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VIZITA CONDUCĂTORILOR

ÎN
Regiunea Galați, bogat te

ritoriu întins din Țara Vran- 
cei și pînă la Dunăre, cu grî- 
nare mănoase, cu puternice 
centre ale industrializării so
cialiste primește zilele acestea 
vizita conducătorilor de partid 
și de stat.

Stația Făurei. Orele 8 dimi
neața. Tovarășii Nicolae Ceau
șescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Leonte 
Răutu, Vasile Patilineț, sint 
primiți cu puternice ovații 
de mii de oameni sosiți 
din satele și comunele a- 
cestui înfloritor raion al 
Bărăganului. Se află pe peron 
în întîmpinare tovarășii Con
stantin Dăscălescu, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
P.C.R. Galați, Constantin Du- 
mitrache, președintele sfatu
lui popular regional. Dumitru 
Bălan, prim-secretar al Comi
tetului raional P.C.R. Făurei, 
Chipăilă Nicolae, președintele 
sfatului popular raional, con
ducători ai organelor locale 
de partid și de stat, activiști, 
oameni ai muncii.

Zeci de copii întind oaspe
ților buchete de flori. Pîinea 
gustoasă a Bărăganului, pîi
nea acestei toamne, este oferi
tă oaspeților, alături de tra
diționalele ploști cu vin, de 
doi bătrîni cooperatori. „Fiți 
bine veniți, dragi oaspeți, pe 
meleagurile regiunii noastre, 
pe pămîntul piinii și al oțe
lului !".

In calea mașinilor se des
chide o alee de steaguri, de 
ghirlande din crengi de brad 
și stejar, de eșarfe și batiste 
colorate care flutură spre oas
peți. Zeci de călăreți în cos
tume naționale străjuiesc tra
seul pînă la șoseaua de asfalt 
unde sute de flăcăi și fete au 
încins o mare horă, redînd 
conturul hărții regiunii. Pre
tutindeni locuitorii satelor îi 
salută pe înalții oaspeți cu 
dragoste, aducînd ca mărturie 
a vieții lor înnoite roadele a- 
cestor ani.

în aceste zile, cîmpla trăieș
te din plin zorul culesului ; pe 
tot parcursul sărbătoarea pri
mirii oaspeților se împletește

PARTID Șl
REGIUNEA
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In trecere prin comuna Urleasca, conducătorii de partid și de stat sint Întîmpinați cu entuziasm

cu bucuria muncii. La Găl- 
seanca zeci de țărani coopera
tori îi salută pe oaspeți de la 
culesul viei sau de pe tarlale
le de sfeclă. La Filipești, ca și 
la Mircea Vodă, pe cîmpuri 
lucrează tractoarele, în grădi
nărit se culeg legumele, pe 
tarlalele de lucernă se învîr- 
tesc evantaiele de apă ale as- 
persoarelor. Schimbînd salu
turi cu locuitorii acestor sate, 
încetinind viteza în fața hore
lor desfășurate în lungul șo
selei, oaspeții se opresc în co
muna lanca.

in mijlocul țăranilor cooperatori
lanca, situată în vatra ro

ditoare a cîmpiei Bărăganului, 
este înconjurată de largile o- 
goare ale unităților agricole 
socialiste. în curți, între pomi 
roditori, se zăresc case noi, 
luminoase, ale vrednicilor gos
podari. Prezențe grăitoare ale 
profundelor transformări pe
trecute în acești ani în viața 
Comunei, ale însuflețitei vieți 
culturale șl artistice, se ridică 
clădirile liceului, bibliotecii, 
cinematografului. căminului 
cultural. Toate se armonizea
ză. dînd măsura belșugului 
statornicit pe aceste melea
guri, imaginea strălucitoare a 
muncii unite a prezentului so
cialist.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinați de Fătu 
Șocariceanu, președintele coo
perativei agricole de produc
ție lanca, care-i Invită la se
diul cooperativei. Aici, sînt 
prezentate realizările țărani
lor cooperatori, care au obți
nut recolte bogate. Pentru ca 
roadele pămîntului să fie me
reu mai bune, se prevede, 
pentru viitor, extinderea lu
crărilor de irigație, folosirea

mai largă a mecanizării și a 
îngrășămintelor chimice.

Din biroul președintelui, 
discuția continuă în sala la
borator, unde oaspeții se 
opresc în dreptul unor mache
te care înfățișează organiza
rea teritorială a cooperativei 
— ce reunește 3 200 de ha 
arabile — precum și nume
roasele construcții gospodă
rești ridicate în ultimul timp : 
hale pentru păsări, grajduri, 
un complex și o îngrășătorie 
de porci, puiernițe etc.

Conducătorii de partid și de 
stat se interesează de felul 
cum este gospodărit avutul 
obștesc, de valoarea zilei-mun- 
că, de prețul de cost al con
strucțiilor și rentabilitatea 
sectorului zootehnic, de pers
pectivele de dezvoltare a a- 
cestei unități. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere amă
nunte despre planul de iriga
ții al cooperativei, despre asi
gurarea bazei furajere care să 
înlesnească o dezvoltare ra
pidă a sectorului zootehnic. 
La sectorul de bovine și cel 
de păsări oaspeții discută cu 
brigadiera Felicia Cruceru, cu

îngrijitoarele Valeria Micu și 
Gica Ionel despre felul cum 
muncesc, despre cîștigurile pe 
care le obțin. „Cum se aplică 
aici remunerația suplimenta
ră ?“, întreabă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Răspunsul 
subliniază că remunerația 
suplimentară este judicios a- 
plicată, constituind un stimu
lent permanent pentru obține
rea unor rezultate bune.

La sfîrșitul vizitei, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU a 
luat cuvîntul în cadrul unui 
miting.

Mulțumind pentru primirea 
călduroasă, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. a spus :

Am vizitat cooperativa dv., 
am ascultat cele spuse de to
varășul președinte privind 
producțiile pe care le-ați obți
nut în 1965 și în 1966. Sînt re
zultate bune care arată ce po
sibilități mari are agricultura 
noastră atunci cînd pămîntul 
este lucrat cu mijloace meca
nizate, cînd se aplică știința, 
în general cînd țărănimea 
unită depune eforturi pentru 
a smulge pămîntului roade cît 
mai bogate.

Felicitîndu-l pe cooperatori 
pentru rezultatele obținute, 
vorbitorul a spus : Fără în
doială că puteți șl va trebui 
să obțineți rezultate șl mai 
bune. De altfel, planul pe care 
vi l-ați stabilit pînă în 1970 
este un plan bun, iar realiza
rea lui va face să crească pro
ducția în sectorul vegetal și în 
zootehnie, să sporească veni
turile cooperativei și bunăsta
rea cooperatorilor, aducînd 
astfel o contribuție mai mare 
la dezvoltarea și înflorirea a- 
griculturii, a Republicii noas
tre socialiste.

Desigur că realizarea aces
tui plan, ca șl a programului 
general stabilit de partid pri
vind dezvoltarea agriculturii, 
cere muncă. Este necesar ca 
oamenii de știință, inginerii, 
zootehniștii, medicii veteri
nari. conducerile cooperative-

lor și întreaga țărănime coo
peratistă să depună eforturi și 
mai mari, pentru a asigura 
înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de fiecare cooperativă în 
parte și a acelora pe întreaga 
țară. în felul acesta, muncind 
mai bine, organizînd mai bine 
campaniile agricole, ținînd 
seama în fiecare an de condi
țiile concrete — așa cum ar fi 
fost necesar să țineți seama și 
toamna trecută, cînd a fost se
cetă — și, în general, preocu- 
pîndu-vă de aplicarea reguli
lor științei, a îndrumărilor 
specialiștilor din agricultură, 
folosind chibzuit îngrășămin- 
tele naturale și chimice, mij
loacele mecanizate și celelalte 
mijloace puse la dispoziția 
cooperativei dv — ca și celor
lalte cooperative de către stat 
— veți putea să realizați în 
bune condiții producțiile pe 
care vi le-ați propus și, poate, 
chiar să obțineți rezultate și 
mai bune. Posibilitățile coope
rativelor noastre, ale agricul
turii noastre, sint foarte mari. 
Noi sîntem de abia la începu
tul dezvoltării agriculturii și 
va trebui să deipunem eforturi 
maxime, să nu precupețim ni
mic pentru a înainta pe dru
mul pe care am pornit, pentru 
a îndeplini în scurt timp pro-

gramul trasat de Congresul al 
IX-lea al partidului — de mo
dernizare a agriculturii noas
tre, și de ridicare a ei la ni
velul agriculturii țărilor avan
sate.

După cum cunoașteți — a 
spus în încheiere vorbitorul 
— muncitorii din industrie 
realizează, de asemenea, în 
bune condiții sarcinile planu
lui cincinal ; ei au depășit sar
cinile de plan pe primele 8 
luni ale anului, încît, fără în
doială, planul pe întregul an 
va fi nu numai realizat, ci și 
depășit; intelectualitatea noas
tră își aduce contribuția acti
vă la realizarea programului 
de dezvoltare a industriei și 
agriculturii, la avîntul științei, 
învățămîntului, culturii româ
nești. întărind unitatea țără
nimii cooperatiste cu muncito
rii, cu intelectualii, cu toți oa
menii muncii, strîns uniți ca o 
singură familie, vom merge 
înainte spre înflorirea națiu
nii noastre socialiste. Vă urez 
dv și tuturor locuitorilor din 
raion, mult succes în activita
tea dv., multă sănătate și mul
tă fericire.

Miile de țărani cooperatori 
au ovaționat îndelung, subli
niind cuvîntarea cu aplauze.

în fața unei machete con
ducătorii de partid și de stat 
sînt informați despre activi
tatea întregului complex care, 
pe lingă Combinatul de celu
loză și hîrtie, cuprinde, pe 
aceeași platformă industrială, 
combinatul pentru fibre arti
ficiale. Sint de față Constan
tin Scarlat, ministrul indus
triei chimice, ing. Gheorghe 
Neculau, directorul general al 
combinatului, și Ionel Băcanu, 
secretarul comitetului de par
tid.

Este vizitată apoi moderna 
fabrică intrată de curînd 
probe tehnologice, care 
produce anual 40 000 tone de 
hîrtie în mai multe sortimente. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Leonte 
Răutu, Vasile Patilineț se in
teresează de gradul de auto
matizare a procesului de fa
bricație și de calitatea pro
ducției, de stadiul în care se 
află lucrările noilor obiective, 
făcînd recomandări cadrelor 
de conducere ale întreprin
derii.

Al doilea popas este făcut 
la Combinatul pentru fibre 
artificiale din vecinătate. Pe 
lista sortimentelor ce poartă 
marca tînărului combinat fi
gurează astăzi: celofibra tip 
lînă și tip bumbac, rețele 
cord de mare rezistență ne
cesare industriei de anvelope, 
celofan, sulfură de carbon și 
sulfat de sodiu. La fabrica de 
rețele cord tehnica modernă 
este reprezentată de mașini 
complexe și instalații de co
mandă centralizată. Conducă
torii de partid și de stat dis
cută cu specialiștii, Interesîn- 
du-se de performanțele teh
nice 
rea

ale utilajelor, de ridica- 
corespunzătoare a califi-

VICTOR BlRLĂDEANU 
ADRIAN IONESCU 

PAUL DIACONESCU 
RADU APOSTOL

(Continuare tn pag. a Ul-a)

Lingă Dunăre, in zona chimiei
Brăila, orașul metalurgiști- 

lor, chimiștilor și marinarilor 
își anunță apropierea prin- 
tr-un original arc de triumf: 
Două excavatoare susțin pe 
brațele lor stema partidului și 
a republicii, lucrate cu migală 
din florile și plantele acestui 
sfîrșit de vară. Urarea „Bun 
venit iubiții noștri conducă
tori în orașul Brăila", e în
scrisă cu aceleași flori vii. 
Sub cadrul acestei porți. oas
peții sint întîmpinați de tova
rășii Radu Constantin, prim-

secretar al Comitetului oră 
șenesc de partid Brăila și Ion 
Păun, președintele sfatului 
popular orășenesc. Un grup 
de tineri oferă conducătorilor 
de partid și de stat pîine, sare 
și pește din acest ținut, iar un 
grup de marinari le oferă bu
chete de flori.

Primul popas oaspeții îl fac 
la Combinatul de celuloză și 
hîrtie, 
urmă, 
perior 
nării.

ridicat cu zece ani în 
pentru a valorifica su- 
stuful din Delta Du-

Așadar, din nou la 
școală. Poporul În
treg șl-a condus, 
spre școală fiii, cu 
urarea : „Succes de
plin la învățătură I" 

La tradiționala 
serbare de Ieri, In 
care cuvintele rosti
te au ținut loc de 
toast, de îndemn, e- 
levii au avut oas
peți de onoare : re
prezentanți ai orga
nelor de partid și ai 
organelor de stat, al 
organizațiilor ob
ștești, părinți.

Au (ost prezente 
florile ; flori pentru 
tovarășa Învățătoare, 
pentru tovarășa diri
gintă, flori pentru 
toți proiesorll pe 
care elevii tl iubesc, 
sl le doresc o viată 
lungă, sănătate, să 
le poată da Învăță
tură multă, lumină.

S-au Împărțit căr
țile, cele 26.000.00» 
de manuale — da
rul poporului pentru 
Întreaga lume a să
lilor de clasă ; un 
dar plin de semnifi
cații din care elevul 
desprinde marea 
dragoste a Partidu
lui ce sa revarsă a- 
supra lui.

