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Sîmbătă seara, în încheierea vizitei în regiunea Hunedoara, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru Dră- ghici, Paul Nlculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Manea Mănescu, Virgil Trofin s-au întîlnit cu activul de partid din regiune șl au luat parte la o masă tovărășească oferită cu acest prilej.în cuvîntul său, tovarășul Gheorghe Călin, prim-secre- tar al Comitetului regional de partid Hunedoara, a arătat marea bucurie a locuitorilor regiunii de a avea în mijlocul lor pe conducătorii iubiți ai partidului și statului.Oamenii de pe aici, harnici și inimoși, care în trecut au luptat din greu pentru a birui necazurile, sărăcia și asuprirea, muncesc astăzi și se bucură de viața nouă, fericită, pe care le-a creat-o partidul comuniștilor.Raportăm conduceriipartid și de stat că în cele 9 luni care au trecut din acest an, primul an al cincinalului, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din unitățile noastre economice și-au realizat și depășit sarcinile de plan la toți indicatorii. Planul producției globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 102,8 la sută, producția marfă fabricată 103,1 la sută, producția marfă vîndută și încasată 102,2 la sută, iar la productivitatea muncii 103,8 la sută ; au fost depășite cu 3 la sută sarcinile la export.Producția agricolă în acest an este mai bună decît în anii precedenți, atît la culturile vegetale cît și în domeniul zootehniei. Campania agricolă de toamnă se desfășoară în condlțiuni mai bune.Sîntem conștienți însă că ceea ce am făcut nu reflectă încă toate posibilitățile noastre, că ne stă în putere să facem mult mai mult. Mai avem încă o serie de lipsuri și deficiențe. Pe parcursul vizitei, dumneavoastră ne-ati atras atenția asupra unora dintre acestea. însușindu-ne întrutotul observațiile critice pe care ni le-ați făcut, apli- cînd indicațiile și îndrumările deosebit de prețioase pe care ni le-ați dat, vom acorda în continuare cea mai mare atenție îmbunătățirii activității în domeniul economiei, în așa fel îneît să îndeplinim exemplar sarcinile puse fața noastră de partid și vern.în unitățile industriale avem multe de făcut în ceea ce privește organizarea științifică a producției, folosirea mai rațională a capacităților și a fondului de timp de lucru, întărirea disciplinei în muncă și tehnologie, respectarea normelor de tehnica securității muncii, creșterea
(Continuare In pag. a Il-a)
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Consultarea cu oamenii muncii 
- o caracteristică 

a partidului nostruVizita pe care am făcut-o în regiunea Hunedoara — a spus secretarul general al C.C. al P.C.R. — se apropie de sfîrșit.Am venit aici pentru a discuta cu activul de partid și da stat, cu comuniștii, cu muncitorii și tehnicienii din întreprinderi, cu țărănimea cooperatistă, cu intelectualitatea — despre munca desfășurată și rezultatele obținute în realizarea prevederilor planului cincinal, despre măsurile ce mai• trebuie luate în continuare pentru ca lucrurile să meargă și mai bine, ca obiectivele sarcinile stabilite de greșul al IX-lea al dului privind multilaterală a fie duse la în cele mai țiuni. Acum putem spune că vizita, discuțiile purtate în regiunea Hunedoara au fost deosebit de rodnice ; ele au con- | stituit și pentru noi și sperăm ca și pentru activul de partid din Hunedoara un prilej de a îmbunătăți activitatea.Vizita în regiunea Hunedoara — ca de altfel toate vizitele pe care le-am făcut în celelalte regiuni ale țării — reflectă preocuparea partidului nostru, a conducerii sale de a se sfătui în permanență cu oamenii muncii, cu masele largi ale poporului, asupra proble-

Si Con- parti- dezvoltarea României să îndeplinire bune condi-

melor dezvoltării societății noastre, de a analiza și dezbate în mod concret, la fața locului, diferite măsuri menite să contribuie la perfecționarea activității într-un domeniu sau altul al construcției socialiste, de a organiza aplicarea corespunzătoare a acestor măsuri. Aceasta este de altfel una din caracteristicile fundamentale ale democrației noastre socialiste care asigură participarea activă nemijlocită a tuturor celor ce muncesc la rezolvarea problemelor politice, economice și social-culturale ale țării ; politica noastră internă și externă este rodul muncii colective și consultării în. masa a întregului popor. Tocmai de a- ceea ea corespunde pe deplin intereselor poporului nostru.Vizita în regiunea dv. ne-a dat încă o dată prilejul să constatăm cît de eficientă este a- ceastă practica a partidului nostru. Am remarcat pretutindeni, în rîndurile comuniștilor, ale zecilor de mii de muncitori, tehnicieni și specialiști cu care ne-am întîlnit, în rîndurile țărănimii, ale oamenilor de cultură, hotărîrea de muncă, spiritul gospodăresc dezvoltat, o înaltă răspundere și o intensă preocupare pentru îndeplinirea la timp a tuturor sarcinilor ce le revin în realizarea obiectivelor trasate de partid și guvern.

Aceasta dovedește că șl în Hunedoara cincinalul are înfăptuitori de nădejde, se sprijină pe oameni entuziaști și pri- cepuți, pe cadre valoroase, conștiente de marile îndatoriri ce le revin în opera de desă- vîrșire a construcției socialiste în patria noastră. Ne-a bucurat să constatăm, cu prilejul acestor întîlniri, că regiunea Hunedoara — aceste locuri de unde s-au ridicat, în decursul veacurilor neînfricați luptători pentru eliberarea națională șl socială — continuă cu cinste luminoasele tradiții ale trecutului, ocupînd un loc important în lupta desfășurată de întregul popor, sub conducerea partidului comunist, pentru progresul și înflorirea continuă a României socialiste.Este greu de redat impresiile pe care le avem despre întîlni- rile cu muncitorii, cu țăranii, cu intelectualii, cu bărbați și femei, cu tineri, cu copii, care oglindesc felul poporului nostru de a-și exprima căldura și dragostea față de partid în care văd singura călăuză pe drumul asigurării fericirii, bunăstării, independenței și suveranității patriei noastre. Am trăit momente emoționante în mijlocul minerilor din Valea Jiului, al locuitorilor Țării Hațegului, ai orașului Deva, în „cetatea de foc“ a Hunedoarei. Ne-am întîlnit cu locuitorii raionului și orașelor Alba Iu- lia, Sebeș, Orăștie. Am fost cîteva ceasuri oaspeții moților din Țara Zarandului. Am vizitat întreprinderi și unități a- gricole socialiste, instituții de cultură, muzee și case memoriale, locuri și monumente is-

torice. Pretutindeni am putut constata că întreaga populație păstrează cu sfințenie vestigiile de valoare ale trecutului și le acordă întreaga prețuire.Noi vedem în manifestările pe care le-am întîlnit aici, ca de altfel în toată. țara — o vie expresie a încrederii nemărginite a întregului nostru popor în partidul comunist, în Comitetul său Central, în politica marxist-leninistă a partidului, care corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului nostru. Vedem în aceasta legăturile trainice de nezdruncinat, unitatea de mono-

lit dintre partid, guvern șl popor — garanția și forța regimului nostru socialist, a mersului înainte în desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.O ilustrare profundă, grăitoare a hotărîrii șl avîntului cu care oamenii muncii din țară noastră dau viață politicii partidului, importantelor sarcini stabilite de Congresul al IX- lea, o constituie și realizările din regiunea dv. — realizări pe care le-am constatat la orașe și sate pe întreg parcursul vizitei.
înfăptuirea 

cincinalului
prevederilor 
va ridica

„Nu e săptămînă ca în sec
ția noastră tinerii sd nu in
troducă ceva nou să nu vină 
cu propuneri, să nu întreprin
dă acel ceva care dă entuziasm și forța întregului colectiv".

Șeful de echipă Al. Sorl- 
ceanu, în timp ce face aceasta 
remarcă, ne însoțește 
modernele ma
șini de la sec
ția automate a 
Uzinei ce din 
Acest 
vîrstă, 
vorbește într- 
un anume fel 
despre 
Despre 
spune 
sînt băieți buni și foarte buni, 
in cazul lui Lucian 
Petre Botezatu, aprecierea are 
nevoie de o precizare : îi ca
racterizează, în primul rînd, 
spiritul creator. Nu se mulțu
mesc niciodată cu ceea ce știu, 
cu ceea ce fac.

Ne oprim la locul de muncă 
al uteciștilor Gheorghe Brîn-

mecani- 
Sinaia, 

om în 
reținut,

tineri, 
unii 

franc :

printre

Banu

zea și Mihai Cîrceag. ta mașinile automate dirijate de aceș
ti doi tineri se fac, în acest* 
clipe, probele unui nou sistem 
de lucru propu3 din ei. în ce 
constă ? S-a făcut o modifi
care la cama mașinii și t-a 
mărit turația capului revol
ver. Astfel t-a dublat produc

tivitatea mun
cii: în același 
timp, în loc de 
o piesă, se fac 
două.

— Rezultate
le pînă acum, 
ne spune Mi
hai Cîrceag, 
sînt cele gîndi- 
te de noi. Mai 
continuăm pro
bele încă o ri 
sau două.

Apoi, continua Al. Sorl- 
ceanu, procedeul va fi genera
lizat pe întreaga secție, la 
toate automatele de acest fel.

ION comic 15 
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anii construcției socia- regiunea Hunedoara a
viafa regiunii Hunedoaraîn liste cunoscut o puternică dezvoltare, devenind una din cele mai puternice regiuni industrializate ale României Aici se află cel mai mare bazin carbonifer al țării și cel mai mare combinat siderurgic și alte întreprinderi cu o pondere însemnată in economia regiunii și a țării noastre. Datorită dezvoltării sale industriale regiunea Hunedoara este astăzi în măsură să asigure economiei naționale cantități tot mai mari de fontă și

oțel, laminate, cocs metalurgic, huilă și cărbune brun, energie electrică, deosebit de valoroase pentru desfășurarea Întregului proces de industrializare socialistă. S-a dezvoltat susținut in această perioadă și agricultura regiunii. Paralel cu creșterea forțelor de producție In industrie șl agricultură s-au realizat progrese însemnate In dezvoltarea în- vățămlntulul, culturii, artei și ocrotirii sănătății. O vie ilustrare a dezvoltării economice Se oțeazd primele cărămizi ale 
edificiului meseriei (Ucenicii de 
la Grupul școlar construcții Pi

tești, in orele de practică).

INSTALAT» 
MODERNELa schela de extracție a 
țițeiului de la Moinești, a 
intrat în funcțiune o in
stalație modernă 
cuperare adîncă 
țiilor din țițeiul 
Instalația permite 
carea superioară 
prețioase materii 
care înainte nu se 
printre care gaze necesare 
combinatelor chimice din 
Valea Trotușului. Alte două 
asemenea instalații vor fi 
puse în fucțiune și la sche
la de extracție Modîrzău.

de real frac- 
extras. valorifi- a unor 
prime, 

utilizau,

(Agerprea)fCont/nuar® fn pag. a Il-a)

Timpul optim
ACCELERAȚI RITMUL!

ION ȘERBU

(Sontlnuar, fn pag. a V-a)

PE ȘANTIERELE VIITOARELOR RECOLTE

desfă- fiecare e bine.
aci Cu la uniunile

Producțiile realizate în a- cest an au demonstrat că ieșenii stăpînesc bine agrotehnica culturii griului. Recomandările și hotărîrile adoptate la ședința secției de cereale și plante tehnice din Consiliul Superior al Agriculturii au fost primite cu toată răspunderea, ajutorul specialiștilor de consiliile agricole, cooperativelor agricole și trusturile G.A.S., în toate u- nitățile, după o matură chibzuință, s-au întocmit planuri precise privind locul de amplasare a griului, soiul ce va fi folosit, agrotehnica ce va fi aplicată la pregătirea patului germinativ și semănat. în funcție de acestea și în urma studierii condițiilor pedoclimatice ale acestei toamne a-au

întocmit graficele de șurare a lucrărilor, în unitate. Pînă aici totul________întreprinzi nd zilele trecute, un raid în regiunea Iași am constatat că în multe unități nu sînt respectate propriile hotărîri, ritmul în care se desfășoară lucrările de la culesul porumbului, eliberatul terenului la arături și însămînțări sînt cu mult sub cele înscrise în grafice.Conform graficelor, pînă la 5 octombrie în cooperativele agricole trebuiau recoltate 99 830 hectare cu porumb și se realizase doar 95 463 hectare. Acest total nu exprimă exact situația din regiune întrucît în două raioane — Hîrlău și Iași — ritmurile au fost cu mult depășite. Mult rămasă în urmă este această lucrare în ra-

ioanele Vaslui, unde s-au recoltat doar 4 309 hectare, la Pașcani și Negrești 1 000 hectare, iar la Huși aproape 2 000 hectare. Faptul că abia pe 50 211 hectare porumbul recoltat a fost și depănușat ne arată cît de rămase în urmă sînt lucrările de eliberare a terenului în vederea trecerii la executarea a- răturilor șl însămînțărilor. Și dacă mai notăm că abia pe 50 211 hectare porumbul recoltat a fost depănușat avem o primă explicație și înțelegem de ce arăturile sînt în urma graficelor cu 37 380 hectare, iar însămînțările cu 24 954 hectare.



CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)și soci al-cui turale a regiunii, a nivelului ridicat de industrializare îl constituie faptul că peste 58 la sută din populația Hunedoarei locuiește în mediul urban. De toate aceste realizări ne-au vorbit cumîn- drie numeroși locuitori ai regiunii dv. în aceste zile. Tot ceea ce ați realizat, înfăptuirile din regiunea dv. sînt o parte a marilor înnoiri care au avut loc în întreaga țară în anii construcției socialismului ; sînt rodul muncii însuflețite și pline de abnegație desfășurate cu pricepere de milioane de muncitori, țănani și intelectuali din patria noastră, tineri și vîrstnici, care, strîns uniți, indiferent de naționalitate, sub steagul partidului, înalță cu mînă sigură luminosul edificiu al României socialiste. Pentru realizările obținute în dezvoltarea regiunii, pentru contribuția importantă Ia progresul și înflorirea întregii țări adresez cele mai călduroase felicitări tuturor oamenilor muncii din regiunea Hunedoara, organelor și organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor, le urez succese și mai mari în activitatea de viitor.Desigur, tovarăși, ceea ce am realizat ne umple inimile de bucurie. Nu putem însă să uităm că în activitatea noastră au existat și continuă să mai existe încă neajunsuri. Aici în sală se găsește activul de partid și de stat din regiunea Hunedoara. Și în activitatea dv. mai sînt lipsuri. Trebuie să fim conștienți că mai avem multe de făcut pentru a asigura un nivel înalt de viață, de civilizație, de bunăstare pentru toți oamenii muncii. Partidul nostru este decis să realizeze aceasta pentru poporul român și sîntem siguri că vom realiza tovarăși.în fața noastră stă sarcina înfăptuirii programului de dezvoltare multilaterală a țării elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. înfăptuirea acestui program, ale cărui prevederi principale au fost concretizate în planul cincinal pe perioada 1966— 1970 va da posibilitate poporului român să facă noi și noi pași înainte pe caiea progresului și civilizației, a desă- vîrșirii construcției socialiste, să ne apropiem și mai mult de nivelul țărilor avansate. Ca și pînă acum, cu aceeași fermitate neabătută, partidul și guvernul pun în centrul politicii lor continuarea industrializării socialiste a țării—condiție fundamentală a avîntu- lui întregii economii, a dezvoltării ei complexe șl armonioase, a sporirii avuției țării și ridicării nivelului de trai al poporului. Partidul și statul nostru consideră că au înalta îndatorire față de popor, față de viitorul României de a asigura desfășurarea consecventă, cu toate forțele a procesului de industrializare a țării, care ne dă garanția independenței și suveranității patriei, a făuririi cu succes a societății socialiste și creării condi- țiunilor de trecere treptată la construirea societății comuniste.Regiunea Hunedoara prin puternicele unități industriale pe care le are este chemată să-și aducă și în viitor o contribuție importantă la desfășurarea cu succes a procesului de industrializare a țării. După cum vă este cunoscut, planul cincinal stabilește o creștere puternică a producției de oțel și în special de oțeluri aliate atît de necesare pentru dezvoltarea industriei constructoare de mașini. Hunedoara este în prezent cea mal mare producătoare de metal și își va menține pe tot cursul cincinalului și probabil

Întîlnirea cu activul de partid
(Urmare din pag. I) răspunderii tuturor factorilor pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate.în agricultură avem rezerve mari pentru dezvoltarea zootehniei, a pomiculturii și viticulturii. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a spori mereu numărul de animale și productivitatea lor, pentru a avea o bază furajeră corespunzătoare, adăposturi trainice și suficiente, pentru a repartiza în sectorul zootehniei oameni pricepuți, cu dragoste de meserie.Mai avem încă multe probleme de rezolvat în domeniul gospodăririi orașelor și satelor, al asistenței medicale și deservirii populației.Știm însă că îndeplinirea acestor sarcini depinde în primul rînd de oameni, de modul în care comuniștii înțeleg și își însușesc hotărîrile partidului și guvernului, de felul cum își face datoria fiecare la locul său de muncă.Bazîndu-ne pe capacitatea, talentul, devotamentul șl abnegația activului nostru, ale tuturor comuniștilor, comitetul regional de partid va face totul pentru a ridica întreaga activitate de partid și economică la nivelul sarcinilor mereu crescînde puse în fața noastră de conducerea partidului.Tov. Iosif Cotoț, miner pensionar, membru de partid din ilegalitate, a spus : 

și în viitorul cincinal această intîietate. Potrivit prevederilor înscrise în planul de stat, pînă în 1970 Combinatul siderurgic Hunedoara va trebui să ajungă la o producție de 2 800 000 tone de oțel pe an. Este desigur o sarcină deosebit de însemnată. Ea solicită eforturi din partea muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, a tuturor oamenilor muncii ; ei trebuie să facă totul ca economia națională să primească la timp metalul necesar, ca oțelul realizat la Hunedoara să fie de bună calitate, să dea posibilitate constructorilor de mașini să realizeze produse de înalt nivel tehnic, cu caracteristici superioare. In vederea creșterii producției de metal se vor dezvolta și moderniza în continuare capacitățile de producție existente. Dar o dată cu aceasta este nevoie de organizarea cît mai judicioasă a muncii, pentru promovarea metodelor moderne de lucru și utilizarea cu maximum de eficiență a agregatelor și utilajelor, pentru ridicarea permanentă a pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor din Combinatul Hunedoara, în vizita făcută la Combinatul Hunedoara, în discuțiile cu oțeLarii, cu fumaliștii, cu la- minorii, cu tehnicienii, cu inginerii și cadrele de conducere, ne-am convins că acolo este un colectiv de nădejde, alcătuit din oameni pricepuți, care își vor îndeplini cum se cuvine sarcinile.Regiunea dv. are, de asemenea, sarcini importante în ce privește asigurarea de materii prime pentru dezvoltarea energeticii. în această privință pînă în 1970 minele din Valea Jiului vor trebui să sporească producția cu aproape 3 milioane de tone de cărbune. Noi considerăm că sînt toate condițiile ca această sarcină să fie îndeplinită la timp. Minerii din Valea Jiului au o bogată experiență. Ei au dat dovadă în decursul timpului, că atunci cînd își propun o sarcină, nimic nu le poate sta în cale. Sîntem convinși că minerii din Valea Jiului nu vor rămîne mai prejos decît siderurgiștii din Hunedoara, și le dorim succese în activitatea lor.în regiunea dv. sînt și întreprinderi constructoare de mașini cu o veche tradiție, cu experiență, cum sînt cele din Cugir și alte întreprinderi. Cincinalul prevede sarcini importante pentru toate întreprinderile din regiune ; ele sînt chemate să-și aducă contribuția la dezvoltarea în ritm susținut a economiei noastre naționale.Am insistat, tovarăși, mal mult asupra aceator probleme, deoarece anul 1966 este anul de început al cincinalului, anul cînd ee pune baza realizării întregului plan. Avem satisfacția să constatăm că în întreaga țară s-a pășit, cum se spune, cu dreptul, la realizarea prevederilor planului cincinal. în primele nouă luni ale anului sarcinile de plan privind creșterea producției globale industriale au fost îndeplinite în proporție de 102 la sută, realizîndu-se peste prevederi produse în valoare de peste 2,5 miliarde de lei. A crescut productivitatea muncii, a continuat să sporească eficiența întregii activități economice, obținîndu-se importante economii la prețul de cost, precum și beneficii peste plan. Aceste rezultate arată ca ritmul, proporțiile și corelațiile planului de stat se realizează în mod satisfăcător, că planul nostru cincinal este un plan realist, științific fundamentat, că el va fi realizat în întregime.La aceste realizări pe cele

Ca vechi participant în mișcarea muncitorească, sînt fericit văzând cum se înfăptuiesc țelurile pentru care a luptat partidul nostru încă de la înființarea sa și pentru care s-au sacrificat mulțl dintre cei mai buni comuniști.Pentru viața lor fericită, oamenii muncii din Valea Jiului sînt adînc recuncocători Partidului Comunist Român, conducerii sale înțelepte și își exprimă această recunoștință prin munca avîntatfi pentru a da viață sarcinilor trasate de partid.Sînt fericit să aduc la această întîlnire cuvîntul oțelarilor și al celorlalți siderurgîști hu- nedoreni, a arătat în cuvîntul său maistrul oțelar Ștefan Trlpșa, Erou al Muncii Socialiste.Congresul al IX-lea al partidului cere siderurgicilor din patria noastră să producă oțel mai mult și mai bun, cu caracteristici superioare și în mărci variate, așa îneît uzinele noastre să poată fabrica mașini care să se ridice la nivelul celor mai reușite din întreaga lume. Noi vedem în această sarcină înfăptuirea uneia din principalele căi pe care România socialistă urcă spre cele mai înalte culmi ale progresului tehnic și economic.Președintele cooperativei a- gricole de producție din comuna Gîrbova, Gheorghe Crăciun, exprimînd prețuirea și recunoștința țărănimii de pe meleagurile hunedorene pen- 

nouă luni și-au adus contribuția și oamenii muncii din regiunea Hunedoara. Și în regiunea dv. sarcinile de plan au fost îndeplinite și depășite, obținîndu-se în general rezultate bune în realizarea indicatorilor de bază ai planului cincinal. Mai avem însă multe luni din cele 60 ale cincinalului pentru a asigura ca în 1970 planul să fie realizat în întregime. De aceea va trebui să luăm toate măsurile pentru pregătirea planului pe anul viitor ale cărui sarcini vă sînt bine cunoscute din planul cincinal aprobat anul acesta de partid și guvern, de întregul nostru popor. în mod deosebit se impune concentrarea tuturor forțelor pentru realizarea planului de investiții problemă centrală a dezvoltării economiei naționale atît în anul 1966, cît și pe întreaga perioadă a cincinalului. Trebuie avut în vedere că orice nerealizare din acest plan poate avea urmări economice negative.Pentru dezvoltarea economică și social-culturală a regiunii dv. în anii 1966—1970 se prevede un volum de investiții care depășește cu mult pe cel realizat Ln cei cinci ani anteriori. Pe această bază se va asigura dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție de care dispune regiunea, va crește producția industrială globală, se va mări simțitor gradul de ocupare a populației în industrie. Realizarea acestui important program de investiții pune obligații marj în fața organelor și organizațiilor de partid și de stat din regiune, în fața proiectanților. constructorilor și beneficiarilor, le cere să conlucreze strins, eficient, pentru realizarea la termenele și indicatorii stabiliți a tuturor obiectivelor prevăzute. Fiecărui obiectiv construit va trebui să-i asigurăm o eficiență economică maximă, realizarea întregii producții planificate, la prețul de cost și la calitatea stabilită prin proiecte.Planul cincinal prevede, de asemenea, dezvoltarea puternică a agriculturii care, după cum știți, ocupă un loc important în economia țării noastre. Regiunea dv. are condițiuni favorabile și poate să aducă o contribuție de seamă la punerea tot mai largă în valoare a rezervelor de care dispune agricultura noastră socialistă.Diaoutfnd cu cooperatorii
Cinstind faptele de seamă 

ale înaintașilor, făurim istoria 
nouă a patriei socialisteVizita în regiunea dv, ne-a oferit plăcutul prilej de a revedea locuri istorice care stau mărturie statornicirii din cele mai vechi timpuri a strămoșilor noștri pe aceste meleaguri — de a asista la evocarea u- nor momente înălțătoare din trecutul poporului român, a tradițiilor sale de luptă pentru eliberarea națională și socială, pentru unitatea și progresul României.Am trecut pe la S arm iz eg e- tusa, am călătorit pe drumurile Hațegului — „țara" amintită încă din veacul al XHI-lea ca loc al cnezilor români, unde au domnit întemeietorii Țării Românești, voievozii Lito- voi și urmașii lor Basarabi ; am vizitat orașul Alba Iulia — locul unde în 1600 Mihai Viteazul a fost proclamat „domn al Țării Românești, al Transilvaniei și a toată țara Moldovei", realizînd astfel cea dintîi unire politică a întregii țări, 

tru tot ceea ce a făcut partidul în scopul creșterii bunăstării lor, a spus :Miile de țărani cooperatori din raionul Sebeș raportează cu mîndrie că averea obștească a cooperativelor agricole de producție a fost la sfirșitul anului 1965 de 91 milioane lei, cu 7 milioane mai mare decît în 1964. ln acest an, zestrea obștească a crescut cu încă 9 milioane lei. Cooperatorii noștri au obținut în acest an o producție medie pe raion de 1 635 kilograme grîu la hectar, iar după calculele noastre vom trece de 1 800 kilograme porumb boabe la hectar.Măsurile luate de partid pentru crearea uniunilor agricole de producție, pentru dezvoltarea mecanizării și chimizării agriculturii, pentru extinderea Irigațiilor ne vor a- juta să sporim și mai mult rodnicia ogoarelor noastre înfrățite.Exprimînd simțămintele întregii intelectualități de pe pă- mîntul hunedorean — al inginerilor și profesorilor, al învățătorilor și medicilor, al cercetătorilor științifici, al oamenilor de artă — tov. Aron Popa, rectorul Institutului de mine din Petroșeni, a spus, printre altele :Miile de intelectuali din uzinele și fabricile regiunii, de pe marile șantiere, din numeroasele instituții de învă- țămînt și cultură, lucrează cu înflăcărare și pasiune pentru 

din diferite comune ne-am dat seama că rezerve există din plin în regiunea Hunedoara — mai ales în ce privește zootehnia pentru care dispuneți de condiții naturale din cele mai favorabile. Mulți ne-au vorbit de viticultură, de vinul bun al regiunii; intr-adevăr, vinul nu e rău, dar e puțin. Dacă ar trebui să aprovizionați minerii și siderurgiștii numai cu vin din regiune cred că v-ar fi foarte greu, deși există con- dițiuni bune pentru dezvoltarea viticulturii. In satele dv., în unitățile agricole, muncesc oameni pricepuți, harnici ; le urăm din toată inima să dobîndească rezultate și mai bune în sporirea producției agricole în toate sectoarele.Prevederile cincinalului pun un mare accent pe dezvoltarea științei, învățămintului, culturii, artei. Se vor construi noi săli de clasă pentru învă- țămîntul de cultură generală, profesional și tehnic, internate și cantine școlare, cinematografe și alte așezăminte de cultură. Se va intensifica activitatea de cercetare științifică în regiune prin dezvoltarea în continuare a actualei stații de cercetare pentru securitatea minieră Petroșenî și dotarea corespunzătoare a laboratoarelor de cercetare; se va asigura lărgirea rețelei de ocrotire a sănătății și îmbunătățirea asistenței sanitare a Întregii populații din regiune.Va continua să se extindă construcția de wi'iirțe — în perioada cincinal jIw se vor construi din fondur?!e itatu- lui circa 18 000 de apartamente ; se prevede, de asemenea, electrificarea în anj aîncă 250 de sate.Iată. tovjjWri. ce sarcini importante și de rr.-r-2 răspundere aveți în uît*^^t:i ani în toate domeniile de activitate. Realizarea lor va «.jura nu numai înflorirea -tarealocuitorilor din regi j ne. a orașelor și satelor 4in regiunea dv„ crearea c“-î**îiț: U * • de viață tot mai bine pentru oamenii muncii va contribui la dezvoltăriîntregii economii, întregii noastre societăți,Sîntem corrrtrși că oamenii muncii din regiunea Hunedoara. toți “ j vorprecupeți nici ur. efort pentru a realiza ««reinUe ce le revin ■dudndu-ș* contrib-sția tot mai mare la înfăptuirea programului eiaborai de Congresul ai TX-1^ al partidului.

