvoltată — 
este de a-și organiza în așa 
fel întreaga activitate îneît să 
asigure îndeplinirea tuturor 
sarcinilor trasate de congres 
atît în industrie, cît și în a- 
gricultură, arătînd marile po
sibilități pe care le are regi
unea Maramureș pentru dez
voltarea zootehniei.

tn continuare, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a subliniat jus
tețea politicii naționale a parti
dului nostru. Ca rezultat al a- 
cestel politici — a spus el — 
oamenii muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități, 
care trăiesc de secole pe a- 
ceste meleaguri, au muncit 
înfrățiți și și-au adus din plin 
contribuția la lupta întregu
lui popor pentru cucerirea pu

lingă ea fără să vă opriți și la 
noi“.

E o casă tipică pentru vechea 
artă a meșterilor oșeni, cu pe
reții Împodobiți cu scoarțe, 
ștergare și talgere de lut, cu la- 
vițl sculptate pe care se află 
clădită toată zestrea — covoa
re, plocade, cergi de o rară fru
musețe. Casa e veche, dar oa
menii slnt noi. Ei și-au făurit 
in anii noștri un nou destin. 
„Avem 3 feciori, tovarășe secre
tar general, spune gospodarul 
Ioan Ijac, și toți trei au ajuns 
oameni cu carte : unul e ingi
ner, altul profesor, celălalt e 
în armată. Înainte, chiar dacă 
munceam toată viața, n-aș fi 
putut da ia carte nici unul“.

Au venit și vecinii. El le po
vestesc oaspeților fapte semni
ficative din viața lor, despre fe
lul cum s-a ridicat Oașul în anii 
puterii populare, mulțumind 
partidului pentru copiii trimiși 
la învățătură, pentru școlile și 
dispensarele construite aici, 
pentru sprijinul pe care statul 
nostru îl dă permanent coope
rativelor de producție.

terii politice, pentru făurirea 
României socialiste. La fel, ei 
desfășoară astăzi împreună o 
entuziastă activitate pentru 
înfăptuirea politicii partidului. 
Vorbitorul a subliniat necesita
tea de a munci neobosit pentru 
întărirea continuă a frăției din
tre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare.

După ce a arătat că regiunea 
Maramureș are o veche și bo
gată tradiție revoluționară, se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R. a spus : partidul nostru 
comunist, mișcarea revoluțio
nară au avut aici organizații 
demne, care au desfășurat o 
intensă activitate. In lupta în
delungată a oamenilor muncii, 
condusă de comuniști, împo
triva exploatării și asupririi, 
s-a închegat unitatea frățeas
că dintre oamenii muncii ro
mâni, maghiari și ai celorlalte 
naționalități conlocuitoare. în 
regiunea Maramureș sînt 
mulți ilegaliști din care unii 
sînt aici în sală — a spus vor
bitorul. Să educăm tineretul 
în așa fel, îneît el să urmeze 
întotdeauna pilda acelora că
rora le datorăm viața nouă de 
astăzi, să-l educăm în spiritul 
respectului față de cei ce s-au 
jertfit pentru interesele cla
sei muncitoare și ale poporu
lui, față de cei ce nu și-au 
precupețit și nu își precupe
țesc eforturile în lupta și mun
ca pentru construirea socia
lismului.

In continuare, tovarășul Ni
colae Ceaușescu s-a referit la 
activitatea rodnică desfășurată 
de femeile din regiune, la rolul 
important ce revine femeilor 
în construcția socialismului, 
subliniind că egalitatea deplină 
in drepturi a femeilor cu bărba
ții este o importantă realizare 
a regimului nostru. El a che
mat lemeile din orașele și sa
tele regiunii să participe, ală
turi de întregul popor, Ia o 
muncă cît mai rodnică In toate 
domeniile construcției socia
liste. Partidul — ă spus vorbi
torul — acordă, de asemenea, 
o deosebită grijă tineretului 
care știe să prețuiască viața 
fericită de astăzi și care își 
aduce contribuția entuziastă 
la dezvoltarea continuă a pa
triei socialiste. Tineretului 
nostru, viitorul țării, copiilor 
noștri să Ie - :gurăm toate 
condițiile, să t em un tine
ret bine pregătit, sănătos, cu 
o înaltă educație comunistă, 
patriotică, un tineret care să 
participe cu tot elanul și ener
gia ce-i sînt caracteristice la 
măreața operă de făurire a 
noii orînduiri.