Șl a sunat clopo
țelul, pentru prima 
oară anul acesta. Și 
elevii și-au ocupat 
locurile tn bănci, iar 
profesorul la cate
dră. Șl s-a strigat 
catalogul. Și au În
ceput lecțiile, firesc, 
ca și cum de cind 
lumea s-ar afia aici, 
In bănci, 
că elevii 
crescut cu 
au crescut 
ririle loș,

Reporterul 
fotograf a

Ieri filmul 
inedit tnceput de an 
școlar.
Foto : I. GH. CUCU

llll.Ml
de Constantin Chlrițâ

Unii dintre voi mă cunosc, 
s-au împrietenit cu cireșarii 
mei, știu care sînt sentimen
tele mele față de voi, poate 
m-au auzit spunînd cîndva că 
tuturor oamenilor le sînt dragi 
copiii și tinerii, dar nimeni 
nu-i iubește ca mine. Vă a- 
mintesc asta, pentru ca vorbele 
pe care vi le voi spune la a- 
cest început de an școlar să 
nu vi se pară ale unui străin 
care se amestecă pe neaștep
tate în viața voastră.

Știu că mai stăruie undeva 
în voi amintirea libertății ge
neroase a vacanței pe care ați 
mai fi dorit-o prelungită cu 

citeva zile — cîteva zile mici, 
parcă așa spuneți, nu? — 
dar mai știu că absolut fie
care dintre voi caută priviri 
și vorbe care să-i întărească 
sentimentul de neasemuită e- 
moție că a mai făcut un pas 
în viața cea mare, așa se în-

(Continuare în pag. a U-a)

Centenarul Coșbuc
AMINTIREA
POETULUI

de Augustin Z. N. Pop

Cîteva scrisori inedite de 
la Spiru Haret către poet vor
besc despre traducerea Divi
nei Comedii, trilogia pe care 
George Coșbuc a tradus-o 
după original, învățînd limba 
italiană, consultîndu-se cu 
profesorul universitar Ramiro 
Ortiz, călătorind în patria 
dulcelui florentin, cercetînd 
zile și nopți ediții științifice, 
adunînd tipărituri vechi și 
adîncindu-se într-un amplu 
comentar dantesc, din care, în 
viață, a tipărit numai 12 coaie.

Amintirile lui Ramiro Ortiz 
despre Coșbuc din perioada 
muncilor de sfîrșit a epocalei

Iui traduceri aduc un docu
mentar biografic de o mare 
sinceritate și de tot interesul 
pentru felul omenesc de a fi 
al poetului năsăudean și pen
tru metoda lui de lucru. Le co
munic în cele ce urmează :

„L-am cunoscut pe Coșbuc 
în vara anului 1915 la Tisma- 
na. Auzisem vorbindu-se prea 
bine de Titsmana, dar ceea ce 
mă hotărî mai mult să mă 
duc fu posibilitatea de a-l cu
noaște personal pe Coșbuc, 
care, după Eminescu, era poe
tul meu de predilecție și des-

(Continuare în pag. a Il-a)

GEORGE COȘBUC
(din Biblioteca Academiei)



RAPID Pe scurt

de Fânuț Neagu

Etapa de miercuri a aprins 
din nou, în multe inimi, pa
siunea pentru fotbal. N-am 
uitat nici-o clipă — să se 
rețină amănuntul — că la noi 
jocul acesta se joacă încă 
prost, fără temperament (dacă 
e să ne luăm după cuvinte, 
după declarațiile unor antre
nori, fără îndoială noi ocupăm 
primul loc în Europa și după 
noi rămîn vreo zece locuri 
goale, dar asta-i altă căciulă) 
și cu toate astea am încercat 
o dulce bucurie cînd am vă
zut, la București cel puțin, că 
o echipă, am numit Rapidul, 
poate să înscrie într-o singură 
repriză șapte goluri. Avem, 
mari și late, patru, maximum 
cinci echipe de fotbal — for
mații capabile să iasă peste 
hotare și să se întoarcă acasă 
ziua, nu noaptea, și acestora
— lor mă gîndesc, trebuie să 
le cerem în primul 
țină trează dragostea 
lor. de la un timp în 
descreștere. Team-ul 
Iești, ocrotit, părăsit 
luat în brațe de o galerie care 
se pricepe să schimbe, pe 
parcurs de numai cinci minute, 
orice sorcovă într-un făcă- 
leț și invers, i-a frământat 
miercuri pe ieșeni fără pic de 
milă. Meciul n-a strălucit (în 
prima repriză, ce să ne mai 
ascundem după degete, nu
măram frunzele din plopi, și 
ne uitam peste Bărăgan să 
vedem dac-a început culesul 
în vii) pentru că prea a bătut 
vîntul numai dintr-o parte... 
dar oricum, nouă goluri sînt 
nouă goluri și lucrul ăsta nu 
se vede decît atunci cînd 
pleacă Steagul Roșu în depla
sare în țară sau în locuri cu 
cerul mai albastru. „Realul", 
hulit și blestemat sau, dimpo
trivă, bătut cu trandafiri, știe
— ah, cît de bine știe f — că 
omul revine la marea dra
goste, călcând în picioare tră
darea și jurămintele, la o sim
plă fluturare de zîmbet. Și, 
pentru că prea multă amără
ciune curgea din trompetele 
de peste Grant, Ionescu, Du- 
mitriu, Dinu, Georgescu și 
Kraus s-au pornit să facă în 
45 de minute ceea ce nu izbu
tiseră în patru etape. Sincer 
si fiu, la pauză credeam ci 
ieșenii vor egala și se vor în
toarce acasă cu un punct, dar 
cuplul acela de spiriduși din 
centrul liniei de atac a Realu
lui și-a adus aminte de ce știe 
și atunci n-a mai fost ieșire... 
Vai dacă i-ați fi văzut pe giu- 
leșteni [ — Cezari în carele 
triumfului. Orice s-ar 
au o inimă mare acești mari 
copii din ținutul Grantului. 
Despre ieșeni, ce să vă spun ? 
Dacă vor mai întîlni o echipă 
ca Steaua sau Rapid și-i vor 
opune aceeași rezistență, voi 
începe să cred că-i paște 
soarta Avintului Reghin. In 
afară de înțelegerea mea și 
spre judecata comisiei de dis-

rină să 
tribune- 
continuă 
din Giu- 
și iarăși

Am ntirea
poetului

tn

pe 
cu

ciplină — fundașul Dan, 
permanent război cu publicul, 
și fundașul ieșean Danileț 
care, spre uimirea unei lumi 
întregi, l-a lăsat gol 
Kraus, sfîșiindu-i tricoul
unghiile-i de „vultur", așa 
cum niciodată n-am fi izbutit 
s-o facem oricare dintre noi, 
umblând cu patru bricege și 
trei foarfeci. Și era o dată pe 
la Iași un antrenor care făcu
se o echipă...

tn al doilea meci al cuplaju
lui Steaua, jucînd cu Jiul, a 
cîștigat mai greu decît indică 
tabela de marcaj — Voinea ra
tează in continuare nepermis 
de mult. Ce-ar fi să i se spu
nă că pe undeva pe aproape 
se află și Pavlovici; și, fiindcă 
veni vorba, de ce clubul 
Steaua nu-l întrebuințează pe 
acest jucător și nici nu-i dă 
dezlegare să se transfere ? 
Pînă ieri, alaltăieri, Pavlovici 
era Pavea, azi e ăla și dacă 
vrea să plece, atunci să plece 
numai în divizia B; — cu
rioasă schimbare I... Pantea 
încă nu s-a integrat formulei 
militarilor, iar apărarea cam 
tremură pe partea lui Petescu. 
Bun, încă destul de bun, Con
stantin dar colegii mai tineri 
nu-l înțeleg cum ar trebui. 
Minerii, la prima apariție în 
București, mi-au plăcut. Me
ritau cu prisosință un meci 
egal.

La Ploiești, campionii au în
trecut pe Dinamo cu un scor 
neverosimil. Aud că partida a 
fost o veritabilă corrida. Nu 
mă miră nimic atîta vreme cît 
arbitrii noștri se feresc și le 
e frică — de cine ? — să-i 
trimită dincolo de tușă pe co- 
tonogari și pe

Mîine se dă startul din Bra
șov în competiția automobi
listică „Raliul României". 
Concurenții vor străbate 1 512 
km. pe următorul traseu : 
Brașov — Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej—Piatra Neamț 
— Gheorghieni — Sovata — 
Tg. Mureș—Cluj—Oradea (aici 
concurenții vor beneficia de o 
noapte de odihnă) —Arad—Ti
mișoara—Caransebeș — Sime- 
ria—Sibiu—Rîmnicu Vîlcea— 
Pitești—București.

Sosirea va avea loc în ziua 
de 18 septembrie în jurul orei 
16,45 în Piața Scînteii din 
Capitală.

La „Raliul României" s-au 
înscris 47 de echipaje care vor 
concura pe mașini Fiat 1 300 
(11), Wartburg (8), Fiat 600 (9), 
Renault (3), și alte mărci.

recalcitranți.

• La Sofia a început un 
turneu internațional de box la 
care participă sportivi din Ce
hoslovacia, R. D. Germană, 
România, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și Bulgaria.

în prima reuniune boxerii 
români au obținut două vic
torii : la categoria pană, Cru- 
du l-a întrecut la puncte pe 
sportivul polonez Dombrowski, 
iar Covaci, in limitele catego
riei mijlocie mică, l-a învins 
prin KO. pe Doicev (Bulgaria)

Ceilalți doi boxeri români 
care au urcat pe ring în prima 
zi au fost învinși. La categoria 
muscă Gunter (Cehoslovacia) 
l-a întrecut la puncte pe Da- 
videscu. In cadrul categoriei 
semiușoare Poliakov (U.R.S.S.) 
a cîștigat prin KO la Ștefan 
Popoacă.

• în primele două runde 
ale turneului zonal masculin 
de șah de la Haga s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Gligorici 
mirovici 
Donner (Olanda)—Lee 
glia) 1—0 ; Kavalek (Cehoslo
vacia—Mazzoni (Franța) 1—0 • 
Bilek (Ungaria)—Honfi (Unga
ria) remiză ; Tringov (Bulga
ria)—Lee 1—0 ; Donner—Del 
Caral (Spania) remiză.

în clasament conduc Bilek, 
Donner, Gligorici, Kavalek și 
Tringov cu cîte 1,5 puncte.

(Iugoslavia)—Veli- 
(Iugoslavia) 1—0 ;

(An-

ZILELE
COȘBUC

Sesiunea Academiei

Noul complex pentru deservirea automobiliștilor situat pe calea Ploiești din Clujso-

ACTUALITATEA
de

prezenți 
președin-

rulează la 
9,15; 11,30, 
21,15).

NOTRE DAME 
rulează la

ACEI OAMENI MINUNAT! ȘI 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE - 
film pentru ecran panoramic 

rulează la Patria orele 10; 
12,45; 15,45; 18,30; 21,15.

ACUZATUL NU S-A PREZENTAT 
Republica (orele 

13,45; 16,45; 19|

La Academia Republicii 
1 Socialiste România a avut loc 
1 joi dimineața o sesiune de co- 
' municări științifice consacra
tă împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea lui George Coșbuc.

La sesiune erau 
Pompitiu Macovei, 
tele Comitetului de Stat pen
tru Culitură și Artă, acad. Za- 
haria Stancu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, acad. Ion 
Jalea, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, academicie
ni, membri corespondenți ai 
Academiei, scriitori, profesori, 
cercetători din domeniul lite
raturii, precum și peste 30 de 
scriitori de peste hotare, 
siți în țara noastră 
pentru a participa la 
manifestările cente
narului Coșbuc.

Sesiunea a fost 
prezidată de acad. 
Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei 
care a rostit și cuvîntul 
deschidere.

Au prezentat comunicări: 
acad. Mihai Beniuc despre 
„George Coșbuc — poet al po
porului" ; Șerban Cioculescu, 
membru corespondent al Aca
demiei, despre „Idealul eroic 
al poeziei lui George Coșbuc", 
prof. Alexandru Bălăci, mem
bru corespondent al Academiei 
despre : „Opera de traducător 
a lui George Coșbuc" și acad. 
Alexandru Philippide, preșe
dintele Secției de Literatură 
și Arte a Academiei, despre 
„Coșbuc și sentimentul natu
rii".

La invitația ministru
lui comerțului exterior 
ai Republicii Socialiste 
România, joi la amiază 
a sosit în Capitală mi
nistrul comerțului și in
dustriei al statului Ku
weit, Abdallah 
ber Al Sabah, 
face o vizită 
noastră.

împreună cu 
Kuweitului au
consilieri și experți.

Al Ja- 
care va 
în țara

ministrul 
sosit Și

*

cere șl planificare a 
producției, de aplicare 
a tehnologiilor moderne.

La schimbul de expe
riență participă specia
liști din întreaga țară., 
precum și cadre didac
tice universitare.

Wieniawski, 
Schumann, 

Constantinescu, 
Pas- 

Anatol

Rossini, 
Schubert, 
Paul
Diamandi Gheciu,
cal Bentoiu, 
Vieru.

(Agerpres)

Unul din cele 8 goluri ale 
Rapidului

Poto: GH CUCU

spune
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Cu prilejul aniversării a 100 
de ani de la nașterea lui 
Gteorge Coșbuc, Institutul ro
mân pentru relații culturale 
cu străinătatea a alcătuit 32 
de expoziții de fotografii cu
prinzând imagini din viața 
poetului, fotografii ale opere
lor sale originale și în tradu
ceri. Expozițiile, însoțite de 
texte explicative, precum și 
de o broșură editată în mod 
special în limbile engleză, 
franceză, rusă și spaniolă, 
precum și de un număr în
semnat de volume din opera 
lui Coșbuc au fost deschise în 
25 de țări, printre care An
glia, Franța, R.F.G., Grecia, 
Italia, Japonia, S.U.A. și Uru
guay. In numeroase alte țări, 
personalități culturale au ți
nut conferințe despre marele 
poet român, au fost organizate 
simpozioane și alte manifestări 
festive.