reconstituind cadrul politic tini tar al poporului român corespunzător unității s&le reale. Am călătorit în frumoasa țară a moților, in locurile de unde s-au ridicat la luptă eroi ca Horia, Cloșca, Crișan sau ca Avram lancu, care scria atît de frumos în testamentul ce l-a lăsat posterității : „Unicul dor al vieții mele este să-mi văd nația fericită*.Intr-adevăr, tovarăși, regiunea dv. s-a înscris în istoria poporului nostru ca o regiune cu vechi și glorioase tradiții. Pe aceste locuri, de-a lungul veacurilor au avut loc mari frămîntări sociale, masele populare ridieîndu-se nu o dată la luptă pentru dreptate socială și o viață mai bună, pentru libertate și unitate națională. O dată cu nașterea clasei muncitoare — clasa căreia istoria i-a hărăzit menirea să lichideze pentru totdeauna a- suprirea omului de către om și 

a-șl Îndeplini cu cinste sarcinile ce le-au fost încredințate.Urmînd neabătut indicațiile partidului, vom intensifica și promova larg progresul tehnic, activitatea de cercetare științifică, ne vom strădui să creștem noua generație în spiritul dragostei față de patrie și popor, al devotamentului nemărginit pentru cauza socialismului.Luînd cuvîntul în numele celor peste 80 000 de utaciștî, a Întregului tineret hunedorean, tov. Anghel Rădulescu, prim-secretar al Comitetului regional Hunedoara al U.T.C., a spus :Ne angajăm în fața dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceaușeocu, de a lupta neobosit pentru a ne achita cu cinste de sarcinile ce ne revin, ară- tîndu-ne astfel respectul față de tradițiile glorioase de luptă ale poporului român, pasiunea și înalta răspundere în muncă. Pentru noi nu există o mîndrie și o satisfacție mal mare, o bucurie mai profundă decît aceea de a ști că prin munca și elanul nostru tineresc ne-am adus contribuția le îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, la înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.A luat apoi cuvîntul, în a- plauzele celor prezenți, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 

să instaureze societatea care a- sigură drepturi egale în toate domeniile pentru toți locuitorii patriei noastre — o dată cu aceasta a început o nouă eră în istoria țării.Partidul comunist, partidul de avangardă al clasei muncitoare a dezvoltat în noile condiții ale luptei revoluționare toate tradițiile progresiste, scumpe întregului nostru popor, le-a sporit continuu strălucirea. Vizitînd ieri Lupenii, am adus un omagiu eroicilor mineri care în 1929 s-au ridicat cu hotărire împotriva exploatării, înscriind cu sîngele lor o măreață pagină în istoria eroicelor lupte muncitorești revoluționare din România.In lupta pentru pîine și libertate, pentru o viață mai bună, pentru sfărîmarea vechii orinduiri s-a făurit și s-a dezvoltat continuu alianța clasei muncitoare cu țărănimea, s-a întărit frăția dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități care, uniți, au înfăptuit tot ceea ce există pe aceste meleaguri. împreună au înălțat toate realizările socialiste, împreună vor asigura progresul continuu al patriei noastre spre desavîrșirea socialismului, spre făurirea societății comuniste.In anii grei ai ilegalității în regiunea Hunedoara s-a dezvoltat o puternică mișcare antifascistă. A fost creată organizația democratică a țărănimii — Frontul Plugarilor — care a adus o contribuție importantă in lupta țărănimii, la democratizarea țării și instaurarea puterii populare. In cursul vizitei la Gorunul Iui Horia s-a evocat unul din momentele importante ale acestei lupte, acela al constituirii în 1935 a Frontului Popular Antifascist, care a reunit forțele democratice în frunte cu partidul comunist.Ne-am întîlnît, de asemenea, pe parcursul vizitei cu locuri legate de numele unor personalități de seamă din istoria științei și tehnicii românești, oameni ale căror fapte și strădanii au constituit o strălucită afirmare a geniului creator al poporului nostru. Dintre acestea, un loc de cinste l-a ocupat Aurel VI a leu, de numele căruia se leagă începuturile tehnicii aeronauticii românești. Datorită strădaniilor Iul Vlaicu ei altor pionieri ai aviației, R--Ț.â-la se numără printre primele țări din lume care au posedat mi avion on final, in- vertat. construit și pilotat de u".— din fiii săi.Cunoodnd istoria glorioasă a poporului nostru, luptele șl sacrificiile înaintașilor noștri, strădaniile lor în perfecționarea creației materiale și spirituale învățăm să prețuim și să iubim mai mult, mai profund, cuceririle «ă facemtorul pentru a le dezvolta,
Pentru cauza 

și păciiEforturile pentrudes-â v i .z-rea cocis trtxpei so- ciiis:e. pentru Irulorîrea continuă a noastre, au oimportanță. i==-gur, in primul rînd, ,a . dar în acelașitimp și o deosebiți importanță mtemauuoalâ- Construind cu succee socialismul, dezvoltînd în ritm susținut economi v, știința, cultura, ridic iod necontenit nivelul de trai, poporul nostru iși âjduee in aceiași timp contribuția la Intăriraa sistemului mondial social is... 

Gaidupoasa primire Bdnifu

pentru a făuri iatoria nouă a patriei noastre, istoria socialismului șl comunismului.Cunoașterea acestor tradiții ne învață să prețuim libertatea, independența, suveranitatea națională dobîndite cu atî- tea jertfe, ne obligă să muncim și mai bine pentru a consolida necontenit aceste cuceriri de preț ale poporului nostru, pentru a face mereu mai luminos, mai strălucitor chipul patriei noastre, ne obligă să facem totul pentru ca poporul român, națiunea noastră, România socialistă, să fie totdeauna o țară liberă și independentă în rîndul țărilor socialiste, în rîndul țărilor întregii lumi.Trebuie să educăm tineretul patriei noastre în spiritul respectului șî dragostei pentru toate aceste tradiții minunate de luptă ale înaintașilor noștri, al dorinței de a munci și lupta pentru a asigura în noile condiții ale socialismului dezvoltarea continuă a bunăstării șl fericirii poporului nostru. Tineretul nostru trebuie să-și însușească toate cunoștințele științei, culturii, pentru a fi în stare ca mîine să ducă mai departe ceea ce au realizat generațiile de astăzi, ceea ce le-au lăsat moștenire înaintașii, de a asigura ca patria noastră să devină tot mai puternică, tot mai înfloritoare. _Să educăm tineretul nostru, în același timp, în spiritul solidarității internaționale cu lupta oamenilor muncii, a popoarelor care luptă împotriva exploatării și asupririi, pentru eliberarea națională și socială, în spiritul solidarității cu popoarele țărilor socialiste, în spiritul luptei hotărîte pentru cauza socialismului și păcii în lume.Regiunea dv. are o organizație de partid puternică, combativă, care numără în rîndu- rile sale peste 77 000 de membri. Ea a adus un aport deosebit la înfăptuirea politicii partidului, la transpunerea în viață a măsurilor stabilite de partid pentru dezvoltarea economică și soc iei-culturală a regiunii, la educarea oamenilor muncii. Putem spune că în tot ceea ce s-a înfăptuit în regiune în anii construcției socialiste, tn toate înnoirile petrecute în viața și în conștiința oamenilor muncii se află înscrisă și munca neobosită, activitatea entuziastă desfășurată de comuniști, de organele șl organizațiile de partid din regiune, de activul de partid și de stat. Adresăm organizației regionale a partidului, activu- liul de partid și de stat, tuturor comuniștilor din regiune calde felicitări și urări de noi și noi succese în munca lor închinată fericirii poporului și patriei noastre.
socialismului 

in lumela creșterea prestigiului în lume al acestuia, la sporirea forțelor care luptă pentru pace, independență națională și progres social. în același timp, țara noastră desfășoară o susținută activitate pe plan internațional, în sprijinul aspirațiilor înaintate ale omenirii contemporane, pentru colaborare între state, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pentru preîntîmpirxarea imuj nou război mondial. 

Desfășurînd o politică activă de întărire necontenită a legăturilor da prietenie și colaborare cu toate țările socle lie te, România dezvoltă, totodată, legături cu toate țările, indiferent de ortnduirea lor socială.Țara noastră militează neobosit pentru promovare®. în relațiile dintre state a principiilor respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi șl avantajului reciproc — aceste principii constituind singura bază rațională, acceptabilă, pe care pot fi așezate azi relațiile dintre țări, care poate asigura instaurarea și menținerea păcii în lume.Nu putem însă să uităm că împotriva acestor principii — care capătă o recunoaștere tot mai largă din partea tuturor popoarelor, a opiniei publice mondiale, se ridică cercuri agresive imperialiste, și în primul rînd imperialismul american, care promovează o politică agresivă, recurg tot mai des la amestecul brutal în treburile interne ale unor state libere și suverane, atentează la independența și suveranitatea popoarelor. Cel mai evident exemplu în această privință îl constituie, după cum se știe, agresiunea Statelor Unite ale Americil în Vietnam. In momentul de față datoria supremă a tuturor comuniștilor, a tuturor forțelor anti imperial iste, este lupta împotriva politicii agresive a imperialismului, sprijinirea poporului vietnamez în lupta sa dreaptă pentru apărarea libertății șî independenței naționale. în aceasta se poate vedea solidaritatea șl internaționalismul proletar. Deplin solidar cu lupta poporului vietnamez, poporul român își reafirmă hotărârea de a acorda sprijinul său frățesc acestei lupte. Noi considerăm că singura cale de soluționare ■ agresiunii americane din Vietnam este încetarea de către Statele Unite ale Americil a bombardării Republicii Democrate Vietnam, curmarea agresiunii, recunoașterea Frontului Național de Eliberare drept reprezentant al poporului din Vietnamul de sud. Pe această bază să fie lăsat poporul vietnamez să-și rezolve singur problemele interne, inclusiv problema realizării unității naționale, așa cum dorește el.Noi, așa cum am subliniat la Alba Iulia, înțelegem aspirațiile de libertate, independență și unitate națională ale poporului vietnamez pentru că în decursul veacurilor am fost a- nimați de aceleași aspirații. De aceea sprijinim aceste aspirații fiind siguri că poporul vietnamez le va realiza.Poporul român este hotărît să facă totul pentru a-și aduce contribuția la unirea în- tr-un front puternic a tuturor forțelor care se ridică împotriva imperialismului agresiv, pentru întărirea unității de acțiune a întregii omeniri progresiste. Partidul și guvernul țării noastre consideră drept o 

înaltă îndatorire internațională de a-și aduce contribuția și :□ viitor la creșterea forței și coeziunii țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, convins că a- ceasta răspunde unui imperativ fundamental al istoriei contemporane — acela al salvgardării păcii în întreaga lume.Socotim că este de datoria fiecărei țări, mari sau mici, să facă tot ceea ce este necesar pentru a-și aduce contribuția la întărirea securității, la cauza păcii tuturor popoarelor. Declarația de la București, a- doptată în iulie anul acesta, a creat o platformă largă pentru dezvoltarea vieții internaționale pe continentul nostru, pentru abordarea pe baze noi a relațiilor dintre statele din Europa. Sîntem hotăriți să ne aducem contribuția la asigurarea securității europene, încredințați că aceasta corespunde pe deplin intereselor fundamentale ale poporului român, intereselor celorlalte țări socialiste, tuturor popoarelor din Europa, din întreaga lume, cauzei păcii și colaborării Intre toate popoarele.Vă rog să-mi permiteți în încheiere să-mi exprim încă o dată convingerea că organizația regională de partid Hunedoara, comuniștii de aici, toți oamenii muncii din regiune, vor munci cu abnegație și devotament pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, că împreună cu întregul popor, își vor consacra puterea de muncă progresului și prosperității României socialiste.Urez din inimă muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, noi succese în îndeplinirea sarcinilor mari ce Ie stau în față. Vă doresc la toți multă ( sănătate șl fericire. V
(In repetate rlndarl cu- 

vlntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușeecu a fost subliniată cu 
vii și Îndelungi aplauze).

★La încheierea adunării, tov. Gheorghe Călin a mulțumit secretarului general al C.C. al P.C.R. pentru prețioasele îndrumări și indicații date, «si- gurîndu-1 că organele de partid și de stat din regiune, toți comuniștii și oamenii muncii își vor mobiliza toate forțele, întreaga capacitate pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin regiunii Hunedoara din grandiosul program stabilit de Congresul al IX- lea al Partidului Comunist Român.La miezul nopții, după încheierea adunării, conducătorii de partid și de stat au fost întovărășiți pînă Ia gară de mulțimea hunedorenilor. Miile de torțe îngemănate cu zvîcnirile văpăilor s de pe înaltele turle A și artificiile multicolore alea- * tuiesc un feeric tablou al muncii, bucuriei și entuziasmului. Prin însuflețitele lor manifestări de dragoste și devotament față de Partidul Comunist Român și Comitetul său Central, locuitorii „Cetății de foc“, ai întregii regiuni exprimă voința neclintită de a înfăptui planurile elaborate de partid pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.
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CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT
IN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII DIN REGIUNEA HUNEDOARA

în cea de-a doua zi a vizitei în regiunea 
Hunedoara, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
llie Verdeț, Manea Mănescu, Virgil Trofin 
au fost oaspeți ai locuitorilor orașelor 
Alba lulia, Sebeș, Cugir, Orăștie, Brad, ai 
sătenilor din Galda de Jos. Conducătorii 
de partid și de stat au poposit în vechea 
cetate Alba lulia, la Casa memorială Aurel 
Vlaicu, la Mormîntul lui Avram lancu și ia 
Gorunul lui Horia. Seara a avut loc la 
Hunedoara adunarea cu activul comitetului 

regional de partid

glorioasele tra-

tuactul

Valorificarea rezervelor
agriculturii-mijloc de creștere

a veniturilor țărănimii,
a bunăstării întregului poporVestea sosirii conducătorilor de partid și de stat s-a răspîti- dit pretutindeni în satele de pe văile Mureșului și Tîrnavelor, care, împodobite sărbătorește, întîmpina pe oaspeți sub o ploaie multicoloră de flori.La Galda de Jos. conducătorii de partid și de stat fac un popas mai îndelungat.Despre rezultatele muncii cooperatorilor vorbește cu mîndrie inginera agronom Maria Suchov, o tînără care, împreună cu soțul ei, lucrează cu pasiune de la absolvirea facultății pentru dezvoltarea satului. Adunați în casa-laborator, gospodarii satului se sfătuiesc cu conducătorii de partid și de stat, le împărtășesc preocupările și strădaniile de a spori averea de azi a cooperativei, ce atinge cinci milioane lei.— Ce situație aveți în domeniul creșterii vitelor? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Deși avem un mare număr de vite, peste șase sute de oi.ce hu tele din celelalte sectoare — răspunde inginera agronom. Aceasta deoarece nu ne-am preocupat de selecția animalelor.Discuția a continuat apoi cu președintele cooperativei, Vasile Tiberian, cu membrii consiliului de conducere, oaspeții interesîndu-se despre unele aspecte ale muncii cooperatorilor, despre felul cum conducerea cooperativei consultă șl se sfătuiește membrii acesteia.S-a vizitat apoi ferma

bovine, aproape o mie de sute de porci, producțiile s-ar cuveni să ie obținem tin încă pasul cu rezulta-

se cude animale a vecinilor •— gospodăria agricolă de stat Galda Fot. Directorul, ing Augus- Mocanu, conduce Pe oas- la grajdurile moderne, construite la un preț de cost scăzut, ce adăpostesc aproximativ 300 de vaci.Conducătorii de partid și de stat se întîlnesc apoi cu sătenii în cadrul unui însuflețitor miting în piața satului, la care participă și agricultori din Mihalț, Podgoreni, din Cricău și Ighiu, pomicultori din Benic, pădureni și ciobani din întregalde, mii de oameni veniți din toate comunele din împrejurimi.Cu acest prilej au vorbit ing. Augustin Mocanu, directorul gospodăriei de stat și Vasile Tiberian. președintele cooperativei agricole.Tn aplauzele celor prezenți a luat apoi cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, apreciind rezultatele obținute de lucrătorii gospodăriei agricole de stat și de membrii cooperativei agricole de producție din Galda de Jos, a spus: Desigur. recolta de aproape 3 000 kg grîu la hectar obținută de Gostat și de peste 2 400 kg la

hectar realizată de cooperativă este bună ; perspective bune sînt, de asemenea, la recolta ae porumb, de sfeclă și la celela.- te culturi. Și producția de lapte la G.A.S. este mulțumitoare. Față de Gostat, producția de lapte a cooperativei este însă mult mai mică. Aceasta arată re rezerve mari are cooperativa, deși nici despre G_A_S. nu se poate spune ca a ajuns *a maximul posibilităților. Nu mai vorbesc că si numărul de vaci al cooperativei mi se pare foarte mic.Sublîniind necesitatea intensificării eforturilor pentru creșterea rentabilității și a beneficiilor în G-A.S.. pentru obținerea de producții mai mari cerealiere și animaliere la prețuri de cost cît mai mici în cooperativa agricolă — in- trucît numai pe această bază se vor putaa îmbunătăți salariile lucrătorilor din GAS si vor putea crește veniturile turor cooperatorilor — secretarul general al C.C. al P.CJL a spus în continuare :După cum ne-au arătat tovarășii, anul acesta ziua-mun- că în cooperativă va fi de 59 de lei. Desigur, este un rezultat bun, dar depinde de dv. ca veniturile cooperativei și ale membrilor ei sa crească și mai mult Toate eforturile pe care le depunem în domeniul agriculturii sint î: dreptate spre mărirea con! nuă a producției agricole, < bază a sporirii veniturilor cooperatorilor, asigurării produselor agricole necesare a- provizionării populației și industriei. în felul acesta agricultura noastră socialistă isi aduce contribuția activă la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului privind desa- virșirea construcției socialiste, înflorirea patriei. Aceasta, tovarăși. este calea spre bunăstare !Trebuie să depunem eforturi — a spus în încheiere tovarășul Ceaușescu — pentru utilizarea din plin a mijloacelor puse la indemînâ de stat, pentru extinderea mecanizării, pentru folosirea pe scară tot mai larga a îngrășămintelor chimice, pentru aplicarea învățămintelor științei agricole. Știm că oamenii muncii din Galda de Jos. atît din Gostat cit și din cooperativă, sin* oameni harnici — și noi sîntem convingi că ei iși vor aduce contrihuția la înfăptuirea programului de dezvoltare a agriculturii noastre, la înflorirea patriei.Conduși de uralele miilor de țărani participanti la miting, oaspeții iși continuă drumul spre Alba lulia. La Sin- timbru. pe coasta viilor, se celebrează tocmai sărbătoarea culesului, la care sint invitați și oaspeții.