tn încheiere, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. a felicitat 
activul de partid, pe toți comu
niștii, pe tofi oamenii muncii din 
regiunea Maramureș pentru re
zultatele obținute, urlndu-le noi 
succese în activitatea lor pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de Congresul al IX-lea al parti
dului.

lntîlnirrir conducătorilor de 
partid și de stat cu activul de 
partid din regiunea Maramureș 
s-a dcsfășural intr-o atmosferă 
deosebit de caldă și tovărășea
scă.

ir
La ora 21 conducătorii de 

partid și de stat, lncheindu-și 
vizita In această regiune, s-au 
îndreptat spre gară. Largile ar
tere ale orașului par adevărate 
rluri de lumină, de o parte și 
de alta mii de torțe comunicau 
in noapte simbolurile dragostei 
și bucuriei cu care maramure
șenii i-au Înconjurat tot timpul 
pe oaspeți. Pe cer explodează 
miile de steluțe ale artificiilor 
scânteietoare. Văzduhul se um
ple de uralele și ovațiile mul
țimii.

„Trăiască și să înflorească 
scumpa noastră patrie, Repu
blica Socialistă România“. 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român șl Comitetul său Cen
tral“. „Trăiască unitatea de 
nezdruncinat a întregului po
por în jurul partidului și gu
vernului“.

A fost o vizită de neuitat 
pentru întregul Maramureș.

CONSTANTIN MITEA 
MIRCEA MOARCÂȘ 

IOAN VLANGÂ



Gestul celor 5 tineri
americani

Cinci tineri americani și-au ars sîmbătă ordinele de che
mare sub arme în aplauzele a două mii de participanți 
la o adunare de protest împotriva războiului dus de S.U.A. 

în Vietnam. După cum relatează agenția France Presse, cei 
cinci tineri au adresat un apel tuturor tinerilor americani să 
urmeze exemplul și să refuze să lupte în războiul din Vietnam 
pe care l-au calificat drept „ilegal și criminal“.

Autoritățile au anunțat că au deschis o anchetă în legătură 
cu acțiunile de protest tot mai frecvente ale tinerilor chemați 
sub arme. In baza unei legi adoptate recent, tinerii care refuză 
să dea urmare ordinelor- de chemare sîrit pasibili de pedepse, 
mergînd pînă la cinci ani închisoare și 10 000 de dolari amendă.

Tot din S.U.A., agențiile de presă relatau că la Washington, 
în fața Pentagonului a avut loc sîmbătă după-amiază o proce
siune în memoria lui Norman Morrison, care în urmă cu cîteva 
zile și-a dat foc veșmintelor și a ars complet, în semn de pro
test împotriva războiului pe care S.U.A. îl duc în Vietnam. 
La procesiune au luat parte prieteni apropiați ai lui Morrison 
și numeroase persoane care se pronunță împotriva războiului 
din Vietnam.

de peste
hotare

O imagine obișnuită in Rho
desia de sud, unde domnesc 
rinduielile rasiștilor de la 
Salisbury. Un băștinaș este 
atacat de omul poliției lui 
Ian Smith, însoțit de nelipsi
tul auxiliar — dulăul polițist

Sesiunea 0. N. U.

eabilitarea „dis
cretă“ a gene
ralului llideki 

Tojo, fost prim-minis- 
tru al Japoniei în tim
pul celui de-al doilea 
război mondial în 
manualele de istorie 
pentru cursul secun

Tokio — autorul unui 
manual de istorie a 
Japoniei utilizat în 
diferite școli de după 
anul 1953. Acesta a- 
cuză Ministerul Învă
țământului de inter
venții tot mai dese în 
manual, care schimbă

Procesul unor... 

manuale 

de istorie
dar constituie motivul 
declanșării unui răsu
nător proces în Japo
nia. Procesul a fost in
tentat Ministerului în- 
vățămîntului din Japo
nia de către profeso
rul Sabura Ienaga de 
la Universitatea din

complet sensul celor 
scrise de el. El pre
cizează că japonezii 
au încetat să mai ad
mită culpabilitatea ță
rii lor în războiul din 
Pacific.