La uzinele „Electro- 
putere" din Craiova au 
început joi lucrările u- 
nui schimb de expe
riență în domeniul or
ganizării științifice a 
producției In unitățile 
constructoare de mașini 
electrice. SInt dezbătu
te probleme de condu-

La Iași s-a deschis 
joi Festivalul muzicii 
de cameră, prima mani
festare de acest gen din 
țară. Festivalul este or
ganizat de filarmoaicile 
din București și Iași. 
Timp de 10 zile, iubito
rii acestui gen de mu
zică vor 
să asculte
prezentative de 
Haendel, Bach, 
ven, Ravel, de

avea prilejul 
lucrări re- 

Corelli, 
Beetho- 

Falla,

Joi dimineață, la 
Cluj, au început lucră
rile primului simpozion 
republican de geografie 
aplicată organizat de 
Academia Republicii 
Socialiste România și 
de Ministerul învăță- 
mintului, la care parti
cipă cadre didactice din 
centrele 
București, 
mișoara, 
științifici 
tele de specialitate 
Academiei etc.

Cele 85 de comunicări

universitare 
Cluj, Iași, Ti- 

cercetători 
de la Institu- 

ale

— care urmează 
prezinte pînă la data 
18 septembrie cînd 
vor încheia lucrările
simpozionului — tratea
ză cîteva dintre cele 
mai actuale probleme 
referitoare la aplicabili
tatea unor realizări ale 
geografiei. Printre pro
blemele ce urmează să 
se dezbată se numără : 
utilizarea în perspectivă 
a terenurilor în anii 
cincinalului cu maxi
mum de eficacitate, 
contribuția geografiei la 
amenajarea integrală a 
cursurilor de apă și 
gospodărirea apelor din 
România, posibilități de 
sistematizare a unor zo
ne preorășenești, rurale 
sau 
ții 
unor zone turistice 
(I. Rusu)

urbane, considera- 
geografice asupra 

etc.

ÎNVII A JH LA DRUMEȚIE
I

*
Tn regiunea Maramureș, ma

nifestările cultural-artistice 
prilejuite de centenarul „Geor
ge Coșbuc" reunesc zilnic un 
mare număr de oameni ai 
muncii de la orașe și sate.

La căminele culturale din 
peste 200 de localități sătești 
au fost ținute conferințe des
pre viața și activitatea 
lui, iar formațiile de 
amatori au prezentat 
și recitaluri de poezii.

poetu- 
artiști 

cîntece

(Agerpres)

Printre activitățile agreabile 
cărora toamna le dă un far
mec deosebit se numără și 
excursiile organizate de 
ciul Național de Turism.

Melancolia și atmosfera 
dită pe care o dă toamna 
ralului constituie puncte 
atracție în excursiile de o zi 
și jumătate cînd se face turul 
litoralului, sau de trei zile 
cînd vor putea fi admirate în 
plus și vestigii ale antichității, 
la Istria și Adamclisi. Cule
sul viilor și degustarea vinului 
nou ca și a renumitei ciorbe 
pescărești vor face deliciile 
unei descinderi de o zi în cu
noscutul bazin al strugurilor 
de masă — Ostrov. De remar
cat că drumul cu autocarul va 
fi întregit de o plimbare de 
4 ore pe Dunăre. In același 
timp tradiționalele trasee de 
pe Valea Oltului și Valea Pra
hovei pînă spre Poiana Bra
șovului vor deschide vizitato
rilor largi panorame în cro
matici autumnale. Obișnuita 
excursie de sfîrșit de săptă-
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Ofi-

ine- 
lito- 

de

mînă oferă momente de recre- 
ere în cabanele de pe Bucegi, 
la Piatra Mare sau Gîrbova.

Activitatea turistică inter
națională va cunoaște și în 
actualul sezon o abundență de 
trasee. Majoritatea dintre ele 
au fost deja stabilite. Astfel, 
în U.R.S.S. se vor organiza 
excursii de 7 zile (Chișinău, 
Odesa, Moscova), de 6 zile 
(Cernăuți, Lvov, Moscova), de 
10 zile (Chișinău, Kiev, Mos
cova), de 14 zile (Kiev, Lenin
grad, Moscova), de 15 zile 
(Kiev, Leningrad, Riga, Mos
cova) și altele. în R.P. Polonă 
(prin Budapesta) traseele in
dică orașele Katowitze, Var
șovia și reîntoarcerea prin 
Bratislava ; sau cu avionul pe 
o durată de 7 zile București— 
Varșovia. în R.S. Cehoslovacă 
(prin Budapesta), excursioniș
tii vor vizita Praga, Brno și 
Bratislava, în timp ce o ex
cursie cu autocarul de 15 zile va 
face un interesant tur în peisa
jul cehoslovac. De la București 
la Praga de remarcat o intere-

sântă excursie cu avionul de 
5 zile. Excursie de o durată 
mai scurtă (4 sau 6 zile) cu 
trenul se. va face la Budapesta 
— în timp ce în R.P. Bulgaria 
se organizează excursii cu 
autocarul pe timp de 4 zile, 
iar în R.D. Germană de 15 și 
17 zile.

Reala surpriză a sezonului 
turistic de toamnă o constitu
ie firește deschiderea unui nou 
traseu pe Dunăre cu motona
vele „Oltenița" și „Carpați". 
Astfel între 30 septembrie și 6 
octombrie excursioniștii vor 
parcurge distanța București— 
Budapesta cu trenul, iar după 
vizitarea capitalei maghiare ei 
vor călători pe Dunăre cu 
motonava pe traseul Budapes
ta—Belgrad cu sosirea la 
Giurgiu. Excursii similare se 
vor organiza pe traseele Giur
giu— Belgrad — Budapesta — 
Bratislava (returul cu trenul) 
între 22—31 octombrie și 3—12 
noiembrie.

AURA CHIRCIT
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DE PARIS,
Luceafărul (orela 

9,30; 12, 14,30; 17; 19,30; 22), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Feroviar (orela 
9; 11,45; 14,30-, 17,15; 20), Ex
celsior (orele 10,15; 13; 15,45; 
18,30; 21,15).

ȚARA fericirii. 
rulează la Capitol (orele 9; 
11,45; 15,15; 18; 20,45), Melodia 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30, 21).

LUMINA DUPĂ JALUZELE
rulează la Festival (orele 9ș 
11,15; 13,30; 16, 18,30; 21), Mo
dern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

HAIDUCII — cinemascop — 
rulează la Lumina (orele 8,45< 
11; 13; 15,45; 18,15; 20,45).

CASA NOASTRĂ
rulează la Victoria (orele 9ș 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop —

rulează Ia Centra! (orele 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,45), Co- 
lentina (orele 15,30; 18,30.) 

MIINE, MEXICUL I
rulează la Union (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,45), Crlngași (o- 
rele 13; 15,30; 18; 20,30).

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE

rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18.30, 20,45), Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21).

Secvență din filmul 
„Urme in ocean“

O LACRIMĂ PE OBRAZ — CE 
POVESTESC APELE — VREAU SA 
ȘTIU TOT nr. 45 — BALENA — 
CHEIA SUCCESULUI — PUNCT 
DE GRAVITATE — GHIDRINUL 
— IMAGINI DIN MUZEUL 
PIERILOR — UN SECOL ȘI 
TE

pre a cărui traducere din 
„Divina Comedie" mi se spu
sese lucruri minunate. (...)■

Spre sfârșitul lui iulie veni 
și Coșbuc, căruia i-am fost pe 
dată prezentat, dar pînă în 
seara aceea nu avusesem nici
odată prilejul de-a rămâne mai 
multă vreme în tovărășia lui. 
Din seara aceea furăm nedes- 
părțiți și nedespărțită de noi 
fu umbra severă a lui Dante.

In fiecare zi, pe la cinci 
după prânz, plecam pe jos 
spre sat. Pe drum, mergând pe 
lingă malul pîrîului cu apă 
limpede și șopotitoare, Coșbuc 
își scotea ghetele din picioare, 
își sumeca pantalonii și intra 
cu picioarele goale în apă. 
Făcea — cum spunea dînsul 
— cura lui Kneipp! Eu rămâ
neam să mă plimb pe mal și 
mă gândeam la Socrate, care, 
răcorindu-și picioarele în apa 
Ilișului, discuta cu Phaedru la 
umbra agnocastului. Ajunși 
în sat, intram la circiumă, o 
cârciumi frumoasă și tare cu
rată, cu ferestrele împodobite 
cu mușcate roșii ca focul, ce
ream. o oca de vin, pîine și 
brânză și țărănește și româ
nește continuam să vorbim 
despre Dante.

— Măi, mare șarlatan e 
acest Dante al dumneavoas
tră 1 Mare șarlatan f A pus 
stăpânire pe mine și nu mă 
lasă ! Ce-am cu el ? Și, totuși, 
îmi place, îmi place mai ales

pentru obscuritățile lui J Cite 
lucruri nu sînt în Divina 
Comedie f Dar trebuie să 
știi cum s-o citești 1 Comori 
sînt, nu alta, dar ascunse ! și 
apoi cum 1 Și lumea crede că 
se poate citi așa, ca un fleac 
oarecare.

Și-mi povestea cum din în
tâmplare a venit în contact cu 
Dante".

Scrisoarea lui Ramiro Ortiz 
este destul de lungă. E plăcut 
însă să constatăm că ea nu se 
oprește asupra unor chestiuni 
de strictă specialitate, cît asu
pra omului față de care se 
vede că avea o mare admira
ție :

„Trebuia să-l fi auzit cu 
cită patimă și ce zîmbet șiret 
și ce sclipire a pupilelor fi
xate în depărtare, urmărind 
un gînd ascuns și cu cită în
găduitoare și minunată dare 
din cap repeta vorbele acelea, 
care exprimau pentru dînsul 
cea mai înaltă formă de ad
mirație.

— Măi, mare șarlatan!
La întoarcere vorbeam 

altceva. Un buhai fioros
înfățișare, pe care-l întîlneam 
regulat în mijlocul drumului, 
dar care, foarte cuminte, la 
apropierea noastră se dădea la 
o parte, aproape să cadă în 
șanțul care mărginea drumul 
— îi da prilejul să spună că 
mulți sînt la fel, se-ncrv.ntă, 
voesc să pară posaci și răi și 
sînt cele mai blajine ființe de 
pe lumea aceasta; incapabili 
să smulgă cuiva un fir de păr,

pașnici, buni la inimă, uneori 
chiar fricoși. Apoi îmi vorbea 
de dragostea țăranului tran
silvănean pentru vite, de grija 
pe care o pune în creșterea 
lor, de poezia vieții de la țară, 
de creșterea sdravănă, sănă
toasă și severă ce a primit-o 
în casa părintească. Apoi se 
apuca să ia de jos o rămurică 
și rîdea de frica mea de a 
intra cu picioarele goale în 
apă; aducea laudă curei Kneipp 
și încerca pentru a suta oară 
să mă convertească la aceasta. 
Povestea câte o anecdotă care 
ne făcea pe amândoi să rî- 
dem... și ne întorceam la vila 
Sfetea pe la ora prînzului... rî- 
deam și ne duceam la masă. 
Dar seara, cînd, mesele 
golite și vilegiaturiștii
duși cu toții la culcare, rămâ
neam singuri numai noi doi, 
înaintea unei sticle (o oca la 
doi inși .') de cel mai bun vin 
de Odobești și vorbeam de 
Dante. In tăcerea solemni a 
nopților de vară, adâncurile de 
umbră, care se deschideau în 
pădure, acolo unde raza lunei 
călătoare printre vîrfurile co
pacilor nu izbutea să pătrundă 
prin desul frunzelor, luau 
înaintea ochilor noștri înfă
țișarea prăpastiei infernale; 
muntele din față lua forma 
sfântului munte al Purgatoriu
lui și stelele, sclipind deasupra 
capetelor noastre, ni se pă
reau a se învîrti cu cereasca 
melodie de care Dante pome
nește in Paradis.

Ce mi-a spus George Coșbuc

în nopțile acelea 
greu de spus, 
n-am să-mi iert 
a nu le fi scris a

de vară T E 
și niciodată 
greșeala de 
doua zi (...)“.

Faceți-mi loc
în banca
voastră

de 
la

erau 
erau tâmplă la fiecare început de an 

școlar, și mai știu că gândurile 
multora scormonesc niște de
părtări și acolo sînt noutăți și 
necunoscute, și fiindcă sînt în
că departe și confuze aceste 
necunoscute, parcă simțiți 
cum o ușoară spaimă ar în
cerca să vă înțepenească sau 
dimpotrivă cum o forță parcă 
necunoscută v-ar 
să ajungeți mai 
colo; și totul la 
libertățile vacanței, 
întilnirea cu manualele, cu mi
rosul lor proaspăt, de tipar, 
cu „gustul" lor de necunoscut, 
ca și cum fiecare dintre ele 
ar fi jurnalul unei extraordi
nare expediții, reîntilnirea cu 
băncile care obligă trupul vos
tru să-și amintească poziția 
de elev, și apoi tabla aceea 
neagră pe care necunoscutele

îmboldi 
repede a- 
un loc: 

revederea,

din anul trecut s-au transfor
mat în noțiuni simple, fami
liare, totul, totul nu înseamnă 
altceva decît emoția pe care o 
trăiește fiecare elev la 
început de an școlar.

Dragii mei, înțeleg 
voastră, am trăit-o și 
poate că emoția

fiecare

emoția 
eu, și 

începutului 
de an școlar e cea mai tulbu
rătoare emoție a amintirilor 
mele, dar vă rog să mă iertați 
dacă nu despre ea voi vorbi, 
ci despre altă emoție, la fel 
de mare și de tulburătoare, a 
ceea pe care o trăim noi cînd 
auzim sunetul acelui clopoțel 
care vestește începerea unut 
nou an școlar.

Eu nu pot să despart acest 
sunet, nu pot să-l izolez de 
toate celelalte care au răsunat 
Și răsună pe toate meleagurile 
țării noastre. In limpezimea 
lui distilată 
cîntecele de 
de biruință ale strămoșilor 
noștri, ale oștenilor lui Ștefan 
sau Mihai sau Iancu, ale căr
turarilor Moldovei, Munteniei 
și Transilvaniei care cu arma 
sau cu pana în mînă au apă
rat ființa, graiul, obiceiurile 
și spiritul acestui popor ro
mân, opunîndu-se nedreptăți
lor istoriei, afirmîndu-și dem
nitatea și dreptul de a-și stă
pâni soarta și țara.