tlnd valurile migrațiunUor șl în ciuda vitregiilor provocate de numeroase eotropiri, războaie și jafuri, populația a reușit să asigure progresul vieții sociale pe aceste meleaguri. De ținutul Albei ca și de orașul Alba lulia sînt legale evenimente remarcabile din trecutul de luptă al poporului nostru. Istoria consemnează la loc de cinste răscoala de 13 Bobi’na din 1437. războiul țărănesc din 1514 condus de Gbeorghe Deja, marea răscoală țărănească condusă de Huria. Cloșca și Crișan. care au zguduit orinduirea feudală. în toate aceste răscoale, români, maghiari, germani au luptat împreună. înfrățiți, pentru o viață mai bună, pentru scuturarea jugului asupritorilor.Alba lulia s-a aflat în plină zonă de acțiune a oștirilor revoluționare conduse de Avram lancu în timpul revoluției din 1*48. Ideile desființării iobă- giei, eliberării naționale de sub jugul habsburgic. ale unirii Transilvaniei cu Țara Românească și Moldova, care însuflețeau masele populare, au avut un puternic ecou în rindul minerilor și țăranilor acestor meleaguriîn istoria patriei noastre se înscrie cu deosebită strălucire personalitatea lui Mihai Viteazul. care a întruchipat aspirațiile de independență și u- nitate ale poporului român. Intrarea sa triumfală în Alba lulia. a marcat una cele mai frumoase i ale acestei glorioase Imortalizat de pictori și poeți, acest moment istoric a avut un ad-nc răsunet in toate țin ut uri -

nostru. După cum se știe, regimul burghezo-moșieresc a frinat un tnnp acest progres. Abia în anii socialismului, poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist, a determinat dezvoltarea considerabilă a economiei, științei și culturii patriei noastre.Paginile de neuitat ale Istoriei glorioase a patriei sînt evocate de numeroasele monumente și vestigii istorice din orașul dv. Am vizitat une!e dintre ele și ele vorbesc minunat despre acest trecut de luptă.Partidul Comunist Român, purtătorul celor mai înaintaie tradiții ale poporului nostru făurite de-a lungul secolelor, a continuat și dezvoltă a- ceste tradiții în condițiile noi ale construcției socialismului, a întărit și ridică pe o treaptă mai înaltă unitatea și prietenia frățească a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Este cunoscut că de-a lungul veacurilor pe aceste meleaguri au trăit și au muncit împreună români, maghiari, germani și alte naționalități. Toate bunurile materiale și spirituale create in răstimpul secolelor sînt rodul muncii înfrățite a tuturor lo- i uitorilor acestor ținuturi. Noi trebuie să facem totul pentru a dezvolta și întări continuu această unitate frățească, pentru ca toți locuitorii patriei, înfrățiți în marea noastră familie socialistă că construiască socialismul si comunismul.în țara noastră am lichidat pentru totdeauna nedreptățile sociale și naționale. Construim societatea socialistă, societatea
din pagini domnit

și bucurie

rii 9a
de perfid șs de sfor au k.« intiap.naji cu dragoste

Trepte ale unei istorii de luptă
pentru libertate, independență

și o viața mai bună
Adunarea populară

de la Alba lulia

Alba lulia-ecoul „Horei UniriiH

tuturor românilorNe îndreptăm spre orașul unde s-a pecetluit unirea în același stat a tuturor românilor — Alba lulia, ale cărei temelii se sprijină pe vatra străvechiului Apulon al Daciei libere și Apullum roman. File de istorie vorbesc de originile șului, vodat al lui Gelu, de intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, de momentul unirii, în 1918, a tuturor românilor într-un singur stat național.în întîmpinarea conducătorilor de partid și stat au ieșit mii și mii de oameni ai muncii, care-și manifestă fierbinte dragostea față de partid.Oaspeții se îndreaptă către străvechea cetate a Bălgradu- lui, ale cărei porți, încadrate de halebardieri, se deschid ’ spre secole. Totul evocă momente din istoria glorioasă a poporului român.

daco-romane ale ora- de legendarul voie-
re-
ae

ro-

Răsună, ca și altădată, cuvintele aceluia ce a realizat a- cum mai bme de trei veacuri cea dintîi unire politică, constituind astfel cadrul viață unitar al poporuluimân : „Io. Mihai Voevod și Domn al Țării Românești, al Transilvaniei șl a toată țara Moldovei...'Clipe le dau artiști troșeni. sub ziduri, la porțile cetății, toată suflarea orașului, ca și atunci, cînd înaintașii lor l-au întîmpinat pe marele voievod sărbătorește, salutîndu-1 cu salve de tun și dangăt de clopote.Altă imagine răscolitoare a trecutului zbuciumat — răscoala lui Horia, Cloșca șl Cri- șan- Conducătorii de partid și de stat se opresc cu reculegere în fața obeliscului închinat

emoționante, cărora viață un grup de la teatrul dinE de față de 
Pe- aici

— Fiți, :-b:ți tovarăși, veniți pe aceste meleaguri stră- moșești, unde se păstrează urmele unei zbuciumate dar glorioase istorii a încercat al in nostru popor și care cunoaște azi înflorirea socialismului — a spus primul secretar al comitetului raional de partid, loan Pipoș. Dacă trecutul acestui milenar oraș ne oferă minunate fapte din lupta glorioasă a strămoșilor noștri, prezentul — a subliniat vorbitorul — ni se înfățișează plin de frumusețea vremurilor socialismului, pe care le trăim sub conducerea Paatiduhii Comunist Român. Au mal vorbit Ioan Mil a au. președintele cooperativei agricole de producție din Sard, profesoara Maria lancu din Alba lulia și Dănilă Ruso, participant la Adimarea care a botărit Unirea.Întîmpinat cu îndelungi ovații a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.După ce a salutat pe locuitorii orașului și raionului Alba și le-a mulțumit pentru primire, tovarășul Ceaușescu a spus:Viața pe aceste meleaguri s-a dezvoltat cu milenii în urmă. Aici au avut dacii una din cetățile lor de seamă. Au urmat romanii — și din această

' .eștare torre cUl vite; la
tre Decebal șx Trau®, s-a năs
cu: un popor viteaz și hartuc, 
poporul român.în decursul veacurilor, peste pămintunie patriei noastre ăe astăzi Ai trecut miL> năvăliri. Dar urmașii lui Decebal <i Traian au șuut permanent sâ-*i păstreze fim ța națională, să-și creeze o cultură și o civilizație proprie. in rtrinsă legătură cu civilizația ji cultura mondială și să asigure dezvoltarea și înaintarea continuă a poporului nostru spre o viață demnă, independentă.Tn conștiința poporului român, Alba lulia apare pești veacuri ca un «imbol al jertfelor și biruințelor In lupta pentru eliberare socială, pentru independență și unitate națională. Această străveche așezare este o mărturie grăitoare a iscusinței și talentului creator al înaintașilor noștri, aici a existat un puternic centru de civilizație care s-a păstrat și dezvoltat de-a lungul veacurilor.Izvoarele Istorice atestă existența pe acest teritoriu a unor formațiuni statale românești care și-au menținut independența pînă în veacul al 10-lea, cînd au fost încadrate în voievodatul întemeiat de Gelu. în secolele ce au urmat, înfrun-

le locuite de român L La Alba Iu2:a. Mihai Viteazul a fost proclamat în anul 1*00 domn ^al Țării Românești, al Transilvanie: și a toată Țara Moldovei-. Pnn acest act de mare însemnătate istorică au fost înfăptuite. deși pentru scurt Ump, năzuințeăe de unitate ale poporului român, care an animat f. pe alț: domnitori patrioți ca Mircea cel Bâtrin și Stefan cel Mare- Unirea realizată de Miba; Viteazul a exercitat o pu:emică Inrîurire asupra generațiilor care au urmat, a înflăcărat pe patrioții și revoluționarii pașoptiști din Țara Românească. Moldova și Transilvania. a constituit un exemplu înălțător și un neîntrerupt Ir.demn în lupta pentru eliberare na ti on al ă, pentru unitate națională.O man-fes-are grandioasă a voinței nestrămutate de unitate a poporului român a con- sti tui t-o marea adunare populară de pe timpul lui Horia care, la 1 decembrie 1918. in entuziasmul celor peste 100 000 țărani, muncitori, meseriași, intelectuala proclamat unirea Transilvaniei cu România. Ex primi ndu-și răspicat, voința, poporul însuși spunea atunci : _în această hotărire a noastră atirnă tot ce au dorit strămoșii noștri, tot ce ne încălzește pe noi cei de față și tot ce va înălța paruri pe fiii și nepoții noștri-.Aș dori să exprim aici, în a- ceartă piață din Alba lulia, sentimentul de recunoștință și omagiul nostru către cei care au luptat pentru făurirea unității naționale, efitre veteranii acestui act istoric care se găsesc de față și care și-au adus contribuția la înfăptuirea statului național unitar român, întru înălțarea națiunii noastre.Rod al luptei revoluționare a maselor populare de pe întreg teritoriul țării. unirea Transilvaniei cu România a corespuns unei necesități istorice imperioase a dezvoltării poporului român, a constituit un moment de o uriașă însemnătate în procesul de formare a națiunii, a statului național român. Ea a contribuit la crearea cadrului necesar pentru progresul economic și cultural ai țârii «i poporului

care asigură din plin drepturi egale pentru toți locuitorii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, care asigură pentru prima dată fiecărui cetățean al țării posibilitatea de a munci, a învăța, a participa cu întreaga sa pricepere și capacitate la dezvoltarea patriei. Să facem totul, tovarăși, ca sâ asigurăm mersul continuu înainte al societății noastre, dezvoltarea civilizației socialiste, să făurim o viață din ce in ce mai îmbelșugată pentru toți locuitorii țării ! Să facem totul ca fiecare cetățean al țării să servească cu încredere poporul, patria, viitorul socialist și comunist al României!Cultivind dragostea și respectul față de trecutul de luptă al poporului, conștiința câ realizările de care ne bucurăm astă zi au fost posibile tocmai datorita luptei pe care au dus-o înaintașii pentru eliberare națională și socială, noi trebuie să educăm tineretul patriei noastre in spiritul respectului față de aceste tradiții. al datoriei de a învăța, de a-și însuși cele mai înalte cunoștințe in toate domeniile de activitate spre a putea miine să asigure mersul înainte al poporului spre o viață din ce în ce mai bună. Tineretul nostru trebuie să se pregătească pentru a fi in stare să ducă mai departe tot ceea ce au lăsat moștenire înaintașii, tot ceea ce făurim noi. generația de azi, în desăvârșirea construcției socialiste. El trebuie să înalțe patria Loastră spre cele mai înalte culmi ale civilizației și progresului, să ridice națiunea socialistă română, liberă, independentă, toț mai sus. în rindul națiunilor socialiste, al popoarelor întregii lumi, adueîndu-și contribuția la progresul versale.După cura — a spus în rășul Ceaușescu — Congresul al IX-lea al P.C.R. a adoptat un vast program de dezvoltare economică, social-culturală a României. înfăptuirea obiectivelor acestui program va asigura dezvoltarea avuției materiale și spirituale a țării noastre, un nivel de viată mai înalt pentru toți oamenii munciL

Prefaceri mari, caracteristice înfăptuirilor socialismului pe întreg cuprinsul țării, se întîlnesc și în orașul și raionul dv. Socialismul a deschis un cîmp larg de realizare și depășire a celor mai luminoase idealuri pentru care au luptat străbunii și părinții noștri, pentru dezvoltarea necontenită a vieții materiale și spirituale a celor ce muncesc.în raionul dv., în această perioadă se vor investi aproape 500 milioane lei: vor continua lucrările de dezvoltare a fabricii de produse refractare din Alba lulia, în care vor lucra peste T 500 de salariați, se vor dezvolta celelalte întreprinderi, orașul și raionul dv. la fel ca toate raioanele și întreaga noastră patrie, vor cunoaște noi progrese în anii cincinalului.Sarcinile sporite cărora trebuie să le facem față cer să ne intensificăm eforturile, să folosim cu maximum de eficacitate posibilitățile pe care le avem, să punem în valoare marile rezerve existente în industrie. în agricultură, în toate sectoarele de activitate. O atenție deosebită trebuie a- cordată creșterii mai rapide a productivității muncii în toate întreprinderile, introducerii realizărilor științei și tehnicii, organizării mai bune a producției și a muncii, întăririi disciplinei în muncă.Tn raionul dv- există mari posibilități pentru dezvoltarea producției agricole. Țăranii de aici au o îndelungată experiență în creșterea animalelor. în viticultură, în pomicultură, în cultivarea legumelor. Asigurarea succesului întregii munci constructive care se desfășoară în raionul și orașul dv. cere din partea organizațiilor de partid, a comitetelor raional și orășenesc, a tuturor membrilor de partid, a tuturor cetățenilor eforturi și mai mari — și noi sîntem convinși că dv. veți răspunde, ca și pînă acum, cu cinste îndatoririlor ce vă revin !înălțînd tot mai sus edificiul noii societăți, corespunzător intereselor naționale, poporul nostru își îndeplinește în același timp o îndatorire internaționalistă, își aduce contribuția la întărirea sistemului mondial socialist, a forțelor care luptă pentru pace, independență națională șl progres social.Aș dori tovarăși ca aici, la Alba lulia, să exprim încă o dată solidaritatea poporului nostru cu lupta dreaptă a poporului vietnamez, care-și a- pără cu arma în mină ființa națională. Noi, care am dus lupte îndelungate pentru eliberare națională și socială, pentru unitatea tării noastre, înțelegem bine lupta poporului vietnamez pentru libertate, independență, unitate națională. Imperialiștii americani trebuie să înțeleagă că nimeni în lume nu poate împiedica un popor care luptă pentru a fi stăpîn pe soarta sa, nu poate să-l oprească de pe acest drum. Nu există forțe care să poată împiedica, pînă la urmă, poporul vietnamez să-și organizeze viața așa cum îi dictează interesele sale. Dacă doresc — așa cum afir