Teza, potrivit căreia 
aventura in care a fost

atras poporul japonez 
de către clica milita- 
ristă a fost o eroare 
și o crimă, se izbește 
în prezent de o aspră 
cenzură oficială.

Referindu-se la a- 
cest proces, ziarul ja
ponez „MANIȚI“ 
scrie că în anul acesta 
generalul Tojo — 
simbol al despotismu
lui militarist, își face 
reapariția în manuale
le școlare de istorie 
ca un prim-ministru 
care încearcă „să îm
bărbăteze copii ai că
ror părinți căzuseră 
pe front“. A dispă
rut, de asemenea, fo
tografia prezentîndu-l 
pe Tojo în fața Tri
bunalului de la To
kio ca criminal de 
război.

Potrivit agenției 
A.F.P., librăriile și 
tipografiile scot zilnic 
la iveală „studii“ prin 
care se încearcă jus
tificarea participării 
Japoniei la cel de-al 
doilea război mondial.

DEMONSTRAȚIA 

STUDENȚILOR 
DIN CARACAS

Studenții din Caracas au or
ganizat o manifestație de 
protest, cerînd eliberarea 

lui Freddy Munoz, președintele 
Federației centrelor universitare 
din Venezuela, deținut în închi
soarea San Carlos. Participanții 
la demonstrație au organizat, a- 
poi, un miting în incinta univer
sității.

S-a întâmplat 
la Nashville...

La Nashville (statul Tennes- 
see din S.U.A.) polițiștii au 
bătut cu bastoane de cauciuc 

pe studentul Ralph Odor din 
Kenya, care studiază la universi
tatea locală. El a fost arestat fără 
nici un fel de teniei în timpul unei 
razii. într-un restaurant. Ralph 
Odor a fost maltratat atît de grav 
incit a trebuit să fie internat în 
spital.

NEW YORK 8 — Trimisul
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite :

Luni după-amiază (ora 22, ora 
Bucureștiului) ședința plenară 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a luat in discuție punctul de 
pe ordinea de zi intitulat: „Res
tabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze la O.N.U.“. 
După cum se știe, această pro
blemă a fost Înscrisă pe agen
da actualei sesiuni la cererea 
unui grup de 11 țări, printre 
care și România. Încă din cu- 
vîntările rostite de șefii de de
legații in cursul dezbaterilor 
generale a ieșit in evidență 
importanța deosebită pe care 
majoritatea țărilor membre o 
acordă acestei probleme legală 
nemijlocit de respectarea prin
cipiului universalității O.N.U. 
„Restabilirea drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze in 
O.N.U. și in toate organismele 
sale — se arată in memorandu
mul explicativ' dat publicității 
de reprezentanții grupului a- 
mintit de țări — constituie un 
imperativ categoric“.

In Comitetul economic și fi
nanciar a fost luat in discuție 
un proiect de rezoluție prezen
tat de 14 țări printre care și 
România referitor Ia activitatea 
O.N.U. in domeniul științei și

tehnicii. In intervenția sa, re
prezentantul țării noastre, Cos
titi Murgescu, a subliniat că 
..Revoluția științifică și tehnica 
contemporană au devenit unui 
din factorii fundamentali ai 
progresului în toate domeniile 
vieții economice și sociale. în 
consecință, fiecare țară trebuie 
să rezolve exigențele ridicate 
de propria sa dezvoltare econo
mică in conformitate cu princi
palele direcții ale evoluției ști- ' 
inței și tehnicii contemporane", 
in continuare, vorbitorul a sub- ■ 
liniat că „Este deosebit de im- j 
portant să fie sprijinite efortu
rile țărilor in curs de dezvolta- \ 
re pentru ca acestea să stabi- j 
lească o politică națională pro
prie privind aplicarea științei 
și tehnicii in domeniile majore 
ale dezvoltării economice și 
sociale, să accelereze formarea 
de cadre naționale pentru ac
tivitatea tehnico-științifică“.

A nunțarea faptului că îna
intea vizitei cancelaru
lui Erhard în S.U.A.,

Un singur
vot
Un deputat laburist a 

încetat din viată. O moar
te fulgerătoare care poate 
să modifice precarul echi
libru de forțe din parla
mentul britanic. Decesul 
Iul Henry Solomons mic
șorează majoritatea labu
ristă la minimum posibil: 
un singur vot. Existența 
guvernului condus de Ha- 
rold Wilson se bazează 
pe acest vot.s traîegii laburiști sînt în alarmă. 