Eu nu pot să despart acest 
sunet de freamătul, de cloco
tul care stăpânește astăzi țara 
noastră. Veți înțelege mai tîr
ziu. sau poate unii dintre voi 
au și înțeles, că pagina de is-

parcă
; durere 
ale

aud
sau

torie pe care o scrie azi 
porul nostru, este cea 
demnă pagină a istoriei 
triei noastre, niciodată drep
tatea socială și independența 
națională nu s-au afirmat cu 
atîta strălucire și certitudine, 
niciodată România nu a avut 
prestigiul pe care îl are as
tăzi în lume ; și dacă pagina 
aceasta de istorie e scrisă cu 
litere de aur, aceste litere de 
aur reprezintă caligrafia unui 
întreg popor și consistența și 
duritatea lor se pot observa 
pe toate meleagurile țării sub 
forma acelor izvoare de bogă
ție, de sănătate, de civilizație 
pe care le numim fabrici, uzi
ne, șantiere, mine, ogoare. în
săși școala voastră nouă este 
o pagină din această istorie. 
Pentru ca debutul acestui an 
de învățămînt să consemneze 
milioanele de elevi, a fost 
străbătut un drum lung, unul 
dintre acele drumuri pe care 
istoria României socialiste îl 
va povesti cu respect și mân
drie.

Dragii mei, o dată cu înce
perea școlii' părinții vă dăru
iesc țării, o dată cu trecerea 
și începerea fiecărui an școlar 
deveniți tot mai mult fii ai 
acestei țări și e bine să știți 
și să vi se spună mereu că 
aparțineți unei țări frumoase, 
care prețuiește mai mult de
cît orice dreptatea și cins
tea, care și-a descoperit acel 
viitor de aur dorit de poeți 
și-l lucrează cu înțelepciune

po- 
mai 
pa-

și abnegație ; e bine să știți 
toate acestea pentru ca visu
rile voastre, visurile generoase 
și îndrăznețe ale copilăriei și 
adolescentei să se ancoreze în 
viitorul României. Visați-vă 
frumos, cuceritori, învingători, 
creatori generoși, îmbogățind 
cu faptele voastre, cu vitejiile 
voastre pământurile românești.

Iată de unde vine emoția 
noastră. Visurile voastre — 
știu că fiecare visează, și mai 
știu că fiecare visează frumos 
— sînt cele mai mari speranțe 
ale acestei țări. Noi nu vă pu
tem privi numai ca pe copiii 
și elevii noștri, acum, în prima 
zi de școală, în emoția acestei 
zile noi vă vedem mai depar
te, peste ani, sculptînd parcă 
în marmură, mal frumos, mai 
bine decît noi numele țării 
noastre.

Clopoțelul a sunat. A în
ceput un nou an școlar. Cla
sele s-au umplut de flori și 
zîmbete. In rândurile 
mișcate ale cărților 
întîlni emisarii gîndirii, 
teligenței și puterii i 
nești. Ei așteaptă mintea și 
sufletul vostru pentru a de
veni mișcare, acțiune, creație, 
pentru ca mai tîrziu să se 
transforme în acele valori 
fără de care viața și civilizația 
și viitorul omenirii nu pot fi 
concepute. Sînt convins că vă 
veți înțelege cu ei, că vor de
veni prietenii voștri cei mai 
buni. Dragii mei, fiind ai șco
lii, sînteți ai patriei, ai lumii, 
ai viitorului. Vă urez cele mai 
frumoase succese în acest an 
școlar care a început. El ne 
găsește pe toți cu gîndul la 
voi. V-am pregătit totul, ast
fel ca nu numai prima zi să vă 
fie o sărbătoare, ci întregul an, 
viața întreagă.

ne- 
veți 
in- 

ome-
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MILENII —
rulează la Timpuri Noi 
9—21 în continuare).
NORD, SPRE ALASKA I

POM- 
MUL-

(orels

IN 
cinemascop —

rulează la Volga (orele 9;
11.45) , Clubul Uzmelor Repu
blica (orele 10; 12). 41

COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL
rulează la Flacăra (orele 10; 
15,30; 18,15; 20,45).' înfrățirea 
orele (14; 16; 18,15; 20,30).

CĂSĂTORIE 
cinemascop — 

rulează 
15.45;
20.45)

REPULSIE 
rulează 
18).

CLEOPATRA — cinemascop — 
rulează la Bucegi (orele 9; 
12,30; 16,15; 20), Tomis (oreb 
9, 12.30, 16,15, 20)

DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema- 
scop —

rulează la Gloria (orele 9;
11.15, 13,30, 15,45, 18,15;
20,30), Flamura (orele 9, 11,15; 
13,30; 15.45, 18,15; 20,45).

PRIMA DEZILUZIE 
SCIȚA 

rulează la Vitan 
18).

FĂRĂ PAȘAPORT 
STRĂINĂ 

rulează la 
13,30; 16; 
(orele 10,

THERESE DESQUEYROUX 
rulează la Miorița (orele 8,30;
11, 13.30, 16; 18,30, 21).

ClINELE DIN BASKERVILLE
rulează la Munca (orele 16;
18,15; 20,30).

MISIUNE EXTRAORDINARĂ 
rulează la Popular (orele
18.15, 20.45)

URME ÎN OCEAN 
rulează la Pacea (orele 
18, 20,15), Drumul Sării 
11, 14,45, 17,45; 20,30).

DE FORMA

la 
In

Dacia (orele 9, 
continuare 18,15,

Ia Buzeștl (orele 15,30;

ȘI KAPRIV-

(orele 15,30|

IN ȚARĂ

Arta (orele 9, 11,15» 
18,30; 20,45). Giuleștl 
15; 18, 20,45).

15,30;

15,45; 
(orela

TELEVIZIUNE
VINERI 16 SEPTEMBRIE 1966

18,00 — Pentru cei mici : 
„1 + 1 = ?“ ; — Pentru tineretul 
școlar : „O poveste adevărată"
— transmisiune de la Fabrica 
de mase plastice „București" ; 
19,00 — Telejurnalul de sea
ră ; 19,15 — Atlas folcloric : 
„Valea Gurghiului" 19,45 — 
Galeria instrumentelor :Cla- 
vofon, claniton, chitare elec
trice ; 20,00 ; Săptămîna ; 21,00
— Avanpremiera ; 21,55 — Te- 
leglob — emisiune de călăto
rii geografice : „Iranul" film 
realizat de Studioul de Tele
viziune ; 21,35 — Varietăți pa 
peliculă ; 22,000 — Poezia dan
sului : Interpretează : Simona 
Ștefănescu, Magdalena Popa, 
Eugenia Olteanu, Ileana Ilies
cu, Ruxandra Racoviță, Ama- 
tto Checiulescu, Petre Ciortea, 
Ion Tugearu și un grup de ba
lerini de la Teatrul de Operă 
și Balet ; 22,30 — Telejurnalul 
de noapte ; Buletinul meteo
rologic ; închiderea emisiunii.



Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Galati
(Urmare din pag !)

cării și de condițiile de mun
că ale muncitorilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu discută cu 
muncitorul Matei Ungureanu 
despre condițiile de muncă și 
de viață din fabrică.

Tn încheierea vizitei are loc 
un miting la care iau parte 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri din toate fabricile com
plexului. Directorii celor două 
combinate, inginerii Gheorghe 
Mateescu și Gheorghe Necu- 
lau, exprimă în cuvinte însu
flețite hotărîrea chlmlștilor 
brăileni de a munci cu abne
gație pentru îndeplinirea sar
cinilor celui de-al IX-lea Con
gres al partidului și mulțu
mesc conducătorilor de partid 
și de stat pentru prețioasele 
indicații date în timpul vizi
tei.

întîmpinat cu ovații, la cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. După ce a tran
smis lucrătorilor de la Com
binatul de fibre artificiale și 
celor de la Combinatul de 
celuloză și hîrtie un salut 
călduros din partea Comi
tetului Central al Partidu
lui și a guvernului Re
publicii Socialiste România 
subliniind că aceste combina
te — expresie vie a politicii 
partidului nostru de Indus-*, 
trializare socialistă a țării — 
au un rol de seamă tn asigu
rarea economiei naționale cu 
o serie de produse deosebit de 
Importante, vorbitorul s-a re
ferit îndeosebi la cîteva pro
bleme ale Combinatului de fi
bre artificiale.

Ați obținut — a spus tovară
șul Ceaușescu — și dv. șl lu
crătorii de la Combinatul de 
celuloză șl hîrtie rezultate 
mulțumitoare. Arătînd că a- 
ceste rezultate constituie nu
mai un început, cu care co
lectivul întreprinderilor nu 
trebuie să se declare mul
țumit, secretarul general al 
C.C. al partidului a dat o se
rie de indicații și recoman
dări pentru înlăturarea unor 
lipsuri, pentru atingerea pa
rametrilor de producție pro
iectați, pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produ
selor.

Una din cerințele esențiale 
pentru ca o întreprindere să 
meargă bine — a continuat 
vorbitorul — este ca, în pri
mul rînd. colectivul să fie d’
nit. să manifeste disciplină 
și atașament față de între
prindere. să depună eforturi 
pentru a-și însuși bine mese
ria și să lucreze cu maximum 
de conștiinciozitate pentru a 
realiza indicatorii cantitativi 
ai producției și, mai cu sea
mă. de a lupta pentru calita
tea produselor. Numai așa 
întreprinderea va putea să-și 
îndeplinească toate sarcinile 
de plan, și. pe această bază, 
să asigure tuturor salariați- 
lor venituri corespunzătoare.

Făurim viitorul patriei 

pe baze mereu mai puternice
A luat apoî cuvîntul, în a- 

plauzele și uralele asisten
ței, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU care a transmis 
tuturor locuitorilor Brăilei un 
călduros salut din partea Co
mitetului Central al partidului 
și a guvernului. Orașul Brăila 
— a spus vorbitorul — este un 
oraș vechi care va împlini în 
curînd 600 de ani, dar urmele 
existenței locuitorilor pe aces
te meleaguri sînt mult mai 
vechi și se pierd în negura 
vremurilor.

Populația acestui oraș, ca și 
a altor orașe ale țării, a cu
noscut multe greutăți, a în
durat multe în decursul 
veacurilor, dar totdeauna a 
luptat pentru a ți păstra lem- 
nitatea, pentru a scutura ju
gul asupritorilor străini. In 
lupta dusă de întregul popor 
pentru independența naționa
lă și eliberare socială, brăile- 
nii și-au adus întotdeauna 
contribuția lor activă.

Mișcarea muncitorească, 
care s-a dezvoltat odată cu 
nașterea clasei muncitoare, 
are. de asemenea, vechi tradi
ții. încă acum 90 de ani. în 
Brăila a avut loc o grevă a 
muncitorilor care luptau pen
tru drepturile lor economice 
și politice, pentru o viață mai 
bună. In decursul deceniilor 
care au urmat s-a dezvoltat 
aici o puternică mișcare mun
citorească. Partidul Comunist 
Român a avut în ilegalitate la 
Brăila o puternică organizație. 
Oamenii muncii din Brăila 
și-au adus contribuția în de
cursul anilor, la lupta pentru 
cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare, pen
tru instaurarea orînduirli so
cialiste în țara noastră I

Numărînd înainte de război 
circa 40 000 de locuitori. Brăi
la a ajuns azi la aproape 
140 000 de locuitori, devenind 
unul din orașele mari ale Ro
mâniei. Această creștere rapi
dă a orașului este un rezultat 
al politicii partidului de indus
trializare socialistă a țării, 
politică ce și-a găsit expresie 
și în dezvoltarea Brăilei. In 
anii puterii populare s-au con
struit în Brăila multe între
prinderi noi, s-au dezvoltat 
considerabil cele care au exis
tat înainte, orașul devenind 
unul din centrele industriale 
puternice* ale țării. Brăila a- 
duce o contribuție importantă 
la volumul total al producției

Este una din principalele 
îndatoriri ale organizației de 
partid, a comitetului orășe
nesc, a comitetului regional, 
a ministerului, de a lua toa
te măsurile pentru a asigu
ra stabilizarea muncitorilor, 
pentru a asigura calificarea 
lor înaltă, tntrucît numai în 
acest fel se poate obține 
buna folosire a mașinilor, o 
producție bună.

Știți că Congresul al IX-lea 
a trasat un program foarte 
larg, de dezvoltare a țării, 
program în care chimia ocu
pă un loc deosebit. Dv. lu
crați în acest mare sector, 
combinatele dv reprezintă un 
complex puternic al chimiei 
noastre. Acest complex tre
buie să aibă un colectiv de 
oameni iscusiți, disciplinați, 
hotărîți să-și îndeplinească 
cu cinste sarcinile de produc
ție, să nu-și precupețească 
nici un efort pentru realiza
rea Directivelor Congresului 
al IX-lea.

îmi exprim convingerea că 
organizația de partid, de tine
ret, sindicatul, toți muncitorii, 
inginerii și tehnicienii vor 
lua măsurile cuvenite pentru a 
asigura ca întreprinderea să 
meargă la perfecție, să dea 
producție de calitate și să 
ajungă în cel mai scurt timp 
la parametrii stabiliți de plan, 
în felul acesta, tovarăși, să 
puteți răspunde cu mîndrie: 
„Iată, ne facem și noi cu 
cinste datoria pentru înflori
rea continuă a patriei, așa 
cum și-o fac toți oamenii 
muncii, fiecare muncitor, fie
care țăran, fiecare intelectual, 
așa cum trebuie să și-o facă 
fiecare cetățean al Republicii 
Socialiste România". Eu vă do
resc din toată inima, în nu
mele Comitetului Central al 
partidului succese în activita
tea dv.

în continuarea vizitei, con
ducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă spre Brăila, stră
veche cetate a Țării Româ
nești.