mă în vorbe — ca problema vietnameză sâ fie rezolvată pe calea tratativelor, atunci conducătorii americani trebuie să înceteze bombardarea R. D. Vietnam, să înceteze a- gresiunea lor. să recunoască Frontul Național de Eliberară — reprezentantul poporului din Vietnamul de sud — să a-* plice acordurile de la Genevaf să recunoască poporului viet-< namez dreptul de a-și soluțio* na singur problemele. Sîntemi convinși că poporul vietnamez^ chiar dacă va trebui să dea încă jertfe grele, va obțină victoria. Noi îl asigurăm da toată solidaritatea, de întregul nostru sprijin în lupta dreap-i tă pe care o duce.Tn epoca noastră este necesar ca relațiile dintre popoaral să fie așezate pe baza respectării independenței și suveran nității naționale, a egalitățlf depline. îneît fiecare popor să1 hotărască asupra treburilor interne așa cum dorește el, fără nici un amestec din afară- Numai pe aceste principii, pe această bază se poate clădf securitatea în Europa șl în întreaga lume, se poate asigur ra pacea.Partidul nostru duce o politică externa de întărire și dozJ voltare a relațiilor cu toate țările socialiste, militează pentru întărirea unității între a- ceste țări, indiferent de deose^ birile de vederi sau de divergențele existente. Sîntem convinși că momentul critic de astăzi va fi depășit, că țările socialiste își vor întări unitatea. iar sistemul mondial socialist va exercita o influență din ce în ce mai puternică asupra desfășurării întregii vieți internaționale — și noi vom face totul pentru întărirea unității țărilor socialiste. Tn același timp, ducem o politică externă de dezvoltare a colaborării cu toate țările fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor pe care le-am reamintit mai sus. Vom continua să dezvoltăm această politică- conștient! că întărind colaborarea multilaterală cu popoarele, vom contribui cauza lume.Noi țările care am fost întîmpinați în regiunea Hunedoara si în orașul dv., ca de altfel în toate regiunile țării, sint o dovadă a faptului că întregul nostru popor sprijină unanim politica internă și externă a partidului și statului nostru, că este hotărît să facă totul pentru realizarea acestei politici. Aceasta ne dă încrederea și hotărîrea de a munci neobosit pentru a de face pe deplin datoria față de popor, față de patrie, față de cauza socialismului și păcii.în încheiere, tovarășul Ceaușescu a urat locuitorilor orașului Alba lulia și ai raionului Alba succese tot mai mari în munca pentru înfăptuirea sarcinilor trasate da Congresul al IX-lea.In repetate rînduri, cuvînta- rea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost subliniată Cil vii și îndelungi aplauze, cu puternice ovații și urale.

Sîntemtoate la securității și păcii înconsiderăm că manifes- calde, entuziaste cu

Perspective ale dezvoltării
economice in raionul Sebeș

civilizației uni-vă este cunoscut continuare tova-

Decorul se schimbă treptat Se profilează pe cer munții. Coloana de mașini pătrunde in raionul Sebeș pe sub o poartă simbolică. Se face primul popas. Crescătorii de animale au ridicat la marginea șoselei o stină de oi cu toate acareturile. Are loc o șezătoare țărănească. Costumele populare sint de o rară frumusețe. ilustrind couioara etnografică a ținutului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu urează țăranilor cooperatori sănătate și rod bogat apoi conducătorii de partid și de stat continuă drumul spre Sebeș trecînd prin comuna Lancrăm, locul unde s-a născut poetul Lucian Blaga.Pe străzile orașului Sebeș, mii de localnici fac oaspeților o entuziastă primire. în piața centrală a orașului are loc o adunare populară. Mihăilă Drăghict prim-secretar al comitetului raional de partid, vorbește despre dezvoltarea a- cestui ținut despre munca harnică șl entuziastă a locuitorilor pentru tnfăptuirea politicii partiduluLîntimpinat cu îndelungi o- vații și aplauze la apoi cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.După ce a amintit bogatele tradiții de luptă socială existente in acest raion, tovarășul Ceaușescu a felicitat populația orașului și raionului pentru realizările șl succesele obținute în perioada construcției socialismului, Împreună cu în-

tregu] popor. în următorii cinci ani — a spus vorbitorul, ocupîndu-se de sarcinile noului cincinal — urmează ca să se învestească pentru dezvoltarea economică a raionului dv. aproape 700 milioane lei. Se va construi un combinat nou de industrializare a lemnului, se va dezvolta fabrica existentă si alte unități economice. Numărul salariatilor va crește cu peste 3 000, tot mai multi locuitori puțind să ia parte la activitatea productivă în industrie. Tovarășul Ceaușescu a arătat că în raion sînt posibilități mari și pentru dezvoltarea agriculturii. Sin- tem convinși că în următorii ani cooperativele dv., gospodăriile de stat — care au realizări bune — vor obține rezultate și mal mari și vor contribui, împreună cu întreaga țărănime din regiune, din toată țara, la înfăptuirea programului de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste. Trebuie să facem totul — a spus tovarășul Ceaușescu — pentru a smulge cît mai multe roade ogoarelor, tn scopul înfloririi patriei noa .re. Secretarul general al C.C. al P.C.R. a urat locuitorilor din orașul și raionul Sebeș ca, tn 1970, cînd vom face bilanțul victorios al înfăptuirii sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea, să poată spune cu mîndrie că și-au adus contribuția la înflorirea României socialiste.Coloana de mașini părăsește
(Continuare în pag. a IV-a)
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CONDUCĂTORII DE PARTID $1 DE STAT
IN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII DIN REGIUNEA HUNEDOARA

(Urmare din pag. a IlI-aJ orașul Sebeș. La punctul numit Obreja, țapinari, drujbiști, gateriști îi întimpină pe oaspeți cu o caldă manifestare de bucurie.In dreptul comunei Blan- diana ies în întâmpinarea con-
Producția 

să țină pasul
științei și tehnicii

Printre constructorii 
de mașini de la Cugir

Uzina mecanici Cu<ir. Salutați de aclamațiile muncitorilor, conducătorii de partid și de stat sint tn- timpinați de Mihai Marinescu. ministrul industriei construcțiilor de mașini, și Visile Vasu, directorul general al uzinei. O expoziție ilustrează dezvoltarea pe care a cunoscut-o fn anii noștri vechea fabrică de lacăte, foarfeci și cuțite, transformare» ei Intr-o puternică unitate industrială producătoare de ma- șini-unelte și mașini de cusut.Oaspeții sint informați despre activitatea economică a uzinei, despre munca de concepție a specialiștilor, despre perspectivele de viitor. Valoarea producției globale a anului 1948 se realizează acum fn numai 11 zile. Numeroase tipuri de mașini-unelte. asimilate șl proiectate in uzină, și-au ciștigaț o apreciere bună în tară și la diferite țirguri ti expoziții Internationale Uzina exportă produse In peste 20 de țări. Noile investiții a- flate în curs de executare, precum șl sporirea productivității muncii, vor avea drept rezultat sporirea producției uzinelor in cincinal de 1.5 orLO dată cu uzina, adinei transformări înnoitoare a cunoscut și așezarea de la poalele munților Cugir. Fosta comună a devenit oraș al constructorilor de mașini. Cu fonduri alocate de stat s-au construit blocuri de locuințe totalized 1 300 de apartamente, 2 școli, un club, o policlinică șl un spital, un ștrand și un stadion.Conducătorii vizitează un număr de secții șl hale ale uzinei. Muncitorii Aurel Va- silca, Elena Pavel și loan Limbeanu raportează oaspeților că angajamentul de depășire a planului anual cu 25 de mașlni-unelte, a fost îndeplinit în 9 luni. Tovarășul Nlcolae Ceaușescu se oprește și stă de vorbă cu rectificatorul Dumitru Siboșan despre calitățile unei noi mașini asimilate în uzină. în secția mecanică II. unde a ieșit recent de pe linia de montaj cea de-a 500-a mie mașină de cusut, reprezentanții uzinei informează că numărul mașinilor produse anul acesta pește prevederile de Plan se ridică la 1350- Tovarășul Nlcolae Ceaușescu stă de vorbă cu muncitorii Mircea Ignat. Oti- lia Popa și Ion Popescu, se Interesează de munca lor, le recomandă să depună eforturi și mai mari pentru îmbunătățirea parametrilor calitativi ai mașinilor de cusut.în fața uzinei are loc un miting. Ion Ciocan, secretarul comitetului de partid, dă glas sentimentelor întregului colectiv de adincă dragoste și recunoștință față de partid si guvern, hotărîrii de a ridica tot mai mult prestigiul uzinei, de a nu precupeți eforturile pentru ca mașinile-unelte șl celelalte produse să atingă performante tehnice cit mal înalte.Ia apoi cuvîntul. fn aplauzele vii ale celor prezenți tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care, după ce salută pe locuitorii orașului Cugir. spune: Uzinele mecanice și uzina „30 Decembrie" au cunoscut în anii construcției socialiste o mare dezvoltare. Am vizitat două din secțiile uzinei mecanice. Am văzut produsele cu înalte performanțe tehnice ce se fabrică în secția de mașini-unelte. Mașinile de cusut sînt în general bune, dar din păcate ele se află încă sub performanțele mondiale. Pentru dv., care aveți o veche tradiție muncitorească, este o sarcină de onoare de a face totul pentru ca produsele ce ies din uzina dv. să corespundă celor mai bune performante ale produselor similare de pe piața mondială. Trebuie să vă strădulțl ca mașinile-unelte pe care le produceți să satisfacă nevoile economiei și să pătrundă pe piața mondială, să poată concura cu succes mașini similare realizate fn țări avansate. Este bine că avem asemenea mașini, dar trebuie să a- vem în vedere că tehnica, 

ducătorilor reprezentanții raionului Orăștie — ținut străvechi al patriei noastre în care dacii și-au întemeiat cu peste două milenii în urmă, capitala. Sarmizegetusa.Coloana de mașini își continuă drumul spre Cugir, ora? al constructorilor de mașini.
industrială 

cu progresele

știința progreeeazA de la a» 
la an — și ceea ce azi corespunde parametrilor mondiali, miine poate să rămină in urmă. De aceea trebuie ca întregul colectiv de ingineri, tehnicieni și muncitori să depună ccntir.uu eforturi pentru perfecționarea produselor- Numai In felul acesta vom putea tine pasul cu dezvoltarea mondială a tehnicii și științei, vă veți aduce din plin costrib’ția ia îndeplinirea sarcinilor mari puse de Congresul a'. DC-lea fn fața constructorilor de mașini.Am văzut că faceți mașini- unelte minunate. In ce privește mașina de cusut, tovarășul director ne spune» că prob e- m> fmtmnătătirii caracteristicilor sale tehnice va fi rezolvată pini In 1970. Dumneavoastră reușiți să rezolvați probleme mai complicate, nu o puteți rezolva și pe aceasta Intr-un timp mai scurt 7 Eu cred că si ministerul, și colectivul dv. trebuie să rezolve această sarcină nu pînă fn 1970. ci cel mai scurt timp posibil. Cred că trebuie făcut din aceasta o sarcină de onoare pentru colectivul de specialiști. pentru întregul colectiv al -r.ne! T.etasie să vă str«d-iți sâ obțineți rezultate Si mai bune ceea ce pricește catitatea. prețul de cost ri productivitatea muncii. Aceasta e chezășia îmbunătățirii condițiilor de viată ale oamenilor muncTL Este de înțelea pentru toată lumea că realizarea sarcinilor de creștere a salariilor, a nivelului de viață al oameni jer muncii este strîns legată de realizarea planului de produc- tie. De aceea trebuie să facem totul pentru a spori continuu baza materială a socieiății noastre. Cu cit vom produce mai mult, cu cit va deveni mai bogată societatea noastră socialistă, cu atît va crefte și bunăstarea cetățenilor patriei.Puternice aplauze sa'.jtă cuvintele tovarășului Ceaușescu.In drum spre Orăștie, oaspeții se abat spre fostul sat Binținți, care poartă azi numele marelui nostru patriot. Aurel Vlaicu.La muzeul memorial, conducătorii de partid șt de stat sint întîmpinați de frații aviatorului, Ion Vlaicu si Nana Valeria, și de Aurelia Vlaicu, nepoata acestuia. In încăperile casei de țară în care s-a născut „maistorașul Aurel-. 

In vizită la muncitorii Uzinelor mecantoa de la Cugir

oaspeții privesc obiecte, ichițe și planuri, machetele tipurilor de aeroplane concepute, construite și pilotate de renumitul inginer, fotografii care ni-1 arată pe Vlaicu tînăr și cutezător, scrutînd din carlinga aeroplanului cerul înalt cucerit de el spre mîndria poporului nostru. Moș Ion Vlaicu evocă momente din viața plină de îndrăzneli a aviatorului din Binținți, care a făcut să crească în lume prestigiul științei noastre.Coloana de mașini pătrunde pe străzile Orăștiei, In aclamațiile mulțimii. In inima a- cestor munți și-au înălțat dacii puternicul centru al statului lor din vremea lui Bure-
Poporul român întruchipează 

sinteza înaltelor virtuți
ale dacilor și romanilor

întfmpinat eu ural® la apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.Politica partidului nostru, de ridicare la o viață nouă ■ tuturor regiunilor și raioanelor țării — spune vorbitorul — s-a făcut simțită și pe meleagurile dv., care au cunoscut în anii socialismului o continuă înflorire. Au apărut întreprinderi noi pe harta economică a raionului și s-au dezvoltat cele existente. Un puternic avint au cunoscut industria metalurgică, chimică, de mașini-unelte. de prelucrare a lemnului șl alimentară. S-a îmbunătățit continuu înzestrarea tehnico-materială a a fn cui turti ; s-au obținut rezultate In creșterea producției agricole, vegetale și animale. Ca urmare a creșterii economice s-a îmbunătățit continuu nivelul de viață a» oamenilor muncii, s-au dezvoltat Invăță- mictul și instituțiile socia!- erjifrjraie. s-au construit noi 
'xr- nțe la orașe și sate, atit d n fzndun * statuîuti cit fi Al fonduri propr.L Toate a- restea a- făcut ca raionul și erau' dv. să capete o înfățișare nouă. înfloritoare.Pe aceste meleaguri se află rotiții care evocă măreția trecutului. evenimente de seamă ale «toriri poporului nos- tz-;_ T_? dv. ca. de altfel, pe :n- treg cuprinsul tării, se păstrează și se dezvoltă senti- mcoYti de puternică mindrie patr :t că. de respect față de cfv.kzatia miterialâ și spirituală făurite da străbunii noștri — daei — și de cei care le-au urmat-Din noiassi vestigiilor lăsate de daci pe întreg teritoriul țării noastre se reliefează urmele culturii mate- nale din zona munților Orăș- tie. care a constituit vreme îndelungată centrul puterii politice și economice a statului centralizat dac. Monumentalitatea construcțiilor, iscusința extragerii minereurilor, durabilitatea locuințe’ lor, ceramica fină, instalațiile de captare a apei, folosirea scrisului, nivelul de dezvoltare a agriculturii atestă bogăția vieții materiale și spirituale a dacilor, cunoscută și apreciată incă din acea vreme în afara hotarelor ță

btsta șl Decebal. Ruinele de la Cetățuia Costeștilor, cetatea de pe înălțimea Blidaru și cea de la Piatra Roșie, marea așezare de la Grădiștea Muncelu- lui unde se află Sarmizegetusa evocă în mod tulburător milenara existență a poporului român.In piața din centrul Orăș- tiei este adunată o mare mulțime.Exprimînd marea bucurie a locuitorilor orașului și raionului Orăștie prilejuită de prezența înalților oaspeți, Aron Colceru, prim-secretar al Comitetului raional de partid, arată că locuitorii a- cestor străvechi păminturi vor închina întreaga lor energie pentru îndeplinirea politicii partidului.