Orice defecțiune neprevăzută poate 
avea urmări dezastruoase. Este 
suficient ca un avion să fie, 
din cauza ceții, în imposibili
tate de a zbura iar prin aceasta 
unul sau mai mulți parlamentari din 
partidul guvernamental să rămînă 
imobilizați într-un colț de țară, pen

tru ca formația ministerială să nu supraviețuiască 
unui vot de încredere. Bolnavi fiind, ceea ce se 
întâmplă destul de des în acest anotimp friguros, 
deputății din partidul domnului Wilson trebuie 
să se trateze... pe băncile Camerei Comunelor. 
Absențele nu sînt permise.

îngrijorarea cercurilor laburiste este alimentată 
de reluarea sesiunii parlamentare. După mesajul 
tronului, prin intermediul căruia regina va înfă
țișa programul guvernamental în anul care ur
mează, opoziția conservatoare va obține suficient 
teren de manevră spre a ține echipa lui Wilson 
sub presiunea voturilor de încredere. Conservato
rii vor putea declanșa, firește în cazul în care vor 
socoti că pot obține beneficii politice, un verita
bil „ război al nervilor“. Fiecare defecțiune la
buristă ar fi, astfel, speculată.

Wilson speră să-și vadă rotunjită majoritatea 
parlamentară atingînd chiar... două voturi. Prile
jul s-ar putea oferi cu ocazia alegerilor parțiale 
de la Erith, despre care Le Monde scria că este 
„unul din rarele bastioane ale laburiștilor în su
dul Angliei“. Observatorii consideră probabilă o 
victorie laburistă. Elementul surpriză nu poate 
fi, totuși, exclus 100 la sută. Alegerile sînt, în
tr-un fel, o loterie. Doar unul din lozuri este 
cîștigător. Ce s-ar întîmpla dacă urnele ar da 
cîștig de cauză conservatorilor ? Corabia guver
namentală s-ar scufunda...

Ultima consultare electorală s-a produs joi în
tr-o circumscripție din Londra. Speakerul conser
vator al Camerei Comunelor trebuia înlocuit și, 
precum se scontase, succesorul său este tot un 
conservator. Analiza scrutinului arată că liberalii 
continuă „hemoragia de voturi“. De la 11 la 
sută din sufragii în 1964, ei au ajuns la numai 
6,3 la sută. Beneficiarii acestui insucces sînt atît 
guvernul cît și opoziția. Conservatorii și laburiș
tii au înregistrat cîștiguri. Mai mici — conservato
rii (1,1 la sută), mai mari — laburiștii (2,3 la sută). 
Diferența minimă nu permite concluzii. Semni
ficațiile votului sînt restrînse. Să amintim, prin
tre altele, că abia 41,8 la sută din înscrișii pe 
listele electorale s-au prezentat în fața urnelor.

Pînă cînd votul de la Erith va clarifica dimen
siunile majorității laburiste, echipa lui Wilson își 
duce existența sub semnul unei accentuate nesi- 
guranțe. Laburiștii exclud posibilitatea unei înțe
legeri oficiale cu liberalii („partidul liberal britanic 
refuză să se comporte ca un grup minoritar“ —■ 
scrie Le Monde). Conservatorii deși asaltează por
țile puterii nu par să-și asume momentan riscurile 
guvernării. Le Nouvel Observateur afirma : „cu un 
singur vot majoritar în Camera Comunelor, gu
vernul Wilson este asigurat să mai dureze încă cel 
puțin un an“. Săptămînalul parizian crede că 
„Wilson nu va fi răsturnat de către propriul său 
partid. El nu va fi răsturnat, înainte de sfîrșitul 
lui 1966, nici de opoziția conservatoare“. Cauza 
trebuie căutată în pronosticurile economiștilor 
care pretind că actualele dificultăți financiare se 
vor prelungi cu cel puțin încă un an. Este vorba 
de criza lirei sterline și de deficitul balanței de 
plăți care ar antrena dublarea numărului șomeri
lor (în raport cu 1964).