în decorul noilor construcții 
de pe bulevardul Karl Marx 
are loc un miting al oameni
lor muncii din orașul Brăila. 
Tov. Constantin Radu, prim- 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid, exprimă în cu
vinte însuflețite bucuria oa
menilor muncii din orașul 
Brăila de a avea în mijlocul 
lor pe conducătorii de partid 
și de stat, hotărîrea lor de a 
transpune în viată hotărîrile 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R. Au mal luat cuvîntul 
Victor Calcan, strungar la uzi
na de utilaj greu „Progresul", 
ing. constructor Lucia Do- 
brescu și prof, emerit Andrei 
Nicolescu, care, făcîndu-se 
ecou] tuturor oamenilor mun
cii din Brăila, s-au angajat să 
nu precupețească nici un efort 
pentru a înfăptui mărețul 
program de înflorire a țării 
elaborat de partid.

din România, în domeniul 
construcției de mașini, în sec
torul chimiei și în alte ramuri 
industriale. Pentru rezulta
tele oe care le-ați obținut vă 
felicităm din toată Inima 1

S-au dezvoltat în oraș, în a- 
cești ani, și învățămîntul, cul
tura, știința. In șesenalul care 
a trecut s-au construit numai 
din fondurile statului peste 
2 800 de apartamente. Toate 
acestea au contribuit ca, o dată 
cu dezvoltarea industriei, să 
crească și nivelul de viață ma
terial și cultural al oamenilor 
muncii.

După ce a relevat sarcinile 
și perspectivele deschise ora
șului Brăila de Directivele 
Congresului al IX-lea, faptul 
că Brăila va primi în acest 
cincinal investiții de peste 1,5 
miliarde de lei, vorbitorul a 
spus :

Vă revin sarcini mari, dar 
ceea ce ați realizat pînă acum, 
rezultatele bune obținute, sînt 
o dovadă că oamenii muncii 
din Brăila, organizația orășe
nească de partid sînt capabile 
să ducă la îndeplinire îndato
ririle ce le revin în acest cin
cinal. Desigur, tovarăși, tre
buie să depunem eforturi, ți- 
nînd seama că ceea ce s-a rea
lizat pînă acum nu s-a obținut 
de la sine. Am avut și mai 
avem lipsuri, greutăți. Trebuie 
să realizăm la timp investi
țiile, toate secțiile și întreprin
derile prevăzute a se con
strui să intre la timp în func
țiune și să dea producție con
form planului șl de calitate co
respunzătoare. Aceasta este 
una din cerințele esențiale ale 
asigurării desăvîrșirii con
strucției socialiste în patria 
noastră.

Fiecare la locul său de mun
că trebuie să se preocupe de 
perfecționarea continuă a ca
lificării, de îmbogățirea cu
noștințelor profesionale; la 
dv. sînt multe întreprinderi 
noi, îndeosebi în cadru] com
plexului chimic, care necesită 
cadre, oameni pricepuți în 
stare să stăpînească mașinile, 
să dea producție de bună ca
litate.

In continuare vorbitorul, re- 
ferindu-se la rolul de seamă 
pe care îl are în această pri
vință școala — școala de cul
tură generală, învățămîntul 
profesional, liceele de specia
litate — chemate să asigure 
cadrele tehnice necesare, 

schimbul de mîlne care sl 
ducă mai departe construcția 
socialistă și comunistă, a spus: 

Tovarășul profesor care a 
vorbit aici, a arătat că mîlne 
se deschide anul de învăță
mînt, că în Brăila vor păși în 
școli circa 20 000 de elevi. 
Este un număr impunător, un 
rezultat al politicii partidului 
nostru, care a asigurat pentru 
întregul tineret al patriei în
vățămîntul de 8 ani obligato
riu și gratuit, a asigurat dez
voltarea învățămîntului mediu 
și superior, de asemenea, gra
tuit. Este o îndatorire patrio
tică a tuturor profesorilor și 
învățătorilor — a subliniat se
cretarul genera) al C.C. al 
P.C.R. — de a depune maxi
mum de efort pentru a preda 
elevilor cunoștințele necesare, 
ca mîine să devină buni con
structori ai socialismului, cu 
o înaltă cultură generală șl 
tehnică, stăpîni pe tot ceea ce 
știința, care se dezvoltă con
tinuu, creează mai bun.

Aș dori să urez din toată 
Inima elevilor care pășesc mîi
ne în învățămînt, multe, mul
te succese la învățătură. Stră
duința de a învăța cît mai bine 
este una din îndatoririle pa
triotice ale fiecărui copil, ale 
fiecărui elev. Totodată, fiecare 
trebuie să învețe și să cu
noască trecutul de luptă al po
porului nostru, pentru a îm
bina tot ceea ce era bun în 
acest trecut cu prezentul, pen
tru a construi pe baze mereu 
mai puternice viitorul fericit 
al patriei.

Vă urez din toată inima dv., 
locuitorilor orașului Brăila — 
a spus în încheiere vorbitorul 
— succese în activitate, multă 
sănătate și fericire.

Cuvîntarea a fost subliniată 
adeseori cu aplauze și urale.

Drumul continuă pe largile 
și modernele bulevarde ale 
Brăilei, străjuite de blocuri 
noi, cu multe etaje. Balcoa
nele, împodobite cu flori șl 
covoare, sînt pline de oameni, 
iar trotuarele au devenit ne
încăpătoare pentru miile de 
locuitori ai orașului, care sa
lută pe conducătorii de partid 
și de stat cu urale șl acla
mații entuziaste.

...Popas la marea uzină me
talurgică „Progresul". In în- 
tîmpinarea oaspeților au venit 
tov. Mihai Marinescu minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, și ing. Nicu Con
stantin, directorul general al 
uzinei. Uzinele „Progresul" 
realizează o vastă gamă de 
produse, în special utilaje pen
tru construcții, pentru indus

— singura caleIndustrializarea
a dezvoltării economiei 
și bunăstării poporului

Mitingul din orașul Galați
încă de la „poarta" orașu

lui, Galațiul i-a întîmpinat pe 
conducătorii de partid și de 
stat cu imaginile simbolice — 
silueta unui furnal și a unei 
nave maritime.

Miile de oameni au ales din 
mijlocul lor, drept purtători 
ai soliei lor de bucurie către 
oaspeți, reprezentanți ai celor 
trei profesii care definesc 
profilul Galațlului contempo
ran — un oțelar, un construc
tor naval, un intelectual. In 
numele locuitorilor urează un 
cald bun-venit tovarășul 
Aure] Botezatu, prlm-secretar 
al comitetului orășenesc de 
partid. Sînt de față președin
tele sfatului popular al orașu
lui, Alecu ”tan, și alți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Mașinile pornesc pe magis
trala care duce în inima Gala- 
țiulul.

Centrul orașului este la »- 
ceastă oră a amiezei o mare 
de oameni. Aici are loc întîl- 
nirea locuitorilor cu Iluștrii 
lor oaspeți.

Luînd cuvîntul primul se
cretar al Comitetului regional 
de partid Galați, Constantin 
Dăscălescu, a subliniat că bă- 
trînul port dunărean primește 
cu bucurie și căldură pe con
ducătorii de partid și de stat, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Relevînd trecutul Istorie al 
orașului, vorbitorul a arătat 
că străvechea așezare de la 
Dunăre devine cunoscută de-a 
lungul anilor prin mișcările 
revoluționare, care l-au atras 
și numele de „Portul Roșu". 
Cinstind trecutul glorios, gă- 
lățenii făuresc sub conducerea 
partidului noua istorie a aces
tui oraș, ca cetate a siderur
giei românești, a construcțiilor 
de nave, a învățămîntului și 
culturii. Datorită politicii 
științifice a partidului, viito
rul acestui port dunărean se 
întrevede de pe acum în pro
iectele și marile construcții 
ale celui mai mare centru si
derurgic din țară, Combinatul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", în 
cele 12 000 apartamente, în e- 
dificlile social-culturale pre
văzute a se înălța în anii nou
lui cincinal.

Asigurăm conducerea parti
dului și statului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a spus vor
bitorul în încheiere, că oame
nii muncii din orașul Galați, 
mîndri de aceste luminoase 
perspective, își vor consacra 
întreaga lor capacitate înfăp
tuirii sarcinilor ce le revin în 
cadrul noului cincinal, cu con
vingerea că astfel își aduc 

tria extractivă, chimică, na
vală, siderurgică; material 
rulant, mașini-unelte etc. Me
canizarea și modernizarea pro
ducției se reflectă în marile 
mașini și agregate, în folosirea 
tot mai largă a aparatelor de 
înaltă tehnicitate. Intre anii 
1958—1966 uzina a participat 
la 33 de expoziții și tîrguri 
internaționale. O serie de pro
duse — utilaje pentru indus
tria materialelor de construc
ție, buldozere, excavatoare, 
concasoare etc. sînt exportate 
în 16 țări de pe glob.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează secția cazange- 
rie, unde se produc, printre 
altele, cuve pentru uzina de 
aluminiu din Slatina, secția 
mecanică dotată cu o serie de 
utilaje modeme, cu comandă 
electronică. Muncitorii Ion Co
moară și Anghel Gherguș vin 
în întîmpinarea oaspeților, u- 
rîndu-le bun venit în mijlo
cul constructorilor de mașini. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urcă pe platforma unei mașini 
și stă de vorbă cu strungarul 
Ion Boriceanu, interesîndu-se 
de calificarea muncitorului și 
de cîștlgul pe care îl obține.

înainte de a pomi spre Ga
lați, un scurt popas la G.A.S. 
Brăila, unde este vizitat noul 
complex de creștere a porci
lor. Directorul complexului, 
Milan Popiei, îi întîmpină pe 
oaspeți cu tradiționala urare 
de bun venit și le prezintă cî
teva aspecte din activitatea 
gospodăriei de curînd înfiin
țată. Aici creșterea animalelor 
se desfășoară într-un ritm care 
se poate numi industrial. Mari 
„bucătării furajere" pregă
tesc hrana care circulă prin 
conducte pînă la jgheaburi; 
instalații de ventilatoare și ca
lorifere, precum și instalații 
sanitare asigură respectarea 
strictă a prescripțiilor de 
igienă.

în timp ce vizitează cîteva 
padocuri și o bucătărie fura
jeră, conducătorii de partid și 
de stat apreciază curățenia 
care domnește peste tot, con
sideră că există încă mari po
sibilități pentru reducerea 
prețului de cost al cărnii și 
indică necesitatea populării cu 
tineret animal a întregului 
complex. La plecare, oaspeții 
urează colectivului acestui 
complex succese în muncă.

Drumul continuă apoi spre 
Galați. Pe șosea, grupuri mari 
de țărani cooperatori din co
munele Baldovinești, Vădeni, 
Șendreni, Movileni, muncitori 
de la Fabrica de conserve 
„Zagna-Vădeni" fac oaspeților 
o călduroasă primire.

contribuția la înflorirea scum
pei noastre patrii — Republi
ca Socialistă România.

Au adus apoi un cald salut 
din partea locuitorilor orașu
lui, excavatoristul Gheorghe 
Geru, de la șantierul combina
tului siderurgic, profesoara 
Valeria Gheorghiu de la Li
ceul nr. 3 și Gelu Cahu, direc
torul Institutului de cercetări 
și proiectări navale.

întîmpinat cu urale înde
lungate, cu puternice ovații, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU care 
a spus:

Salut din toată inima din 
partea Comitetului Central al 
Partidului și a guvernului Re
publicii noastre socialiste, pe 
locuitorii orașului Galați și ai 
regiunii Galați.

De azi dimineață sîntem în 
regiunea dv. Ne-am întîlnit 
cu mulți locuitori și pretutin
deni pe unde am trecut am 
fost întîmplnați cu călduroase 
manifestări — în care vedem 
o expresie a încrederii în poli
tica marxist-leninistă a parti
dului nostru, pe deplin cores
punzătoare intereselor vitale 
ale întregului popor.

Orașul Galați este unul din 
vechile orașe ale patriei noas
tre. port Ia Dunăre cunoscut 
din vremuri îndepărtate, care 
a adus de-a lungul veacurilor 
o contribuție însemnată atît la 
dezvoltarea țării noastre, cît 
și la luptele naționale și so
ciale purtate de poporul ro
mân împotriva cotropitorilor 
străini, a „propriilor" asupri
tori. Aici au militat oameni de 
seamă pentru înfăptuirea Uni
rii și crearea statului național 
român ; aici s-a făurit, odată cu 
nașterea clasei muncitoare, o 
puternică mișcare revoluțio
nară, aici și-a desfășurat un 
timp activitatea și Dobrogea- 
nu-Gherea. Sînt cunoscute 
marile demonstrații din 1916 
împotriva războiului, ca și 
alte bătălii ale clasei munci
toare, ale oamenilor muncii 
împotriva războiului, împotri
va asupririi. Partidul Comu
nist a avut în ilegalitate la 
Galați o puternică organiza
ție, care a desfășurat o activi
tate intensă ; după cum știți, 
în această organizație a acti
vat un timp și Gheorghe 
Gheorghlu-Dej, militant de 
seamă al partidului și al miș
cării noastre revoluționare, 
unul din oamenii de seamă ai 
poporului și ai națiunii noas
tre.

Prin lupta lor revoluționară, 
bogată în tradiții, locuitorii 
orașului Galați, în frunte cu 
clasa muncitoare, și-au adus o 

contribuție însemnată la eli
berarea patriei noastre de sub 
jugul fascist, la instaurarea 
puterii populare și la înfăp
tuirile obținute sub condu
cerea partidului în construi
rea socialismului.

în anii construcției socialis
te, Galațiul a cunoscut o pu
ternică creștere. S-a dezvoltat 
industria, numărul muncitori
lor a sporit de cîteva ori față 
de perioada dinainte de 
război. în Galați se constru
iește puternicul centru side
rurgic — expresie grăitoare a 
politicii partidului de indus
trializare socialistă a țării. 
Tot ceea ce s-a înfăptuit în 
orașul dv., ca și în întreaga 
țară în acești ani, este rezul
tatul politicii neabătute a 
partidului nostru de indus
trializare a țării, singura cale 
pentru dezvoltarea întregii e- 
conomii, pentru asigurarea in
dependenței și suveranității 
patriei noastre, a bunăstării 
poporului.