rii. Cu aproape două mflentl în urmă, după Încleștarea Îndelungată dintre daci și romani, care a dovedit vitejia ambelor popoare, a început în aceste ținuturi procesul de înfrățire a civilizației dace cu cea romană.Cultura materială și spirituală geto-dacă, îmbinată cu elementele de progres ale civilizației romane și conviețuirea celor două popoare timp de peste un secol și jumătate au condus în mod treptat la formarea populației daco-ro- mane. In acest cadru, populația daco-romană a dăinuit prin unitatea de limbă și de cultură, prin comunitatea de idei, prin vigoarea și vitalitatea sa înfruntînd peste veacuri toate vicisitudinile și dind naștere, în decursul unui îndelungat proces istoric, limbii române și poporului român. Așa s-a născut poporul nostru, care sintetizează înaltele virtuți atit «le dacilor. cit și ale romanilor, — popor inteligent, harnic. întotdeauna însetat de libertate, da viată mai bună 1Secole de-a rindul poporul român a dus pe umeri e- forturile și jertfele cerute de apărarea libertății și gliei strămoșești, de înfruntarea marilor migrații în calea cărora istoria i-a hărăzit să se nască, de dezvoltarea organizării de stat. Văzîndu-și amenințată de timpuriu independența, statele feudale române au chemat poporul la luptă împotriva cotropitorilor. Această luptă, preluată din generație în generație, a fost purtată cu bărbăție și eroism și a dus, Ia începutul secolului nostru, la realizarea uneia din aspirațiile de veacuri ale poporului — aceea de a avea un stat național unitar.In continuare, tovarășul Ceaușescu a subliniat că orașul Orăștie a fost cunoscut din timpuri îndepărtate ca un puternic centru comercial, de meserii și cultural. De sub teascurile unei tipografii a ieșit de aici în anul 1582 renumita „Palia de la Orăștie", una din primele tipărituri în limba română. Pe aceste meleaguri s-au născut personali- 

tățl de seamă ale culturii românești, cum au fost Nlcolae Olahu, remarcabil umanist al secolului al XVI-lea, Ion Bu- dai Deleanu, cărturar de scamă din ultima jumătate a veacului al XVIII-lea, marele a- viator și inventator Aurel Vlaicu.Aici a luat ființă, în anul 1925, Sindicatul muncitorilor constructori și a apărut ziarul „Tovarășul-, care chema clasa muncitoare la luptă împotriva exploatării capitaliste și asupririi naționale. Poporului nostru îi sint scumpe și apropiate atît amintirile trecutului, varietatea și bogăția datinilor și obiceiurilor, frumusețea și originalitatea portului, a obiectelor de artă ce o- glindesc înalta măiestrie a înaintașilor — cît și noile realizări ce fac parte Integrantă din imaginea contemporană a acestor ținuturi, întinerite și ele la fel ca toate celelalte regiuni ale tării, de ritmul viguros al vieții noastre noi, socialiste.Ocupîndu-se de sarcinii® trasate de Congresul al IX-lea,
Sub conducerea 

partidului comunist, 
se înfăptuiesc năzuințele 

de veacuri ale poporului
Mureșul șerpuiește agale printre coline acoperite de păduri și pășuni. Pretutindeni, oaspeții sînt întîmpinați cu semnele bucuriei și ospitalității.La Săliștioara — poarta de intrare în vestita Țară a Za- randului, sau Țara Moților, oaspeții sînt întîmpinați după strămoșeștile datini ale locului. Și aici se resimte suflul înnoitor al anilor construcției socialiste. Minele aurifere, ca și celelalte exploatări miniere, au fost dezvoltate și modernizate. S-au înălțat mii de a- partamente, zeci de școli, cămine culturale, dispensare. Pină la sfirșitul cincinalului în toate satele raionului se va aprinde lumina electrică.Oaspeții se opresc. în trecere la tîrgul de la Podele, și iau parte, cîteva momente, la sărbătoarea datinilor moțești.Unul din cele mai emoționante momente ale călătoriei are loc pe panta molcomă a colinei de unde, în 31 octombrie 1784, a pornit, sub comanda lui Horia, marea luptă pentru libertate a iobagilor din Transilvania. Este reînviată expresiv scena pornirii la bătălie : în jurul unor focuri de tabăiă sînt adunați mii de moți cu coase, furci, securi, bîte, flinte, pistoale și lănci, cu chipuri dîr- ze, împietrite în nestrămutată hotărîre. Un Horia simbolic se adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu ,spunînd: „Tovarășe secretar general, urmașii moților care în anul 1784 s-au ridicat să-și facă singuri dreptate, vă întîmpină în Țara Zaran- dului cu inima și brațele deschise".Se urcă apoi spre Țebea — veche așezare de cărbunari și de păstori. Aici își înalțătrunchiul bătrîn de peste opt veacuri un gorun cu o triplă rezonanță în Istoria neamului românesc. Este supranumit „Gorunul Iui Horia", deoarece de aici vorbea moților legendarul erou al răscoalei țărănești, făurind planuri de luptă împotriva asupririi feuda’e. La umbra lui seculară sînt înmor- mîntate osemintele lui Avram Iancu, conducător de frunte al revoluției de Ia 1848 în Transilvania. neînfricatul „crai al munților’. Tot aici, urmind glo-

Adunarea moților 

de pe Valea Crișului
In vastul amfiteatru natural s-au adunat zeci de mii de moți. Iau cuvîntul tov. Ion Cosma, prim-secretar ai Comitetului raional de partid Brad, Salvina Costar. țărancă cooperatoare din satul Rișcu- lița, și Ion Fărău, miner, șef de brigadă la mina Barza.Văzduhul răsună de aclamații și urale ; ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.După ce a transmis locuitorilor din Țara Moților salutul călduros al Comitetului Central al Partidului Comunist șl al guvernului Republicii Socialiste România șl le-a mulțumit 

pentru primirea entuziastă. 

tovarășul Ceaușescu a spus : Continuarea industrializării, dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, a- vintul științei și culturii reprezintă temelia creșterii bunăstării populației de la orașe și sate, a înfloririi patriei noastre. Pentru dezvoltarea în continuare a economiei și culturii raionului sînt prevăzute în planul cincinal investiții de peste o jumătate miliard lei, din care cea mai mare parte sint destinate industriei. Vor trebui, desigur, depuse eforturi susținute pentru realizarea la timp a tuturor obiectivelor prevăzute, pentru valorificarea mai complexă a rezervelor, pentru creșterea producției, îmbunătățirea calității și reducerea prețului de cost.în încheiere, tovarășul Nlcolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea efi oamenii muncii din Orăștie nu vor precupeți nici un efort și își vor îndeplini în întregime sarcinile care le revin, urîndu-le, totodată, cît mal multe succese în toate domeniile de activitate.

rioasa tradiție de luptă a poporului, s-a încheiat acordul de Front Popular Antifascist, în decembrie 1935, din inițiativa Partidului Comunist.Oaspeții sint întîmpinați de o gardă formată din „oșteni ai lui Iancu-. Sub gorun, un grup întruchipează simbolic pe mili- tanții care au luat parte la semnarea acordului de la Țebea — muncitori, țărani, intelectuali. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducă

Printre minerii de la Paroșenitori de partid și de stat plantează lîngă mormîntul Iancu- lui un pui de gorun, simbol al îmbinări! peste veacuri a vechilor și recentelor tradiții de luptă eroică pentru libertatea și propășirea neamului românesc.La biserica de lîngă mormintele lui Avram Iancu și ale tovarășilor săi de luptă, oaspeții sînt salutați în numele episcopiei Aradului și Banatului, de preotul Gheorghe Cfi- vășdean.

vorbitorul a spus: In cursul vizitei noastre în aceste ținuturi minunate am întîlnit, alături de vestigiile civilizației strămoșilor noștri, locuri care evocă pagini de nepieritoare glorie înscrise de oamenii dîrzi ai Țării Moților sub conducerea lui Horia, Cloșca și Cri- șan, ai lui Avram Iancu. A- mintirea lor, a faptelor lor iz* vorîte din adînca dragoste de țară, din ura clocotitoare contra asupritorilor, va dăinui 
de-a pururi în conștiința poporului nostru. Din rîndul tăietorilor de lemne, al țăranilor și minerilor s-au ridicat tai euwul secolelor străluciți 

conducători care identifieîn- du-se cu interesele maselor și-au înscris pentru totdeauna numele în istoria luptelor de eliberare socială și națională a poporului român. Am trecut înainte de a sosi aici prin satul Mesteacăn, de unde a început marșul miilor de iobagi din Munții Apuseni împotriva nobilimii feudale. Răsună peste veacuri cuvintele de mînie împotriva nedreptății și asupririi sociale, chemarea la luptă a lui Horia 1 „Nobilimea să nu mai fie, pămînturile lor să se împartă între poporul de rînd“. începută de Iobagii români răscoala lui Horia a cuprins iobagii maghiari și minerii germani, tran&formîn- du-se într-o mișcare de masă comună a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, împotriva exploatării și asupririi, pentru o viață mai bună.Aici, pe locul unde ținem adunarea noastră, străjuiește de secole gorunul lui Horia — erou al povestirilor populare, simbol al renașterii Daciei, cum aprecia Marx personalitatea lui Horia. Gorunul evocă și figura marelui tribun al acestor meleaguri revoluționare de la 1848, Avram Iancu, înflăcărat luptător pentru drepturile sociale ți naționale ale poporului nostru. Născut în aceeași vatră a •uferinței ca și Horia, a cărui pildă revoluționară l-a îmbărbătat în acțiunile sale, Avram Iancu s-a impus în ochii contemporanilor săi ca și al posterității ca o figură luminoasă, expresie a luptei hotă- rîte și a setei de dreptate și independență națională a poporului român. Trecutul glorios de luptă a fost continuat pe o treaptă superioară o dată cu apariția și dezvoltarea clasei muncitoare în România. Partidul Comunist Român a păstrat și a continuat cele mai bune tradiții revoluționare ale poporului nostru. El întruchipează și înfăptuiește !n 

viață năzuințele de veacuri de dreptate socială și libertate națională, de înflorire a națiunii române. Ca simbol al legăturii cu tradițiile revoluționare ale acestor locuri, sub gorunul lui Horia s-a semnat acordul de Front Popular Antifascist inițiat de Partidul Comunist Român. Unirea forțelor clasei muncitoare șl a mișcării democratice într-un front popular îndreptat împotriva fascismului și reacțiunil, a avut o mare însemnătate în lupta comună desfășurată de masele largi populare pentru eliberarea socială și națională, pentru înfringerea fascismului pentru înfăptuirea actului istoric de la 23 august, pentru înflorirea României libere și independente.Evocînd aceste pagini de istorie — a spus în continuare tovarășul Ceaușescu — 'inii grei plini de jertfe, ai luptei pentru o viată mai bună, viața de odinioară a locuitorilor acestor meleaguri, putem înțelege mai bine însemnătatea drumului de luptă parcurs de poporul român pînă la viata de astăzi, pînă la realitățile României socialist*. Urmașii lui Horia, al lui Avram Iancu sînt astăzi stăpîni ade- vărați și pentru totdeauna ai muncii lor, ai minelor, ai o- goarelor. Poporul nostru a devenit stăplnwl tuturor bogățiilor țării și în mod conștient își construiește propriul său riltor de fericire. Țărănimea, 

secole de-a rîndul, a reprezentat cea mai importantă foiță a progresului social din țara noastră, ea a păstrat limba și obiceiurile strămoșești, a duș vreme îndelungată pe umerii săi lupta plină de sacrificii pentru eliberare națională și socială. După apariția noii clase a societății noastre, clasa muncitoare, s-a făurit, prin activitatea și sub conducerea Partidului Comunist, alianța muncitorească-țărănească. forța socială hotărîtoare care a asigurat victoria în lupta pentru lichidarea pentru totdeauna a orînduirii bur- ghezo-moșierești, pentru cucerirea puterii politice si trecerea la făurirea societății socialiste din România. Alianța dintre clasa muncitoare și țărănime, unitatea strînsă a tuturor oamenilor mancii, fără deosebire de naționalitate, constituie chezășia mersului hotărît înainte al poporului nostru pe calea desă- vîrsirli construcției socialiste, constituie garanția independenței șl suveranității patriei noastre.Tovarășul Ceaușescu a arătat că printre sarcinile de viitor stabilite de Congresul partidului se numără dezvoltarea industriei extractive și de prelucrare a minereurilor, punerea în exploatare a noi zăcăminte, creșterea producției întreprinderilor forestiere și a industriei locale, dezvoltarea agriculturii, îndeosebi a creșterii animalelor — domenii de activitate care se dezvoltă $i în acest ținut. Vorbitorul ■ subliniat efi pentru îndeplinirea acestor sarcini locuitorilor a- cestor ținuturi le revin îndatoriri de seamă.Secretarul general al C.C. al P.C.R. a scos în relief faptul că îndeplinirea sarcinilor de desăvîrșire a construcției socialiste corespunde celor mai vitale interese ale poporului nostru și, în același timp, reprezintă o îndatorire internaționalistă față de țările 

socialiste, față de mișcarea comunistă și muncitorească internațională, față de toate forțele antiimperialiste care luptă pentru pace în lume. Vom face totul — a spus tovarășul Ceaușescu — pentru a contribui la întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste. în această unitate stă garanția asigurării păcii în lume, posibilitatea fiecărui popor de a-și construi viața așa cum o dorește, fără nici un a- mestec din afară.Cuvîntarea tovarășului Ceaușescu a fost subliniată în repetate rîndurl de vii și îndelungi aplauze.La întoarcere, oaspeții fac un scurt popas la Muzeul Aurului din Brad. Aici sint primiți de lng. Aurel Lăpușcft, directorul întreprinderii miniere Barza- Numeroase exponate ilustrează Istoria milenară a extragerii șl prelucrării aurului și a celorlalte avuții minerale din inima Munților Apuseni.însoțiți de urale, de ovațiile entuziaste ale celor prezenți, de cîntece și dansuri, conducătorii de partid și de stat își iau un călduros „rămas bun- de la locuitorii „Țării Moților".
VICTOR BlRLĂDEANU 

PAUL DIACONESCU 
NICOLAE VA.MVT 
ZAHARI A AVRAM
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EUROPENELE DE BASCHET

0 DORINȚĂ 
NEÎMPLINITĂ

CLUJ (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Duminică la Cluj, odată cu con
sumarea celor 6 partide ale tur
neului final s-a Încheiat cea de a 
X-a ediție jubiliară a campionatu
lui european feminin de baschet, 
Cale mai atractive partide au lost 
dekigur acelea care urmau să de
semneze ordinea primelor 4 locuri. 
Publicul și noi toți am așteptat 
odată cu aceasta să aplaudăm 
echipa noastră care — după evo
luțiile anterioare — emitea justifi
cate pretenții la locul III pe podiu
mul campionatelor. Dacă lnfrtn- 
flerea de sîmbătă în țața Ceho
slovaciei Ia un scor sever (54—83) 
era oarecum de așteptat deși nu 
la această diferență, duminică, In 
fața tinerei formații a R.D.G., echi
pa noastră a prestat un joc de ne- 
recunoscut. Au abundat pasele Ia 
adversari, greșelile elementare de 
joc șl ratările din poziții favora
bile. Ne am li așteptat la un atac 
Incisiv, simplu șt pe direcția coșu
lui, dar fetele noastre au persistat 
în a utiliza ..leml-distanța" deși 
pe rind Dumitrescu, Vogel, Raco- 
vlță au ratat exasperant. Scor 
final : 80—65. Această diferență 
de 5 puncte s-a menținut aproape 
pe tot parcursul jocului. Regretul 
Întipărit pe fețele jucătoarelor noa
stre la festivitatea de premiere este 
yi al nostru tntructt niciodată nn 
am fast aflt da aproape 
lia de bronz ; acest rămlne, în continuare,

în bas

revenit,

de meda- oblectlv o dorință

neîmplinită Ia realizarea căreia 
avem convingerea că se poate 
ajunge. Se simte nevoia Insă de 
aceeayl muncă susținută în conti
nuare yi de cîteva jucătoare de 
talie Înaltă, fără de care
chelul modern nu se pot obține 
rezultate de valoare.