Unele sondaje arată că alegeri generale efec-’ 
tuate imediat ar aduce sporuri de voturi labu
riștilor. Wilson nu înclina insa spre o aventura 
electorală.

Abandonînd programul său electoral (fapt care 
provoacă nemulțumiri în interiorul partidului la
burist), guvernul Wilson este nevoit să practice 
o dificilă echilibristică parlamentară. Moartea su
bită a deputatului Solomons înmulțește grijile 
premierului, în pofida asigurărilor date de comen
tatori că opoziția conservatoare nu va încerca răs- 
jumarta. guvernului. EUQENIU OBREA

Micuța Emily, in virstă de 18 luni, fiica americanului Norman Morrison, care s-a 
sinucis in fata ministerului de război al S.U.A. pentru a protesta împotriva 

intervenției americane in Vietnam

7 NOIEMBRIE LA MOSCOVA i
MOSCOVA 8. — Corespon

dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite :

La 7 Noiembrie, poporul so
vietic a sărbătorit cea de-a 48-a 
aniversare a victoriei Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. Ca 
și în alți ani, în Piața Roșie din 
Moscova a avut loc tradiționala 
paradă militară și demonstrația 
oamenilor muncii.

La cea de-a 48-a aniversare a 
Revoluției din Octombrie au 
participat delegații sosite din 67 
de țări. Printre acestea se află 
și o delegație A.R.L.U.S. condusă 
de Vasile Daju, membru al Con
siliului de Stat, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Banat.

La orele 10,00, în tribuna 
Mausoleului „V. I. Lenin" au ur
cat L. I. Brejnev, A. N. Kosîghin, 
A. I. Mikoian și alți conducători 
ai partidului și guvernului so
vietic.

Parada militară a fost deschi
să de tinerii toboșari, elevi ai 
școlilor militare. Au defilat apoi 
elevii academiilor militare.

Prin fața tribunelor au trecut 
apoi unitățile motorizate. Au fost 
văzute pentru prima oară tancuri

pe care erau montate mai multe 
mitraliere antiaeriene cu radar. 
Și-au făcut apariția în piață ra
chetele de distanță medie. Unele 
tipuri ale acestei arme pot par
curge distanțe intercontinentale. 
Au urmat rachetele strategice de 
înaltă mobilitate, rachetele inter
continentale de gabarit redus cu 
combustibil solid, pe instalații 
mobile de lansare. Au fost de
monstrate, de asemenea, avioane 
de interceptare fără pilot cu 
mare rază de acțiune. Asemenea 
mijloace pot distruge focoasele 
nucleare ale rachetelor balistice 
ale agresorului la o mare distan
ță de obiectivele apărate.

In încheierea coloanei unități
lor de rachete au trecut rache
tele orbitale, care pot lovi prin 
surprindere agresorul în timpul 
primei sau oricărei alte rotații 
în jurul Pămîntului.

După încheierea parăzii mili
tare, în Piața Roșie din Moscova 
și-au făcut apariția coloanele 
oamenilor muncii.

Demonstrația oamenilor mun
cii din Moscova a exprimat liotă- 
rîrea nețărmurită a poporului 
sovietic de a apăra pacea, de a 
înainta tot mai departe pe dru
mul construcției comunismului.

Problema 
rhodesiana

Primul ministru 
sud-rhodesian, Ian 
Smith, a respins ieri 
propunerea premie
rului Wilson privind 
o nouă întîlnire la 
Malta între dele
gațiile celor două 
țări pentru a se exa
mina problema in
dependenței Rhode- 
siei de sud și activi
tatea Comisiei re
gale mixte.

Totodată, Ian Smith a refuzat 
oferta primului ministru britanic 
făcută lui Hugh Beadle pre
ședintele curții supreme din 
Rhodesia de sud, de a vizita 
oficial Londra în vederea exa
minării activității Comisiei regale 
însărcinată să supună constituția 
din 19G1 aprobării populației 
rhodesiene. După cum se știe, 
Harold Wilson a prezentat pro
punerile de reconciliere intr-un 
mesaj adresat duminică seara 
șefului guvernului din Salisbury.