în anii construcției socialis
te, orașul Galați a devenit 
unul din centrele universitare 
ale țării. Aici funcționează 
două institute de învățămînt 
superior, s-a extins învăță- 
mîntul mediu, de cultură ge
nerală, a luat avînt întreaga 
activitate culturală și științi
fică. O dată cu acestea, și ca 
rezultat al dezvoltării econo
miei, științei, culturii, învăță
mîntului, a crescut și nivelul 
de viață al oamenilor muncii, 
însuși Galațiul este aproape 
complet reînnoit. Blocurile noi 
de locuințe construite în anii 
socialismului i-au schimbat 
înfățișarea, transformîndu-1 în 
unul din orașele frumoase și 
înfloritoare ale patriei noas
tre socialiste.

Realizările din orașul dv., 
ca și cele din întreaga țară, 
umplu de bucurie inima po
porului nostru. Desigur că dv, 
gălățenii, sînteți mîndri cu 
ceea ce ați realizat în anii 
construcției socialiste. Și pe 
drept cuvînt aveți cu ce să vă 
mîndriți, deoarece ați obținut 
sub conducerea partidului suc
cese importante pentru care 
noi vă felicităm.

Ceea ce am realizat pînă 
acum a cerut eforturi, învinge
rea multor greutăți sau nea
junsuri. Au fost și greșeli. Dar 
ceea ce este caracteristic acti
vității partidului nostru, con
strucției noastre socialiste, este 
că am găsit întotdeauna for
țele necesare pentru a înlă
tura lipsurile, pentru a îndrep
ta greșelile și a asigura mer
sul continuu înainte al socia
lismului, al înfloririi patriei.

Congresul al IX-lea a trasat 
un vast program de dezvoltare 
a țării noastre în următorii 
5 ani. în cadrul acestui pro
gram, în centrul politicii par
tidului stă continuarea, pe o 
treaptă superioară, a indus
trializării patriei. Noi sîntem 
convinși, și viața a demon
strat, că nici o țară din lume 
nu poate să ducă o viață ci
vilizată, nu poate să asigure 
poporului său un trai îmbel
șugat fără o economie puter
nică, bazată pe o industrie 
dezvoltată. Iată de ce și de 
acum înainte vom face totul 
pentru industrializarea țării, 
pentru repartizarea justă pe 
întreg cuprinsul patriei a for
țelor de producție, creînd con
diții de viață din ce în ce mai 
bune pentru întregul nostru 
popor.

în continuare, vorbitorul, 
după ce a subliniat rolul im
portant pe care-1 are agricul
tura în dezvoltarea țării și 
atenția acordată la Congresul 
al IX-lea și apoi de Comite
tul Central al partidului avîn- 
tului acestei ramuri a econo
miei naționale, s-a referit la 
unele probleme ale dezvoltării 
științei și culturii. Relevînd că 

adevărată civilizație, con
strucția socialismului nu sînt 
posibile decît pe baza celor 
mai înaintate cuceriri ale 
științei și culturii, secretarul 
general al C.C. al Partidului 
a spus: Socialismul creează 
cele mai bune condiții pentru 
înflorirea continuă a culturii, 
a științei, pentru dezvoltarea 
personalității omului, stăpîn 
pe soarta sa și care își fău
rește viitorul așa cum dorește.

în cadrul programului ela
borat de Congresul partidului, 
orașul Galați va cunoaște în 
următorii cinci ani o dezvol
tare puternică. în acești ani 
numai pentru întreprinderile 
din orașul dv., inclusiv com
binatul siderurgic, urmează să 
se investească peste 12 mi
liarde lei. Vă închipuiți, tova
răși, ce reprezintă aceasta, 
dacă ținem seama că în ulti
mii șase ani s-au investit aici 
circa 5 miliarde 800 de milioa
ne lei. Este un efort mare, pe 
care îl fac partidul și guvernul 
pentru dezvoltarea industriei 
și a orașului Galați, ca, de 
altfel, a întregii noastre țări. 
Se impune o răspundere spo
rită din partea organizației de 
partid, a tuturor oamenilor 
muncii pentru a asigura folo
sirea cu chibzuință a mijloa
celor materiale și bănești, în-

Cea mai mare cetate
a metalului

unul dintre cele mai 
complexe industriale de 
fel.
intrarea pe șantier, oas- 
au fost întîmpinați de

După amiază oaspeții au fă
cut un popas îndelungat pe 
șantierul combinatului side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej", 
mari 
acest

La 
peții 
Ion Marinescu, ministrul in
dustriei metalurgice. Cornel

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

de dezvoltarea econo- 
științei, culturii, pornim 
răspunderea pe care o 
față de poporul român, 
hotărîți să facem totul

cît toate obiectivele prevăzute 
a intra în funcțiune pînă în 
1970 să fie date la timp în 
producție și să asigure produse 
de înaltă calitate, corespunză
toare producției similare pe 
plan mondial. Aceasta este una 
din căile principale, esențiale, 
pentru ca investițiile, efortu
rile pe care le facem pentru 
dezvoltarea industriei să dea 
maximum de eficiență econo
mică, să contribuie la sporirea 
continuă a avuției materiale 
a poporului nostru. Noi sîn
tem convinși că muncitorii, in
ginerii, toți oamenii muncii 
din orașul Galați, așa cum 
au făcut și pînă acum, vor de
pune toate eforturile pentru 
a se achita în întregime de 
înd’atoririle care le revin în 
cadrul planului cincinal.

Preocupîndu'ne cu perseve
rență 
miei, 
de la 
avem 
fiind 
pentru a-i asigura o viață îm
belșugată, pentru a asigura li
bertatea și independența pa
triei noastre.

îndeplinind această îndato
rire națională, noi ne îndepli
nim totodată și o îndatorire 
internațională față de mișca
rea comunistă, față de țările 
socialiste, față de cauza socia
lismului și păcii în lume, de
oarece cu cît mai puternică 
este fiecare țară socialistă în 
parte, cu atît mai puternic 
este întregul sistem socialist 
mondial. Lumea ne apreciază 
după felul cum știm să rezol
văm problemele grele ale li
chidării înapoierii pe care am 
moștenit-o, după cum știm să 
asigurăm mersul rapid înainte 
al întregii noastre societăți. Pu
tem spune că poporul român, 
prin rezultatele pe care le-a 
obținut și le obține sub con
ducerea partidului, demons
trează că socialismul e singu
ra cale ce asigură popoarelor 
posibilitatea de a scăpa de ex
ploatare și asuprire, de a pro
gresa rapid, de a asigura 
bunăstarea și fericirea oame
nilor.

Noi nu uităm că în lume 
mai există imperialiști care 
amenință pacea, se amestecă 
în treburile interne ale popoa
relor. Iată de ce, preocupîn- 
du-ne de construcția pașnică a 
societății noastre socialiste, 
depunem eforturi neobosite 
pentru întărirea unității țări
lor socialiste, a mișcării co
muniste, garanția apărării pă
cii în lume. In același timp, 
desfășurăm o activitate in
tensă pentru dezvoltarea rela
țiilor cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială, 
deoarece aceste legături — 
economice, politice, științifice, 
culturale — contribuie 
propierea și înțelegerea 
popoare, la promovarea 
borării între țări, pe 
principiilor egalității în 
turi, suveranității, 
deniei și neamestecului în 
treburile Interne. In felul a- 
cesta, aducem o contribuție 
activă la cauza securității în 
Europa, la cauza păcii tn în
treaga lume.

Tot ceea ce facem în politi
ca internă și Internațională 
este menit să asigure condiții 
de muncă pașnică pentru po
porul nostru, să asigure lăr
girea colaborării cu țările so
cialiste și cu toate popoarele, 
să servească la cauza generală 
a socialismului și păcii în lume.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată în repetate rînduri 
cu vii și puternice aplauze. 
Participanții la miting ovațio
nează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român.

la a- 
între 
cola- 
baza 

drep- 
indepen- 

neamestecului

romanesc
In

și 
Galați, 

director

Cazan, director general al 
treprinderii de construcții 
montaje siderurgice 
Gheorghe Eduard, 
general al combinatului, Ne- 
culaie Mocanu, secretarul co
mitetului de partid.

Vizita este precedată de o 
discuție în fața machetei com
binatului, unde oaspeților le 

taie panglica inaugurală 
binatului siderurgic din

actual

con- 
șan- 
înalt 
țara

este prezentat stadiul 
al acestei construcții de uria
șe proporții.

Ritmul actual al lucrărilor, 
în valoare de 6 000 000 lei pe 
zi, dintre care 4 000 000 
strucții-montaj, conferă 
fierului nivelul cel mai 
de investiții atins în 
noastră la un singur obiectiv, 
constituind, după cum subli
niază specialiștii, un serios 
examen tehnic și organizato
ric care a fost pînă acum tre
cut cu succes. In anii cincina
lului urmează să se execute 
aici lucrări de circa nouă mi
liarde și 400 milioane lei.

Se inaugurează laminorul!
Se merge apoi la laminorul 

de tablă groasă gata de 
„start".

în aclamațiile celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., taie panglica 
inaugurală. E ora 17,56. Asis
tăm la premiera industrială a 
combinatului. In această clipă 
cleștele uriașei macarale scoate 
din cuptor un lingou înroșit și 
îl pune pe transfercar de unde 
își începe drumul spre uria
șele agregate. Sînt momente 
de mare emoție pe care le în
cearcă fiecare dintre cei pre- 
zenți. martori la acest eveni
ment care se va înscrie cu li
tere de aur în istoria indus
trializării țării noastre. Con
ducătorii de partid și de stat 
string mîinile inginerilor și 
tehnicienilor aflați în preajma 
lor, îi felicită călduros.

Oaspeții urmăresc apoi cu 
atenție laminarea primelor 
lingouri. S-a pus în mișcare, 
prin cele trei mii de motoare 
electrice, o forță energetică ce 
depășește pe cea necesară în
tregului combinat siderurgic 
de la Reșița.

Ne aflăm într-o impună
toare hală care ocupă aproxi
mativ 11 hectare suprafață 
construită și are o lungime de 
un kilometru. în această gi
gantică construcție au fost 
montate 30 000 tone de utilaje 
tehnologice, dintre care r.iai 
mult de jumătate sînt rodul 
industriei noastre naționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au interesat în
deaproape de stadiul actual al 
graficului de construcții-mon- 
taj, de modul cum își îndepli
nesc angajamentele contrac
tuale întreprinderile furnizoa
re de utilaje complexe din 
țară și străinătate și au dat 
indicații cu privire la măsu
rile ce trebuie luate pentru 
darea în funcțiune a secțiilor, 
sectoarelor și fabricilor com
binatului încă înainte 
menul planificat.

A avut loc apoi un 
la care au luat parte 
constructori și montori. 
numele lor, tovarășul Eduard 
Gheorghe, directorul general 
al Combinatului, a salutat pe 
conducătorii de partid și de 
stat mulțumind pentru grija 
manifestată față de bunul 
mers al lucrărilor de construc
ție a gigantului siderurgic gă- 
lățean și a raportat că în pre
zent se află în plină desfășu
rare construcția tuturor sec
toarelor combinatului, reali- 
zîndu-se cu succes. în ritmu
rile prevăzute.

în aplauzele entuziaste ale 
participanților la miting a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Salutînd în numele Comite
tului Central al Partidului și 
guvernului pe constructorii și 
șiderurgiștii combinatului, vor
bitorul a spus :

Construcția acestui combi
nat este unul din obiectivele 
centrale ale politicii de indus
trializare socialistă a patriei 
noastre- Pentru dv., siderur- 
giștii, este clară importanța pe 
care o are pentru dezvoltarea 
construcțiilor de mașini, pen
tru o economie socialistă în 
general, existența unei puter
nice industrii producătoare de 
metal. Fără aceasta nu se 
poate vorbi de industrializare 
socialistă, de o economie mo
dernă, care să asigure desăvîr- 
șirea construcției socialiste și 
trecerea în perspectivă spre 
comunism.

în cei cinci ani de cînd au

de ter-

miting 
mii de

In

a laminorului de tablă groasă al Corn- 
Galati

... De la scara machetei la 
impresionantele dimensiuni 
ale realității. Prima oprire se 
face în dreptul șantierului fa
bricii de aglomerare, de unde, 
după un „popas" în timpul că
ruia minereul se înnobilează, 
sporindu-și concentrația, va fi 
îndreptat peste drum la cele 
patru furnale de 1 700 mc fie
care, cele mai mari din țară. 
Construcția primului dintre a- 
cestea a și fost atacată. Deși 
lucrările au început nu de 
mult, ele se află de pe acum 
într-un stadiu avansat. Aproa
pe de amplasamentul furnalu
lui capătă contur oțelăria.

exprim 
pe spe- 
lucrînd 
noștri, 

în fun-

început lucrările pe acest șan
tier au trebuit învinse multe 
greutăți, dar în acești ani s-a 
reușit să se realizeze o seamă 
de lucrări importante, îneît 
astăzi s-a ajuns la stadiul in
trării în producție a primei 
unități a combinatului. E 
vorba de laminorul de tablă 
prin a cărui punere în func
țiune Combinatul siderurgic 
Galați începe să-și aducă a- 
portul la industrializarea so
cialistă a României. Desigur, 
laminorul este la începutul 
producției, dar, după toate da
tele pe care le avem, el se si
tuează la nivelul tehnicii a- 
vansate pe plan mondial. Exe
cutarea sa în bune condiții 
dovedește priceperea și măies
tria tehnicienilor și muncito
rilor români. După cum știți, 
la realizarea sa și-au adus 
contribuția tehnicienii șl spe
cialiștii străini, care au ajutat 
la construcția laminorului și 
au livrat o bună parte din uti
lajele sale.