Medalia de aur a
conform așteptărilor, formației
U.R.S.S., de departe cea mai bună. 
Au urmat în ordine Cehoslovacia, 
(Învinsă în finală cu 74—66), 
R.D.G. și RomâMla. Disputa coy- 
geterelor a dat ctgtig de cauză 
jucătoarei maghiare Ratvay cu 
142 de puncte. Festivitatea de în
chidere ne-a ocazionat o scurtă 
convorbire cu domnul Robert 
Busnel, președintele Federației 
franceze de baschet yi membru al 
Biroului executiv al F.Î.B.A. din 
care consemnăm : „Actuala ediție 
deplfeyte pe toate celelalte la 
toate capitolele : tehnică, tactică, 
medie de vlrstă, talie yl subliniez 
In mod deosebit organizarea. 
Uniunea Sovietică este o ciytigl- 
toare merituoasă, Iar României i-a 
lipsit acel plus de resurse morale 
care l-ar 11 putut aduce locul III. 
Dintre celelalte formații, R.D.G. 
constituie o adevărată revelație. 
Corpul de arbitri al F.I.B.A. a fost 
la Înălțime prestlnd arbitraje de 
calitate".

Următoarea
avea loc în

ediție, ■ XI-a, va 
1968 în Italia.

VIOREL RABA

IN CAUTAREA

Primirea la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român 

a tovarășului Cus Hali
Duminică dimineața, tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și Mihai Dalea, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, au primit la C.C. al P.C.R. pe tovarășul Gus Hali, secretar general al Partidului Comunist din S.U.A., îm

preună cu doi tovarăși, membri ai conducerii Partidului Comunist din S.U.A.La primire a participat tovarășul Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.(Agerpres)
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CELE PATRU ZILE ALE ORAȘU
LUI NEAPOLE

rulează la Patria (orele lOj 
12,45; 15,45; 18,30; 21).

STEAUA FARA NUME 
rulează la Republica (orele 9i
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15), 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21).

• Concursul internațional de mo- tocros de la Lvov a fost dominat de alergătorii sovietici, care au cîști- gat la ambele clase : Victor Arbe- kov la 250 cmc și Igor Grigoriev la 500 cmc. în clasamentul general, e- chipa U.R.S.S. a fost urmată de selecționatele Poloniei, R.D. Germane, României, Ungariei, Cehoslovaciei și R.P. gole.

fiind urmați în clasament de Steaua — 30 puncte șiRapid — 26 puncte, în jocul de duminică, disputat în Capitală, Dinamo a învins cu 9—3 pe Steaua.

Mon-
• Pentru oară, echipa mo București tigat titlul de campioana a țării la polo pe apă. Dina- moviștij au acumulat 36 de puncte,

a 10Dina- a cîș-

• în orașul Roman au luat sfîrșit campionatele republicate de oină. Titlul a revenit echipei Dinamo București cu 27 puncte, urmată de Combinatul Poligrafic București — 25 puncte și Biruința Gherăești — 21 puncte.• Contlnuîndu-și turneul în țara noastră, echipa de fotbal FC Karl Marx Stadt (R.D.

Germană) a jucat duminică Ia Tg. Mureș cu echipa locală A.S A. Gazdele au obținut victoria cu scorul (2-1).• Timp zile pe olimpic din Roma s-a desfășurat în tîlnirea de atletism dintre selecționatele de juniori ale Italiei și U.R.S.S. încheiată cu scorul de 105—96 in favoarea gazdelor. Dintre rezultatele înregistrate în cea de-a doua zi se remarcă cele obținute de Gavrilov (U.R.S.S.) — 2 la înălțime, (Italia) — 55,92 la disc și Puosi (Italia) — 48” 210 la 400 m plat.

de 3—2de două stadionul

Timpul optim indica: 
accelerați ritmul!

Am avut pe această temă o discuție cu tovarășul inginer Lucian Hatmanu, președintele Consiliului agricol regional Iași, „Contrar așteptărilor — ne-a spus dînsul — terenul este foarte tare, greu de pregătit. în fața acestei situații, în unele unităti, s-atrecut la o reamplasare agriului reducînd suprafețele însămînțate în porumbiște. De asemenea, o metodă bună evidențiată de cooperativele agricole din raioanele Hîrlău și Iași este concentrarea unui mare număr de brațe de muncă pe o solă la culesul porumbului și eliberatul terenului, imediat, în cursul nopții, urmînd să se facă arătura și pregătirea terenului, iar a doua zi, semănatul".Explicația președintelui consiliului agricol nu prea rezistă însă la o confruntare cu faptele. Vremea foarte uscată poate explica în parte numai ritmul greoi de executare a arăturilor și pregătirea terenului. Dar, toată lumea știe că un asemenea a- notimp oferă condiții excelente pentru recoltarea porumbului. Atunci cum rămîne cu
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NU S1NT COPACI PE STRADĂ 
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).
Aurora (orele 8,45; 11; 13,15| 
15,30; 18; 20,30).

AVENTURILE LUI WERNER HOLT 
(ambele serii) rulează la Festi
val (orele 9; 12,30j 16,15; 20). 
Grivița (orele 9; 12,30; 16;
19.30) . Modern (orele 9,30; 13j 
17,15; 20,30).

DILIGENȚA
rulează la Lumina (orele 0,45i 
11; 13,15} 15,45; 18,15; 20,45). 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45), Floreasca 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Flamura (orele 9; 11,15, 
13,30; 15,45; 18,15) 20,45).

ZORBA GRECUL
rulează la Victoria (orele 9; 12, 
15; ÎS; 21), Gloria (orele 9, 
12; 15; 18; 21).

LUMINĂ DUPĂ JALUZELE
rulează la Central (orele 9» 
11; 13,15; 16,15; 18,30; 20,45).

FANTOMAS SE DESLĂNȚUIE 
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 13; 16,15; 18,30;
20.45) , Feroviar (orei® 8; 10,15,
12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30). 
Excelsior (orele 9,15; 11,30»
13,45; 16; 18,15; 20,30).

IDIOTUL
rulează la Union (orele 15,19» 
18; 20,45).

ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI

rulează la Doina (orele ll,30| 
15; 17,45; 20,30). PROGRAM
PENTRU COPII (orele 9—10).

SUZANA ȘI BĂIEȚII
rulează la Giulești (orele 15,30( 
18; 20,30), Dacia (orele 9;
15,45, în continuare 18,15f
20.45) .

PARTIZANII 1N CÎMPIE
rulează la Buzeyti (orele 15,30f 
18; 20,45). Rahova (orele 15,3ty 
18; 20,30).

CELE DOUĂ ORFELINE
rulează la înfrățirea întră 
popoare (orele 13,45; 16; 18,15»
20.30) .

LIMUZINA NEAGRĂ
rulează la Crlngașl (orele Ifi,30» 
18j 20,30).

Știința Craiova bagă groaza în toate echipele, Voinea de la Steaua deține un loc fruntaș în clasamentul golgeterilor iar publicul din Iași, pe nepusă masă, dezvăluie maniere sud- americane.Prea mult pentru o singură etapă, trebuie să recunoașteți. De aceea zic să ne rugăm pentru ploaie. Ploi bogate, ploi reci, născătoare de guturai de ce ocoliți stadioanele ? Eu știu foarte bine că o vreme cîinoasă ar face fericirea personală a cel puțin 10 antrenori de A. a familiilor lor, a rudelor. Dar cînd nu-i noroc nu-i și s-a mîntuit.Să fii antrenor, să ai în față o toamnă ca asta ! Păi te ia amețeala. Eu unul, dacă aș fi antrenor la Steaua, să zicem, aș da cu barda în cer să curgă toate pîraiele ; dacă aș fi la CSMS aș întoarce izvoarele Bahluiulul și aș inunda stadionul iar dacă, doamne ferește, aș fi la Universitatea Cluj atunci pur și simplu aș ieși cu prapurii, aș căuta pe omul care aduce ploaia și i-aș pune revolverul în coaste.

și de multe ori am fi crezut — că de vină este terenul alunecos. ploaia, negura, frigul. Și ne-am fi liniștit, că oameni sintem și noi. microbiștii ne amăgim repede — lucru pe care-1 știe mai bine decît oricine Federația de fotbal și ced vreo 12 antrenori federali, cu vreo 4 mai mulți decît au la un loc Anglia, R. F. Germană și Portugalia.Dar așa ce scuză să le găsim băieților ? Că te apucă groaza cînd îi vezi cum trimit mingile numai acolo unde nu trebuie și trag tot pe lingă poartă iar cînd înscriu un gol trage de timp cu toată forța de care sint capabili.S-au consumat 8 etape și în frunte se află, neînvinsă, Progresul. Mie, vă rog să mă iertați, îmi vine să rid. Nu pot să zic nimic, fiindcă pur și simplu mă bufnește rîsul. De multă vreme n-am văzut o glumă mai reușită ca chestia asta cu Progresul. Avem umor, ce s-o mai lungim. Dovezi : UTA îi bate pe militari în deplasare, Politehnica face scor cu Dinamo București,

„Profiluri paralele" (La termocentrala Ciraiova)

țară,Norocul,înseamnă o ploaie căzută la timp. Dacă e pe asta noi n-avem nici un pic de noroc. Și nu sînt semne c-o să ne meargă bine nici în viitorul apropiat, fiindcă în Deltă, au înflorit zarzării a doua oară. N-avem noroc, asta-i toată povestea. Altceva era dacă ploua cu cofa duminică de duminică și în miercurile cînd se joacă restanțele de A sau mănîncă flăcări la Snagov lotul național înscriind cîte 20 de goluri în poarta unei oropsite de echipe din campionatul regional. Am fi spus —

se spune la

Agendă competîțională Alte cinci titluri
• Stadionul Republicii va găzdui, joi 13 octombrie, meciul internațional de box dintre echipele României Scoției. Gala va cepe la ora 18. Și tn-16• între 14 și octombrie, sala sporturilor de la Floreasoa va găzdui o competiție internațională masculină de handbal cu

participarea echipelor orașelor Budapesta, Kiel (R.F.G.) și București (două formații). In fiecare zi, jocurile încep la ora 18.
dresaj (juniori), iar de la ora 14.30 proba de obstacole cat semiușoară.

de campioni
balcanici

I 
I

pe• Miercuri, baza hipică din calea Plevnei încep finalele campionatelor republicane de călărie. In prima zi, de la ora 9. se dispută proba de

• Tntilnirea internațională de fotbal dintre echipele Steaua București și R. C. Strasbourg din „Cupa cupelor" va avea loc miercuri pe stadionul August". Jocul înoepe la ora 15.

semifondiști care -i-ou disputat tntfietateaIn cursă, iu morii
duminică dimineața pe velodromul Di «mo 

Foto: TRIFU DUMITRESCU

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Duminică, la Brașov au 
luat sfîrșit întrecerile celei 
de-a 3-a ediții a Balca
niadei de tenis de masă, 
la care au participat ju
cători și jucătoare din 
Iugoslavia, Bulgaria, Turcia, 
Grecia și țara noastră. Ju
cătorii români au dominat 
din nou această competiție, 
cucerind 5 titluri. Două ti
tluri au revenit jucătorilor 
iugoslavi. In finala probei 
de simplu masculin, re
prezentantul țării noastre 
Dorin Giurgiucă l-a învins 
cu 3—2 pe Ștefan Korpa 
(Iugoslavia). La feminin, 
titlul a fost cucerit de 
Eleonora Mihalca (Româ
nia), învingătoare cu 3—2 în fața campioanei europene 
Maria Alexandru.

Iată finalele în probele 
de dublu : masculin : Kor
pa, Șurbek (Iugoslavia)— 
Giurgiucă, Negulescu (Ro
mânia) 3—1 ; feminin : Mi
halca, Alexandru (Româ
nia)—Crișan, Krejec (Ro
mânia) 3—2 ; mixt : Crișan, 
Negulescu (România) —- Alexandru, Giurgiucă (Ro
mânia) 3—2.

Șahiitele române 
pe primul locEchipa feminină de șah a României a învins cu 2—0 echipa Olandei in runda a 6-a a campiona- care setului mcAdial, desfășoară în localitatea Oberhausen (R.F.G.).în clasament conduc echipele României și Iugoslaviei cu cîte 10 puncte, urmate de selecționatele U.R.S.S. — 9,5 puncte, R.D. Germane și Cehoslovaciei cu cite 7.5 puncte.

• CONTINUĂRI

ACTUALITATEA
Luni la amiază, tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a primit pe deputatul socialist, Soji Okada, președintele Comisiei pentru disciplină a Dietei japoneze, membru în Comitetul pentru poditicfi externă a Camerei consilieriloa-,

care face o vizită în țasra noastră.La întrevederea care B-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, a luat parte prof. Stanciu Stoian, membru al Comisiei de politică externă a Marii Adunări Naționale.
Delegația de specialiști în tură prof, san, Consiliului Superior al Agriculturii, care la invitația Ministerului Agriculturii din R. P. Ungară a făcut o vizită de schimb de experiență în țara vecină, s-a întors duminică seara în Capitală.

agricul- condusă de Nicolae Gio- președintele

Sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, luni la amiază a avut loc la Casa de cultură a institutului vernisajul expoziției „Aspecte din cultura afro -cubaneză", pusă la dispoziție de

am ba sad a Republicii Cuba la București.
în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al păcii, la Casa Universitarilor din Iași a avut loc o festivitate consacrată împlinirii a 500 de ani de la nașterea umanistului Erasmus de dam.Cu acest vorbit conf Emest Stere, universitatea șeană.

olandez Rotter-
univ. de la ie-

„Mol-Filarmonica dova" din Iași și-a deschis stagiunea cu concertul inaugural „Poem de slavă partidului", pentru cor, soliști și orchestră,

de Radu Palade, în primă audiție pe țară.
Primele microbuze purtînd inscripția „U.T.B. România tractor-service" au plecat din Brașov cu destinația Iran. Ele însoțesc primul lot din cele 15 000 de tractoare ce vor fi livrate în această țară, în cadrul unui acord economic. Alte microbuze se află în curs de e- chipare cu scule și dispozitive speciale.Tractoarele românești care poartă marca uzinei brașovene sînt exportate în peste 40 de țări. Fiecare lot vîndut peste hotare are a- sigurat asistența tehnică a specialiștilor uzinei. (Agerpres).