proiectată pentru sfîrșitul lunii 
noiembrie, vor fi expediate la 
Washington „propuneri con
crete“ privind crearea unui 
sistem nuclear al alianței at
lantice a avut un dublu scop: 
pe de o parte, reafirmarea o- 
ficială a interesului noului
guvern vest-german pentru 
armele nucleare și, pe de altă
parte, precizarea că în acest
domeniu speranțele Bonn-ului 
se îndreaptă IN PRIMUL 
RlND spre S.U.A. In timpul
campaniei electorale nu numai
reprezentanții partidului de 
guvernămînt U.C.D.—U.C.S., 
dar și ai partidului social-de
mocrat au solicitat pentru 
R. F. Germană dreptul de a
primi informații privind pro
gresele tehnologice în dome
niul nuclear, ceea ce reprezin
tă, evident, o cale ocolită pen
tru accesul la arma nucleară.
„Felul în care au fost formu
late aceste declarații și reven
dicări — scria „NEW YORK 
TIMES“ — ne lasă să vedem
limpede la ce fel de presiuni 
ne putem aștepta...“

Formula lansată de Erhard 
— după ce a încetat să se 
considere doar ca succesor la 
fotoliul de cancelar și a fost

Incident

la frontiera

(iröcntiniaiio 

chiliana

SANTIAGO DE CHILE 8 
(Agerpres). — Relațiile dintre 
Argentina și Chile s-au înrăută
țit brusc ca urmare a unui grav 
incident de frontieră ce s-a pro
dus sîmbătă seara în punctul 
denumit „Laguna de Desierto“ 
la aproximativ 2 000 kilometri 
sud de Santiago de Chile. Acest 
incident a avut loc chiar în 
aceeași zi în care un comunicat 
comun publicat după încheierea 
convorbirilor avute între pre
ședinții celor două țări, Arturo 
Illia și Eduardo Frei, sublinia 
dorința de reglementare pașnică 
a tuturor diferendelor. în urma 
schimbului de focuri un ofițer 
chilian a fost ucis și doi soldați 
chilieni au fost luați prizonieri, 
dintre care unul este rănit.

Refuzul lui Smith

Răspunsul premierului Smith 
sosit în capitala engleză luni 
după-amiază prin intermediul lui 
Andrew Skeen, înaltul comisar 
rhodesian la Londra. Agențiile 
de presă relatează că primul mi
nistru britanic va evoca criza 
rhodesiană în cursul dezbaterilor 
de astăzi din Camera Comunelor 
care vor urma mesajului tronu
lui. In același timp, la Londra 
se va examina situația creată in 
urma recentului răspuns al pri
mului ministru sud-rhodesian. O 
știre transmisă ieri seara făcea 
cunoscut că Hugh Beadle, pre
ședintele Curții Supreme a Rho- 
desiei, a acceptat să plece la 
Londra „dar el va efectua aceas
tă călătorie din proprie sa ini
țiativă“, scria agenția France 
Presse citind o declarație a pri
mului ministru sud-rhodesian.

Intre timp, liderii populației 
africane sud-rhodesiene au luat 
poziție împotriva instituirii „stă
rii de urgență“.

a Instituirea stării de urgență în 
Rhodesia de sud, a declarat 
George Silundika, lider al parti
dului Uniunea, poporului african 
Zimbabwe (ZAPU — partid in
terzis de autoritățile sud-rhode
siene) constituie o acțiune de ul
tim moment a guvernului Ian 
Smith, în încercarea de a. preveni 
orice împotrivire declarării uni
laterale a independenței. El a ! 
criticat poziția Marii Britanii j 
față de intențiile guvernului sud- ! 
rhodesian.

Reprezentantul Partidului Uni- | 
unea națională africană — 7,im- I 
babwe, Noel Mukono, a făcut, ! 
de asemenea, o declarație în I 
care a arătat că instituirea stării I 
de urgență de către Ian Smith 
constituie un pas în direcția pro
clamării unilaterale a indepen
denței Rhodesiei de sud. El a 
arătat că „Statele Unite și gu
vernul britanic sprijină pe Ian 
Smith, datorită intereselor econo
mice pe care le urmăresc în 
Rhodesia de sud“.