Cu ocazia punerii oficiale în 
funcțiune a acestui laminor, 
doresc să felicit pe construc
torii și șiderurgiștii români 
pentru felul cum au lucrat, 
pentru rezultatele obținute în 
muncă și să Ie doresc noi suc
cese în activitatea lor I

Totodată, doresc să 
mulțumiri și să felicit 
cialiștii străini, care, 
alături de specialiștii 
au ajutat la punerea 
cțiune a acestei noi și moderne 
unități 1

Desigur, tovarăși, mal avem 
încă un drum lung pînă să 
fie puse în fabricație și cele
lalte unități ale combinatului. 
Darea în folosință a furnalu
lui de 1 750 mc, a primei oțe- 
lării cu capacitatea de peste 2 
milioane de tone, e una din 
sarcinile principale ale con
structorilor și siderurgiștilor 
gălățeni. Sarcinile mari care 
vă stau în față pentru a exe
cuta volumul de circa 9 mi
liarde 400 milioane lei investi
ții — ceea ce depășește de 
cîteva ori ce ați realizat pînă 
acum — cer o bună organiza
re, o bună disciplină în mun
că, respectarea cu strictețe a 
graficelor de producție, îneît 
unitățile următoare să fie puse 
în funcțiune în termenul sta
bilit. Executarea acestei pri
me unități, laminorul de ta
blă. este desigur o garanție că 
veți realiza la timp și în con
diții bune sarcinile care ur
mează. Este necesar ca orga
nizația de partid, întregul co
lectiv de ingineri și specialiști 
să-și concentreze și mai mult 
eforturile, ministerul să acor
de o mâi mare atenție desfă
șurării lucrărilor, asigurării la 
timp a materialelor și utilaje
lor, în așa fel îneît construc
torii să reușească să-și înde
plinească cu succes sarcinile.

Noi sîntem convinși că veți 
duce și aceste sarcini la bun 
sfîrșit și că, începînd din 1968. 
vom avea oțel produs la Ga
lați, iar în 1970 la producția 
combinatelor siderurgice ale 
tării se vor adăuga șl cele 
peste 2 milioane de tone de 
oțel din Galați. E o sarcină 
de onoare, tovarăși, pe care 
trebuie s-o îndeplinim, pentru 
a realiza programul elaborat 
de Congresul al IX-lea pri
vind dezvoltarea economiei, 
culturii și științei, creșterea 
bunăstării întregului nostru 
popor, înflorirea României 
socialiste 1

Reportajul despre cea de-a 
doua zi a vizitei îl vom pu
blica în numărul viitor.



ZILNIC

„Compromisul'
de la Londra

Comunicatul cară a fost a- 
doptat miercuri seara la Con
ferința țărilor Commonwealt- 
hului privind problema rhode- 
siană este considerat de ziarul 
britanic „Financial Times" ca 
un document care „ia notă 
succint de dezacorduri, reduce 
o serie de manifestări de po
ziție violentă la paragrafele 
generale și formulează o serie 
de angajamente sub o formă 
suficient de vagă, pentru a 
lăsa primului ministru un 
cîmp de manevră". Concluzia 
principală pe care observato
rii politici o desprind din da
tele comunicatului este aceea 
că primii miniștri ai Common- 
wealthulul au hotărit miercuri 
seara să ofere Marii Britanii 
posibilitatea să încerce încă • 
dată reglementarea conflictu
lui cu guvernul rasist al lui 
Ian Smith.

Inițiativa pa ears urmează 
să o la guvernul englez este 
apreciată ca fiind în același 
timp un ultimatum șl o ofertă. 
Potrivit comunicatului, dacă 
guvernul rasist al lui Ian 
Smith nu va lua măsuri pen
tru a pune capăt rebeliunii, 
guvernul britanic nu va acor
da independență Rhodesiel 
înaintea constituirii unui gu
vern al majorității populației 
și se va asocia cererii adresate 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. privind aplicarea de 
sancțiuni economice selective 
obligatorii împotriva Rhodesi- 
ei.

In duda compromisului rea
lizat, mai multe delegații la 
conferință nu și-au ascuns de
cepția față de atitudinea Marii 
Britanii. Delegația zambiană a 
publicat un comunicat în care 
critică In cuvinte aspre atitu
dinea guvernului britanic.

f
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de muzică veche 
de la Bydgoszcz

negociekile Kennedy

Ministerul Invățămîntuiuî a 
anunțat miercuri la Madrid 
că opt studenți ai Universității 
din Barcelona au fost exmatri
culați pe timp de doi ani, in- 
terzicîndu-ll-se înscrierea în 
orice altă universitate din 
Spania, „oa rezultat al tulbu
rărilor din aprilie și mal". Alți 
nouă studenți au fost exmatri
culați pentru anul școlar 1966/ 
1967.

Tulburările menționate 
de Ministerul Invățămîntului 
se referă la cererea exprimată 
de studenții Universității din 
Barcelona pentru crearea unei 
uniuni proprii 
aceștia din 
țumiți de 
studențesc

Conferința Pugwash U.R.S.S. Vedere din piața

a studenților, 
urmă fiind nemul- 

așa-zisul sindicat 
tutelat de guvern.

Komsomolskaia din Mm-

Discuțiile generale din ca
drul tratativelor „rundei Ken
nedy" privind justificarea o- 
fertelor prezentate de membrii 
G.A.T.T. referitoare la reduce
rea tarifelor vamale au luat 
sfîrșit miercuri seara, mal re
pede declt era de așteptat. în- 
ceplnd de astăzi, partlclpanțli 
la tratativele G.A.T.T. vor tre
ce la discutarea problemelor, 
tehnloe.

După cum se știe, aceste 
tratative în cadrul „Rundei 
Kennedy" au început în luna 
mal 1964 din inițiativa fostu
lui președinte al S.U.A., John 
Kennedy, și au ca scop redu
cerea cu 50 la sută a tarife
lor vamale în cadrul schim
burilor comerciale internațio
nale. Din cauza neînțelegerilor 
dintre parteneri, și mai ales

PE I 
I

dintre principalele părți Inte
resate — S.U.A. șl Piața co
mună — aceste negocieri nu 
au dus la rezultatele scontate 
de inițiatori. Dacă în domeniul 
reducerilor tarifare la pro
dusele industriale s-au făcut 
unele progrese, discuțiile pri
vind problemele agricole se 
află abia în fază incipientă. 
Mai mult, aceste tratative se 
desfășoară sub presiunea tim
pului limitat de „Trade Ex- 
panson Act", lege care împu
ternicește delegația americană 
să negocieze la Geneva și care 
urmează să expire în primă
vara anului viitor.

Accelerarea dezbaterilor ge
nerale a fost primită cu satis
facție de secretariatul G.A.T.T. 
deoarece această situație ar 
permite să se treacă la nego
cieri bilaterale. în același 
timp, delegația Pieței comune 
consideră trecerea precipitată 
din stadiul negocierilor multi
laterale în stadiul negocieri
lor bilaterale drept „o încer
care de escamotare a proble
melor".

Deschiderea anului școlar In 
Statele Unite a fost marcată 
de puternice incidente rasiale, 
puse Ia cale de albi, și care 
continuă să aibă loc în nu
meroase orașe americane.

La Grenada în statul Missi
ssippi, numai puțini elevi ne
gri au reușit să intre în loca
lul unei școli Integrate, străbă
tând o zonă în care rasiști a- 
runcau cu pietre și cu alte 
obiecte. Poliția a intervenit a- 
restlnd... tot un negru. Apoi 
clădirea a fost luată sub paza 
poliției.

Agenția U.P.I. relatează că 
poliției 1 s-au alăturat 200 de 
soldați, la ordinul guvernato
rului statului, Paul Johnson, 
pentru a menține ordinea în 
școlile integrate.

La Sopot a avut loc o în- 
ttlnire între reprezentanți ai 
grupelor de lucru a celei de-a 
16-a Conferințe Pugwash și 
ziariști. Potrivit agenției P.A.P. 
în cursul acestei întîlniri par- 
ticipanții la conferință au in
format pe reprezentanții pre
sei despre unele probleme le
gate de activitatea grupelor 
ale căror dezbateri se desfă
șoară cu ușile închise. Profe
sorul D. Adler din Danemarca 
a arătat în acest sens că tn 
cadrul ședințelor primei grupe 
a conferinței sînt discutate 
problemele dezarmării în Eu
ropa, ca unul din factorii asi
gurării securității pe acest 
continent.

Dr. A. Sneidarek, directorul 
Institutului de relații interna
ționale din Praga, s-a referit 
la activitatea celei de-a doua 
grupe care se ocupă de pro
blemele destinderii încordării 
în Europa. In cadrul acestei 
grupe, a arătat el, unii parti- 
cipanți și-au exprimat părerea 
că criza produsă de războiul 
din Vietnam influențează 
gativ situația politică din 
ropa.

Prof. U. F. Gutterige
Anglia s-a referit la lucrările 
celei de-a treia grupe care se 
ocupă printre altele de rolul 
și activitatea O.N.U. în rezol
varea litigiilor internaționale. 
$i în cadrul lucrărilor acestei

grupe numeroși vorbitori au 
subliniat pericolul pe care îl 
prezintă războiul din Vietnam.

Și, în sfîrșit, discuțiile în 
cadrul celei de-a patra grupe 
a Conferinței Pugwash de 
la Sopot sînt concentrate, 
după cum au arătat fizicianul 
sovietic V. Emilianov și chi
mistul american F. A. Long, în 
direcția limitării armamen
telor.

Lucrările conferinței conti
nuă.

încheierea zborului

navei „Gemini-11

cova

Cea de-a cincea zi a Festi
valului de muzică veche din 
Europa centrală și răsăriteană, 
care sa desfășoară la Byd
goszcz, R.P. Polonă, a fost 
consacrată României. Delega
ția română, care participă la 
congresul științific al festiva
lului, a prezentat comunică
rile : „Aspecte și probleme ale 
culturii muzicale românești" 
de prof. Viorel Cosma, „Melo
dii populare românești din se
colele XVI—XVIII" de prof. 
Romeo Chircoiașu, ți „Cul
tura muzicală bizantină pe 
teritoriul României pînă în 
secolul XVIII" de Gheorghe 
Ciobanu.

Delegația română a luat 
parte activă la discuțiile ști
ințifice.

în marea sală a Filarmoni
cii „Paderewski" din locali
tate, Corul de cameră „Madri
gal" al Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" din Bucu
rești, condus de artistul eme
rit Marin Constantin, a susți
nut concertul inaugural, pre- 
zentînd lucrări din muzica 
veche românească.

ne-
Eu-

din

DE STRAJĂSCURT

R. D. VIETNAM. — Membri ai unei companii de tineri vo
luntari din Hanoi în timpul unul exercițiu de luptă

INTRE președintele dominican, 
Joaquin Balaguer, și fostul pre
ședinte Juan Bosch — liderul 
Partidului revoluționar dominican 
— a avut loc miercuri o nouă în
trevedere. Oficial s-a anunțat că 
cei doi interlocutori au tratat 
„probleme generale” ale situației 
din tară. Comentatorii politici fac 
o legătură Intre această întreve
dere și zvonurile care persistă pri
vind o nouă încercare de forță 
din partea militarilor.

Zborul navei cosmice ame
ricane „Gemini-11", cu Ri
chard Gordon și Charles Con
rad la bord, a luat sfîrșit. Ieri, 
nava a amerizat în Atlantic.

Miercuri seara, echipajul na
vei a îndeplinit ultima misiune 
importantă înscrisă în progra
mul de zbor : evoluția giratorie 
a navei și a rachetei „Agena". 
Această experiență a 
peste trei ore. Scopul el 
de a crea la bordul 
„Gemini-11" o forță de 
tație artificială.

LA INVITAȚIA Federației coo
perativelor ungare, la Budapesta 
se află tntr-o vizită Constantin 
Mateescu, președintele Centrocoop. 
Agenția M.T.I., anunță că la 14 
septembrie, el a fost primit de R. 
Nyers, membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U, La convorbire, care s-a 
desfășurat tntr-o atmosferă priete
nească șt cordială, a fost de față 
Jena Szirmal, președintele Federa
ției cooperativelor ungare.

AGENȚIA Taniug Informează că 
Ia Zagreb au Început convorbirile 
dintre Nikola Djuverovici, secretar 
federal pentru comerțul exterior al 
R. S. F. Iugoslavia și ministrul co
merțului al Greciei, Emmanoil Ko- 
thrls, care Ia invitația guvernului 
Iugoslav Întreprinde o vizită in a- 
ceastă tară. Agen|ia Taniug preci
zează că scopul vizitei Iui Emma
noil Kothris tn Iugoslavia este În
cheierea unui nou acord comercial 
pe termen lung intre cele

începută într-o atmosferă diurnă, de lucru, ședința de 
miercuri a reprezentanților de pe lingă Consiliul N.A.T.O. 
a luat o turnură descrisă de agențiile de presă drept 
„tristă și decepționantă". O liniște de mormînt s-a așter
nut în sala de consiliu, după ce luase cuvîntul delegatul 
francez. „Tăcerea jenantă" și „reculegerea" semnalată 
de FRANCE PRESSE sînt explicabile. Pentru că, deși 
cele anunțate de Paris nu erau cu totul neașteptate, ele 
comportă implicații serioase.

Reprezentantul francez șl-a 
Informat colegii că Franța a 
decis să-și retragă delegatul ei 
din Comitetul militar N.A.T.O. 
cu începere de la 1 octombrie 
a.c. Parisul va fi reprezentat 
în viitor doar de o misiune de 
legătură, al cărei statut ur
mează să facă obiectul unor 
consultări ulterioare intre gu
vernul francez și guvernele 
celorlalți 14 membri ai N.A.T.O.