instalat ca șef al guvernului 
victorios în alegeri — a fost 
solicitarea unei „iresponsabi
lități nucelare“. El a respins 
ideea unei simple consultări a 
puterilor nucleare dinN.A.T.O. 
cu reprezentanții R. F. Ger
mane (așa cum sugerase mi
nistrul de externe englez, M. 
Stewart, în timpul recentei 
vizite la Washington), Fă- 
cînd precizări de ordin tehnic,

măsură a controlului deținut 
odinioară asupra partenerilor. 
„Cu o lună înaintea tradițio
nalei întruniri de la Paris 
a Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. — scrie ziarul „LE 
MONDE“ în cursul căreia va 
fi examinat proiectul minis
trului american al apărării, 
McNamara, de creare a unui 
comitet special de opt sau 
nouă miniștri ai apărării — în 
pofida refuzului Franței de a

Bevendicàrile
Bonnului

după, reinstalarea sa în frun
tea ministerului apărării, Kay 
Uwe von Hassel a declarat că 
„echipamentul și armamentul 
Bundeswehrului trebuie să fie 
modernizate“.

Diplomația vest-germană a 
sesizat că S.U.A. folosesc 
stocurile lor de arme nucleare 
și ca un instrument de pre
siune asupra „aliaților“ lor 
din N.A.T.O., în vederea res
tabilirii într-o cît mai largă

participa — S.U.A. au lansat 
marea lor contraofensivă. 
Scopul Statelor Unite, pe care 
nici nu se străduiesc să-l as
cundă, este să formeze un 
front de apărare al Europei 
politice și al N.A.T.O., bazîn- 
du-se pe Anglia, R. F. Germa
nă și Italia“.

In acest context, diplomația 
vest-germană vrea să ofere 
acum un preț oricît de ridicat 
pentru a determina Statele

Atac prin surprindere la Piei Me

• O companie aeriană americană distrusă

• Pierderi grele suferite de trupele saigoneze

Ieri dimineață, agențiile occidentale 
de presă au transmis noi date referitoare 
la luptele violente ce s-au desfășurat du
minică pînă noaptea tîrziu (în total 20 
de ore) în regiunea platourilor centrale, 
în imediata apropiere de tabăra .Aorte
lor speciale“ de la Piei Me.

Agenția de presă „Eliberarea“ 
a precizat că în urma pu
ternicului atac lansat prin 
surprindere de forțele patrio
tice în această localitate, 
forțele armate americane și 
sud - vietnameze au înregistrat 
pierderi deosebit de grele, cu 
mult superioare pierderilor su
ferite de patrioți. O întreagă 
companie aeriană americană, 
scrie agenția „Eliberarea“, a fost 
realmente distrusă, iar o alta, 
trimisă în ajutor, a suferit pier
deri grele în oameni și arma
ment. Au fost uciși în total mai 
bine de 1000 de soldați și ofi

țeri sud-vietnamezi și americani.
In Vietnamul de sud, aviația 

americană a. întreprins duminică 
numeroase raiduri și bombarda
mente în apropiere de Saigon, in 
regiunea de la sudul paralelei 
17, precum și în provincia Kien 
Hoa, din delta fluviului Me- 
kong.

In cursul zilei de luni în așa- 
zis zonă „D“ din triunghiul stra
tegic al Saigonului s-au produs 
noi ciocniri între forțele patrio
tice și cele americano-saigoneze. 
Aviația guvernamentală a efec
tuat 12 misiuni de luptă în spri
jinul trupelor de uscat.
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Unite să nesocotească temerile 
exprimate de ceilalți parte
neri față de perspectiva sta
bilirii de „relații speciale“ în
tre S.U.A. și R. F. Germană. 
Dar cunoscutul comentator 
american, Walter Lippmann, 
scria în „NEWSWEEK“ : „O 
înțelegere Johnson-Erhard pe 
linia transformării relațiilor 
speciale între Germania occi
dentală și S.U.A. într-o axă a 
alianței atlantice, ar fi un de
zastru. Ea ar pune capăt ac
țiunii actualei generații de a- 
propiere a tuturor țărilor eu
ropene".

Totodată diplomația vest- 
germană nu ignoră cu desă
vârșire Franța, cu toate că în 
criza din Piața Comună și în 
alte probleme divergente acu
te Tratatul franco—vest-ger
man și-a dovedit ineficien
ta. Ministrul de externe, G. 
Schroeder, va face o vizită la 
Paris, iar cancelarul vest-ger
man se va întîlni — probabil 
în luna ianuarie — cit pre
ședintele Franței, ceea ce ur
mărește să dovedească limpe
de din punctul de vedere al 
contactelor formale, că trata
tul este respectat. Așadar, di
plomația vest-germană nu a 
renunțat la „varianta france
ză“, fie și numai ca wi mijloc 
pentru a atrage atenția State
lor Unite că există o alterna
tivă. în cazul cînd. Erhard n-ar 
căpăta deplină satisfacție la 
Washington.

Z. FLOREA

® In încheierea vizitei în China a delegației 
culturale a Republicii Socialiste România condusă 
de Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de 
stat pentru cultură și artă, Ministerul Culturii al 
R. P. Chineze a oferit un dejun în cinstea oas
peților români. Și Si-min, adjunct al ministrului 
culturii și Ion Moraru au vorbit despre strîngerea 
relațiilor de prietenie și intensificarea schimburi
lor culturale dintre cele două țări.

Luni, delegația română a părăsit R. P. Chi
neză îndreptîndu-se spre patrie. La aeroport de
legația a fost condusă de Și Si-min și de Ciao 
Sin-ciu, adjuncți ai ministrului culturii și de alte 
persoane oficiale.

® Bucur Schiopu, ministrul industriei alimen
tare și Marcel Popescu, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț a Republicii Socialiste România, au fost 
timp de trei zile oaspeții Tîrgului internațional gas
tronomic de la Dijon. Ei au fost primiți de comi
sarul general al tîrgului, Robert Carmier, care le-a 
prezentat standurile și diferite instalații ale Tîrgu
lui. Canonicul Kir, deputat și primar al orașului 
Dijon, a oferit un dejun în cinstea oaspeților ro
mâni.

a TEATRUL de dramă din Valmiera, oraș care se 
află la 150 de km de Riga, capitala R.S.S. Letone, 
a prezentat recent în premieră pe întreaga Uniune 
Sovietică piesa „Moartea unui artist" de dramatur
gul român Horia Lovinescu. După cum relatează 
corespondentul agenției TASS, spectacolul s-a bucu
rat de un mare succes.

• 1N CURSUL unui interviu radio-televizat, pri
mul ministru al Canadei, Lester Pcarson, a afirmat 
că țara sa trebuie să se degajeze de'influența Sta
telor Unite. Puține sînt țările, a spus Pearson, care 
sînt controlate — cum este Canada — din punct de 
vedere economic, în proporție de 60 Ia sulă, de o 
țară vecină. Această dominație trebuie pusă in 
legătură cu „toate celelalte presiuni amicale" exer
citate de Statele Unite asupra Canadei. Primul mi
nistru a aprobat politica ministrului de finanțe ca
nadian, Walter Gordon, care încearcă să orienteze 
economia națională spre o degajare de presiunile 
străine:

O ALDO MORO, președintele Consiliului de Mi
niștri al Italiei, a sosit ieri la Belgrad într-o vizită 
oficială de patru zile în R.S.F. Iugoslavia. La aero
port, Aldo Moro și persoanele care-1 însoțesc au 
fost întîmpinați de Petar Stambolici, președintele 
Vecei Executive Federale, și de alte persoane ofi
ciale.

a Cel de-al cincilea plan de dezvoltare econo
mică și socială a Franței, pentru anii 1966—1970, 
adoptat de Adunarea Națională cu 283 voturi pentru 
și 184 contra, urmărește îndeosebi, încurajarea in
vestițiilor productive și accelerarea concentrării în
treprinderilor. Se prevede o creștere generală a- 
nuală a poducției cu 5 la sută.

o LA SEDIUL GATT din Geneva au început dis
cuțiile pe marginea cererii Iugoslaviei de a fi pri
mită membru permanent în GÂTT. După cum trans
mite agenția Taniug, participanții la prima întîlnire 
a grupului de lucru format în legătură cu cererea 
Iugoslaviei au salutat și au sprijinit hotărîrea aces
tei țări de a deveni membru permanent în GATT. 
Concomitent, majoritatea țărilor membre au cerut 
tratative vamale în legătură cu intrarea Iugoslaviei 
în GATT.

Astăzi, poporul cambodgian aniversează ziua independenței 
sale naționale. In fotografia noastră: imagine nocturnă din 

capitala cambodgiana — Pnom Penh ®