Comitetul militar al N.A.T.O. 
constituie organismul militar 
suprem al alianței atlantice. 
El iși are sediul Ia Washington 
unde se întrunește cel puțin 
de două ori pe an la nivelul 
șefilor de state majore. Hotă- 
rirea franceză vizează, deci, 
dezangajarea la una din veri

In fine, luni, cu o 
întîrziere de 140 de 
zile, la chioșcurile 
de ziare din New 
York își făcea apa
riția un nou născut: 
„WORLD 
NAL 
Toată 
venit 
cesta 
mai chinuită 
tere 
istorie a presei, o- 
perațiune tn de
cursul căreia unii 
dintre „părinți" 
și-au dat obștescul 
sfîrșit.

„World 
Tribune” 
din

JOUR- 
TRIBUNE". 

lumea a con- 
că ziarul a- 
a avut cea 

naț- 
din întreaga

în momentul cînd 
trebuia să se pro
ducă schimbarea, 
ziariștii și tipogra
fii de la cele trei 
cotidiene au decla
rat o grevă de pro
test împotriva 
primării unui 
portant număr 
locuri de

su- 
im- 

de 
muncă.

durat 
a fost 
navei 
gravi-

și luni de zile, bă
tând toate recordu
rile de durată. Intre 
timp, bătrîna ga
zetă „Herald Tri
bune", ale cărei o- 
bîrșii datează din 
1835, gazeta care 
adăpostise articole 
scrise de Mark 
Twain, Walt Whit-

după hotărîrea Franței de a 
nu mai participa la cheltuieli
le de infrastructură ale orga
nizației nord-atlantice ți nici 
la unele cheltuieli prevăzute 
In bugetul militar al N.A.T.O.

Dacă apar firești și aștepta
te, măsurile luate in ultimele 
săptămini de Franța implică, 
in actualul context al relații-

Journal 
provine 

contopirea a 
trei mari cotidiene 
new-yorkeze : „He
rald Tribune", „Jo
urnal american" și 
„World Telegram 
and Sun". Cele trei 
ziare au hotărît, la 
sfîrșitul anului tre
cut, să fuzioneze. 
Ca rezultat, înce- 
pînd de la 25 apri
lie 1966, urma să 
apară noul ziar a- 
mintit, într-o edi
ție de dimineață, 
una de seară ți una 
de duminică. Dar,

140 de zile
Astfel, tn timp ca 
la ziarele fuzionate 
lucrau aproximativ 
5 700 de persoane, 
compania „World 
Journal Tribune" 
avea de gînd să pu
blice cele trei ziare 
ale sale (de dimi
neață, de seară și 
de duminică) cu un 
ștat de numai 
2 500 de persoane.

Greva s-a prelun
git apoi săptămini

man ți Karl 
— dar care, 
teva decenii, 
nise organul 
dului republican — 
n-a mai putut re
zista și și-a anunțat 
public decesul.

Prin aparițiajiou- 
lui ziar 
Journal 
(și dispariția 
trei care i-au 
naștere), New 
kul, care tn

Marx 
de ct- 
deve- 
parti-

„World 
Tribune" 

celor 
dat 

Yor- 
1 900

avea 15 cotidiene, 
va avea de acum 
înainte doar patru : 
„New York Times" 
și „Daily News", 
care apar diminea
ța, „New York 
Post" și „World 
Journal Tribune", 
care apar seara. 
Presa americani pu
blică cu acest pri
lej și alte date sta
tistice. Potrivit a- 
cestora, după ter
minarea celui de-al 
doilea război mon
dial și-au încetat 
apariția 19 cotidie
ne americane care 
apăreau în marile 
orașe. In ultimii 50 
de ani numărul co
tidienelor din S.U.A. 
s-a redus de la 
2 500, în 1914, la 
aproximativ 1 750, 
în 1966.

Toate acestea re
flectă accentuarea 
procesului de con
centrare monopolis
tă din lumea pre
sei americane, în 
scopul obținerii de 
profituri cît mai 
mari.

ION D. GOIA

ce se desfășoară ca intermiten
ță în Consiliul Permanent al 
N.A.T.O. Parisului 1 se cere 
să-și integreze forțele mili
tare celor ale N.A.T.O. „In caz 
de urgență"; Parisul consideră 
însă că un asemenea angaja
ment ar echivala cu renega
rea deghizată a poziției sale 
ostilă integrării, poziție meni-

DEZANGAJAREA FRANCEZA
gile supreme ale mecanismu
lui militar integrat al N.A.T.O. 
Măsura aceasta, cea mai re
centă dintr-un lung șir de ac
țiuni similare, se înscrie, desi
gur, logic, în procesul de dez
angajare a Parisului. (Amin
tim retragerea Parisului din 
comandamentele integrate ale 
N.A.T.O., începerea evacuării 
bazelor americane din Franța). 
Trebuie remarcat că noua de
cizie vine la numai citeva zile

lor din N.A.T.O. semnificații 
ce nu pot scăpa nlciunui ob
servator atent. Aceste măsuri 
survin exact în momentul In 
care Washingtonul încearcă să 
determine oarecari concesii la 
Paris tocmai pentru a păstra 
ceea ce U.P.I. denumește „un 
sîmbure de participare fran
ceză la aparatul militar inte
grat N.A.T.O.". Sînt cunoscute 
presiunile ce se fac asupra 
Franței în cadrul tratativelor

tă să-l asigure deplină liberta
te de acțiune în orice împreju
rări. Guvernul francez afirmă 
că numai el este în măsură să 
aprecieze dacă există sau 
o situație de „criză" și ce 
nume acțiuni ar trebui în 
cest caz să întreprindă,
consecință Franța nu se simte 
obligată să ofere facilități spe
ciale forțelor americane sau 
celor ale altor țări ale

nu 
a- 
a- 
In

N.A.T.O In pretinse momente 
de „criză" sau „alarmă".

în acest context, ultimele 
acțiuni de dezangajare ale Pa
risului ca și poziția exprimată 
vinerea trecută în convorbirea 
Murville-Bohlen (Franța refu
ză să facă vreo concesie în 
menținerea sub orice formă a 
bazelor militare americane pe 
pămîntnl francez), subliniază 
hotărîrea politică a guvernu
lui francez de a nu admite 
nici un element de știrbire a 
deplinei suveranități, a depli
nei libertăți de acțiune.

Noul gest francez Ilustrează 
încă un fapt demn de reținut, 
și anume, piedicile ce le în
tâmpină încercările unora din
tre partenerii atlantici de a 
menține și consolida cu orice 
preț mecanismul militar inte
grat al N.A.T.O. fără a lua în 
considerare caracterul anacro
nic al rînduielilor și existenței 
însăși a acestui bloc militar.

EM. RUCĂR

R.S.A. — Recent, tn orașul 
Capetown a avut loc o puter
nică demonstrație 
apartheidului. In 
aspect din timpul 

ției

împotriva 
fotografie : 
demonstra-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I București, Piața „Sctatell*, ToL 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafia „Casa Scinteil**.

Așadar, ștafeta zdrențuită a 
apartheidului trece în mîinile 
lui Vorster. „Doresc să urmez 
calea dr-ului Verwoerd", a de
clarat în prima sa cuvîntare, 
după ce și-a adjudecat postul 
de premier, noul purtător de 
drapel al rasismului sud-afri- 
can. Această prea solemnă 
profesiune de credință, e de 
prisos. O foarte condimentată 
carieră politică 11 recomandă 
mai bine decît orice. Biografii 
săi notează cu abia reținută 
mîndrie că primele simpatii 
politice ale lui Vorster au fost 
dăruite hitleriștilor. Membra 
și apoi 
naziste ___
Brandwag", Vorster a desfă
șurat în toiul celui de-al doi
lea război mondial acțiuni mi
litante în favoarea nazismului, 
în 1942, Vorster a fost arestat 
de autoritățile britanice pentru 
tribulațiile sale naziste și men
ținut în închisoare pînă aproa
pe la sfîrșitul războiului. Re
putația sa hitleristă era atât 
de notorie, îneît pînă și parti
dul național — al cărui lider 
a devenit acum — ii refuzase 
în primii ani de după război 
candidatura de deputat. în 
1948 el fusese chiar exclus din 
acest partid, eșuînd pentru 
cîțiva ani la periferia vieții 
politice sud-africane.

Ascensiunea lui Verw'»erd 
și înflorirea rasismului l-au 
readus pe Vorster în avant- 
scena vieții politice din R.S.A*, 
opțiunile sale naziste flindu-l 
o carte de vizită folositoare în 
momentul furibundei cruciade 
rasiste, care avea să se con
cretizeze cu aportul zelos al 
actualului premier, în mon
struosul apartheid. Vicemi- 
nistru în 1960, ministru un an 
mai tirziu, Vorster s-a mani
festat ca unul din cei mai fu
ribunzi rasiști, „anti-liberalul 
fanatic" cum îl caracterizează 
France Presse, inițiator șl 
executant al celor mai inu
mane legi rasiste sud-africane.

Succesorul lui Verwoerd 
poartă o ștafetă care duce în 
neant, căci este deșartă și ri
dicolă, în lumina istoriei, am
biția de a menține veșnic ju
gul asupritor asupra uneî 
populații de milioane de ne
gri. Un comentator mucalit 
remarca faptul că noul pre
mier sud-african are o foarte 
curioasă predispoziție pentru 
cifra 13 : născut la 13 decem
brie 1915, el figura pe locul 
al 13-lea pe lista fostului ca
binet și a devenit prim-mi- 

• nistru la 13 septembrie. Fără 
îndoială este o întâmplare. 
Dar trebuie oare să fii super
stițios pentru a exprima con
vingerea că mersul irevers ~ -il 
al istoriei îi rezervă Iul • 'r- 
ster și regimului său soarta 
pe care în credința populară o 
prevestește cifra 13 ?

I. MANEA

lider al organizației 
sud-africane „Ossewa

Test electoral suedez
Splendida toamnă nordică 

deipre care scandinavii spun 
că meridionalii nu il pot Înțe
lege frumusețile, are anul a- 
cesta pe plan politic, tn Sue
dia, un corespondent electoral. 
Peste 5 milioane și jumătate 
de suedezi se Întreabă tn ace
ste zile pentru cine să voteze 
duminică in cadrul alegerilor 
municipale șl provinciale.

Interesul manifestat, atlt tn 
țară cit și peste hotare, pen
tru aceste alegeri este accen
tuat de unele Incertitudini elec
torale. De ani șl ani de zile 
toată lumea era convinsă că 
partidul social-democrat va 
cfștiga cu ușurință orice con
sultare electorală. Urnele au 
confirmat mai întotdeauna pre
viziunea. De 20 de ani, in 
fruntea guvernului suedez se 
găsește același prim-minlstru, 
soclal-democratul Tage Erlan- 
der. Iată, Insă, că acum s-a 
născut Întrebarea dacă pre
mierul suedez lși va putea ce
lebra peste o lună cea de-a 
21-a aniversare de Ia venirea 
la putere. Dubiul nu s-a ivii 
dlntr-o cochetărie politică, pen
tru a anima dezbaterea elec
torală. El ișl are explicația in 
unii factori interni șl externi.

Astfel, este cunoscut 
alegerile parlamentare 
șurate In septembrie 
Partidul social-democrat 
mat obținut majoritatea
Iută a voturilor așa cum spe
rau conducătorii săi. Este ade
vărat că preponderența social- 
democrată In Senat, dat fiind 
sistemul bicameral suedez, le 
asigură o majoritate conforta
bilă. Dar, o anumită Îndepăr
tare a corpului electoral de 
social-democrați era atunci 
evidentă. In funcție tocmai de 
aceste simptome, ziarul elvețian 
„DIE TAT" scria tntr-un arti
col intitulat patetic 
merge Suedia" ? : 
examinează 
electorale, 
mocrat ține 
țurlle. Dacă 
ză tendința 
miel, starea 
a poporului,

că U 
desfă- 

1964, 
nu a 
abso-

„încotro 
„Dacă se 

cifrele rezultatelor 
partidul soclal-de- 
încă puternic hă- 
tnsă se examines" 
dezvoltării econo- 
de spirit generală 
Vi in primul rind

cantltates marș de probleme 
Încă nerezolvate, se ajunge le 
concluzie că Îndepărtarea sa 
de la putere este doar o ches
tiune de timp*. Pronosticul pe
simist pentru social-democrați 
•1 gazetei elvețiene este dis
cutabil. In orice caz, opoziția 
a desfășurat o largă campanie 
electorală, două partide do 
centru, liberal si al micilor 
proprietari, prezenttnd un pro
gram comun. Pentru partidul 
de dreapta conservator, aceste 
alegeri vor fi un test impor
tant dat fiind că la ultimele 
alegeri parlamentare a suferit 
un grav eșec, plerztnd aproxi
mativ un sfert din mandate. 
In ce privește Partidul Comu
nist Suedez, agenfia FRANCE 
PRESSE apreciază că el se 
bucură de o popularitate cres- 
cindă, in special In rlndurile 
tineretului (trebuie amintit că 
400 de mii de tineri participă 
pentru prima oară Ia o consul
tare electorală).

Dacă, jlnind seama de carac
terul local al consultării, pro
blemele economice și de inte
res cetățenesc au stat pe pri
mul plan al campaniei electo
rale, nu au lipsit și unele re
feriri ia politica externă sue
deză. In acest sens a fost re
marcată declarafia ministrului 
de externe Nilsson, care a 
subliniat că Suedia dorește În
tărirea contactelor cu țările 
din răsăritul Europei, pronun- 
țtndu-se Împotriva a tot ceea 
ce duce la scindarea continen
tului european tn blocuri 
opuse.

Rămlne acum de văzut dacă 
duminica electorală suedeză 
va menține echilibrul vieții 
politice traditional tn această 
țară, coniirmtnd rezultatele 
precedentelor alegeri comu
nale $1 provinciale de acum 4 
ani, etnd partidul social-de
mocrat a obținut 51 la sută din 
voturi.

Luni, odată cu rezultatele 
noii consultări electorale, vom 
avea un Indiciu asupra orien
tării corpului electoral suedez.

SERGIU BRAND