ALFABETUL FRICII
rulează la Cosmoa (cralt 15,30i 
18; 20,15).

NOTRE DAMES DE PARIS
rulează Ia Bucegi (orala 9,30; 
12,15; 15| 17,45; 20,30), Alta
(orele 9, 12( 15( ÎS, 20,45).

YO-YO
rulează la Unirea (orala 15,30; 
18).

THERESE DESQUEYROUX
rulează la Dudaytl (orala 15,3O| 
18; 20,30).

ÎN GENUNCHI MA ÎNTORC LA 
TINE

rulează la Vitan (orale 15,30; 
18; 20,30).

■ OCCACIO ‘70
rulează Ia Miorița (orale fii 
11,15; 13; 15,45; 10,15; 20,30), 
Melodia (orele 9) 11,15; 13,30; 
16; 18,30, 21).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI T 
SALTIMBANCI

rulează la Munca (orele 15,30; 
18; 20,30).

ÎNTlMPLĂ NUMAI DUMINICA 
rulează la Cotrocenl 
15,15; 18; 20,45).

CEI 7 MAGNIFICI
rulează la Popular (orele
18; 20,30).

CASA NOASTRĂ
rulează la
18; 20,30).

CÎINELE DIN
rulează la
18, 20,30).

REPULSIE

SE
(orele15,30»

Moșilor (orele 15,30f

cele 4 367 hectare de porumb nerecoltate, rămase în urmă fată de grafic și cele 45 252 hectare care trebuiau depă- nușate și nu au fost ?Oare tot starea vremii să fie de vină că la 5 octombrie — la 15 zile după începerea însămînțărilor — schimbul de sămînță să nu fie încheiat ?Dacă ne uităm mai atent prin operativele consiliului observăm lucruri și mai ciudate, în totală discordanță cu declarația inserată aci. Dacă pregătirea terenului se face cu atîta trudă de ce stau neînsă- mînțate 10 561 hectare pregătite ? Dacă însămînțările ar fi ținut pasul cu pregătirea terenului atunci decalajul față de grafic ar fi fost de numai 14 393 hectare. La Vaslui mai puteau fi însămînțate în terenul pregătii 2 868 hectare, iar la Huși 3 594 hectare.Cauzele sînt de altă natură și ele trebuie căutate în altă parte.Codăiești și Dănești de exemplu, sînt două cooperative ale căror pămînturi se învecinează. Aceeași toamnă caldă, uscată, a îngălbenit frunza porumbului și a umplut de zahăr bobul strugurilor. Dar, în vreme ce la Codă

iești mecanizatorii sint zilnic cu cîte 100 hectare de teren. în avans față de graficul însă- mințărilor, la Dănești tractoarele stau, mecanizatorii umbli nd amețiți printre budane.trEu aș ara și semăna — ne spunea la Pocreaca ingine
rul Victor Vlasov — dar nu mă ajută brigada de tractoare. Ieri (5 octombrie) patru tractoare au fost defecte, azi două. La Hălăucești. președintele declară că nu seamănă pentru că nu are sămînță și nu o ridică din bază pentru că nu are cu ce o căra. Un adevărat lanț al slăbiciunilor. Pe unde i-or fl planurile și graficele, ce-o fi scriind In ele cu privire la gospodărirea atelajelor?-Și exemple mai pot fi date, toate însă vin să evidențieze un fapt : în regiunea Iași nu sînt folosite in întregime condițiile existente în scopul a- sigurării unei baze temeinice recoltelor viitoare. Conflictul cu propriile hotărîri trebuie grabnic lichidat prin măsuri menite să grăbească ritmul lucrărilor, dar care să nu știrbească cu nimic exigența pentru calitatea lor.

„Am semnat 
contract 

cu cincinalul*Ceilalți muncitori dm icefie. cină au cite o clipă liberă, nn h automatele dirijate de Miha; 
Cîrceag și Gh. BHnzea, pri
cesc cu atenție noul procedeu, ii felicită pe cei doi înen yt 
așteaptă cu nerăbdare ziua 
cînd vor lucra ți ei la fel. Ci
tesc H ochii lor un sentiment de mîndrie că fac parte din același colecție cu Mihai Cîrceag și Gh. Brinzea. Printre 
ei este și Ion Băcanu.

Ion Băcanu este astăzi unul din cei mai buni muncitori din uzi nd. Prezentul său, spre 
deosebire de al altor tineri, e 
susținut puternic de trecut. A 
lucrat in Valea Jiului, apoi ca 
șofer. O întimplare nefericită 
il face să sufere consecințele 
unui accident. Acum poartă 
pe frunte trei cicatrice,, dar 
imediat după spitalizare <s trebuit să facă eforturi deosebite 
pentru a-și infringe durerea 
de la piciorul fracturat. Doc
torul i-a spus : „Dacă vrei să 
nu mergi șchiop depinde de 
dumneata în proporție de 90 
la sută. Nu sta pe loc, nu te 
sprijini în cirje

— Cînd a venit î« uzină era 
puțin descurajat, intervine 
Mihat drceng. Reușise să-și 
vindece piciorul datorită unei mari voințe. Acum însă a pri
mit a nouă lovitură, mult mai 
gravă. La Petroșani a iubit o 
femeie. Din dragostea lor s-a născut un băiat. Dar ea l-a părăsit.De data aceasta Ion Băcanu n-a mai refuzat sprijinul pe 
care la găsit la colectivul în 
care muncește, în inimile noilor săj tovarăși de muncă, în 
căldura sufletească a uteciști- 
lor Mihai Cîrceag, C. Badea, 
Petre Botezatu. Prima lună a 
fost mai greu. Lucra năpă
dit de gînduri, căuta să uite, 
să fie iarăși tare. A reușit spre bucuria tuturor.

In secții era o continuă cău
tare pentru soluționarea unei 
probleme : un reper de 15 000 
de piese trebuia executat in
tr-un timp scurt fiind necesar secției de montaj. într-o dimi
neață Ion Băcanu a intrat pe 
poarta uzinei foarte preocupat și, ajungînd la mașină, a în
ceput în mod discret să facă 
niște probe, să vadă dacă dis
pozitivul conceput timp de cî
teva zile dă rezultate.

— M-a prins inginerul Ște
fan Teodorescu, șeful secției. 
A urmărit probele tăcut. Eu 
propuneam un nou sistem de

doar n* 
o mică 

inversare: nu se mai rotește 
piesa, ci scula ațehietoare care 
face operația.— Și rezultatul ?

— Probele au confirmat ceea ca calculasem : rar da men tul mașinii j-a mărit de două ori și jumătate. Vă închipuiți ce 
productivitate f Șeful lecției și-a frecat miinile, m-a bătut 
pe umăr, iar a doua zi a cerut 
generalizarea sistemului la toate mașinile.

Muncitorii secției automate 
s-au bucurat mult pentru Ion 
Băcanu. S-au convins încă o 
dată că e un tînăr cu un ca
racter frumos. Au început 
să-l înconjoare cu și mai mul
tă atenție, «â-i solicite spriji
nul în executarea reperelor 
dificile. Astfel Ion Băcanu a 
devenit, alături de alții, unul 
din generatorii de energie și 
entuziasm al acestui colectiv.

...Ajungem la mașinile auto
mate dirijate de Lucian Banu, 
un tînăr svelt, ager, plin 
zimbet. Acum 
repere cerute 
de montaj, de 
montează și 
spre Brașov pompele cu injec
ție destinate tractoarelor. Așa 
cum ne spune șeful de echipă 
Al. Soriceanu și Mihai Cîr
ceag, secretarul organizației 
U.T.C. pe secție, lucrările ur

bccm ce presupunea 
dispozitiv simplu și

de 
lucrează la trei 
urgent de linia 
secția unde se 
de unde pleacă

gente presupun o nouă reglare 
a mașinilor, deci solicită un 
timp neproductiv, de pregă
tire. Dar Lucian Banu și cole
gii lui obligă timpul să intre in limitele voite de ei, de u- 
zină, de interesele economiei. 
Despre Lucian Banu se poate 
spune că s-a specializat în 
traversarea perioadelor de 
virf. Să urmărim cîteva clipe 
repeziciunea cu care dictează mașinii operațiile necesare, încordarea ce-i stăpinește fața de adolescent. Lingă mașini 
piesele se înmulțesc așezate 
frumos, în lăzi. Miine secția 
de montaj va putea să lucre
ze din plin și aceasta datorită 
și lui Lucian Banu.

Privesc cîteva clipe prin a- 
ceastă hală mare, nouă, plină 
cu vuietul muncii. Văd la mașini foarte multe chipur' ti
nere, concentrate. Pe mulți 
dintre ei știm ce-i preocupă, 
l-am văzut la locul de mun
că. Ceilalți ? — „Așa sînt toți 
— ne spune șeful secției. Cu 
entuziasmul, priceperea și ini
țiativa lor (notați, vă rog, nu 
există zi să nu apară o idee, 
o propunere pentru mai buna 
organizare a muncii, pentru 
perfecționare a unui procedeu, 
a unei mașini) traversăm în
totdeauna cu ușurință perioa
dele de vîrf. Sarcinile cinci
nalului — prin care indicato
rii de plan ai uzinei cunosc 
creșteri nemaiîntîlnite pînă 
acum — au început să fie 
escaladate. Punct terminus — 
1970 : traversarea celei mal 
de vîrf perioade. Am semnat 
cu toții contractul cu cinci
nalul".

BASCKERVÎLLB
Viitorul (orele 15,3O|

18,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar :— O mie și una de întrebări : „Cît de mare este un... milimetru".— Pentru cei mici : „Cio- pîrțilă și comoara* — ecranizare după versuri de Tiberiu Utan.19,00 — Telejurnalul deseară.19.20 — Telecronica economică : „Procesul micronilor" — reportaj- anchetă.19,40 — „Do — Re — W — Intîlnire cu o nouă formație de muzică ușoară condusă de Ho- ria Nicolaescu. Solistă: MargaretaPîslaru.20,00 — Seară de teatru : ..Androcle și leul" de Bernard Shaw Interpretează un colectiv de Ia Teatrul Național din Cluj.— în pauze :Filmele : — „Pașii poetului" — producție a studioului „Alexandru Sahia".— „Punct de gravitație"— producție a studiourilor din Republica Democrată Germană.— Telejurnalul de noapte.— Buletinul meteorologic.— închiderea emisiunii.
22,5523,00

«



ZILNIC

cu

O.I.M.

O.S.A.; Divergențele se intensifică

C.C. alll.T.C. in CehoslovaciaSCURT
l/z/7a delegației

Duminică în capitala Republicii Congo (Kinshasa) au început lucrările celui de-al III- lea Congres al Uniunii Generale a Studenților din Congo. La lucrări participă reprezentanți ai unor organizații studențești din Africa, Europa și America, precum și ai Uniunii Internaționale a Studenților (U.I.S.).Congresul va analiza unele probleme legate de mnnea și lupta studențlmii congoleze, cit și problema luptei pentru independență deplină a Africii și, în mod special, a Congoului (Kinshasa).

PreiectaU pentru aflr- 
șitul ar rotai za. reuniu
nea șefilor de state 
membre ale Orgiaixa- 
ției Statelor Americane 
(O-S-AJ. a font definitiv 
amin a fă pentru primă
vara anului viitor.

Una din principalele enure ale acestei hotăriri, Iwrtd de 
Consfătuirea miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor 
membre ale OS-A^ care s-a 
desfășurat cu ușile închise, a 
fost invocată apropiata ruriâ a președintelui Johnson, în 
capitalele unor țdrj ale Asiei de sud-est, participarea aces
tuia la conferința de la Ma
nila, precum și situația cri tied tn care se află S.U.A. în con
flictul vietnamez. Ziarul Jlew 
York Times" subliniază f«sd 
că principalul motiv al ami- ndrti consfătuirii l-a constituit „direrpențele politice se
rioase dintre unele țări latino- 
americane cu privire la pro-

bîe*nel« *4
chtcuzxtj La «eeartd ret^u-rut. p loeW hunau-r. 

de szate^.
L'ltime'.e inimniri ale Comi- 

OS precum și «rt- rf-f-iurea de două zile a rrti- 
efacerilor externe ei Ldrsio” rr.r-nbre sie OS-A^ 

desfășurata lâ Xew York c« emoniura:. după 
observa îon:. • -r rc r 3d 2 ■ ia t ea
de a se C/WQe la u% 
ceea ce p^.rcr-c ce ri <rettnzjir.ii șeplor de îisîe. Tn eerrunie a’Prcpiațe CofuSHUrt 
O-S-A. se apreciază rf lw doiete’.c fapzu- es ir.rrti’sirea 
ra aibă loc chiar ri hi aprilie sau mai anul iriii^r. Aceete tndc-eli rinî pute de aceleași 
cercuri ?n lepstuni cu dtrrr- 
ge*țele existente inire S.U.A. yi țcrile laz':no-americane tn ceea ce pnrcȚte prmcipe» prsc-te’ne cere ror trebui sd 
figureze pe o-dirtea de zi a re- bAiMii.

OVLPEN.

Cronicile noastre din această săptămînft sînt consacrate evoluției politice de la Bonn și implicațiilor de ordin economic ale războiului agresiv purtat de S.U.A. în Vietnam.
AMlNĂRI la bonn
Așteptata remaniere nu se va produce în viitorul a- propiat. Atmosfera care s-a încărcat brusc după voiajul la Washington al cancelarului Erhard a eliminat de pe ordinea de zi o eventuală modificare a distribuției funcțiilor ministeriale în guvernul federal. O declarație oficială a precizat că „pentru moment" nu este de actualitate o remaniere guvernamentală.

Președintele Comitetului pentru alimentație din Columbia, Juan Antonio Gomez, declarat că aproximativ de copii mor zilnic în această țară datorită subnutriției.
Sesiunea 

Comisiei petroluluiLa Geneva continuă lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei petrolului a Organizației Internaționale a Muncii. Luînd cuvîntul în ședința plenara, șeful delegației române, Nicolae Mărcu- lescu, a subliniat ca această sesiune oferă ddegaților posibilitatea efectuării unui schimb de vederi privind experiența acumulată de fiecare țară în parte și in același timp de a stabili contacte utile în vederea cooperării. In continuare el a e- xemplificat cu cifre și fapte rezultatele pozitive obținute de Republica Socialistă România în domeniul industriei petrolului și legat de aceasta, în alte domenii, îndeosebi în industria chimică. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la preocuparea țării noastre pentru formarea cadrelor de specialiști. El a relevat totodată contribuția adusă de România în diverse organisme în ce privește dezvoltarea resurselor umane, pregătirea de cadre pentru țările în cum de dezvoltare etc. România, a spus în încheiere vorbitorul, este gata să acorde și în viitor sprijinul său, atît prin intermediul O.I.M. sau al altor organizații internaționale cît și pe căi bilaterale.

OLANDA. Recent studenții din Haga au organizat o demonstrație de 
protest Împotriva politicii guvernului de elec
toare de economii bugetare In domeniul invăță- mîntulul. în fotografie : •apect din timpul demonstrației

LIBER SCHIMB
CLANDESTIN

In timp ce miniștrii Pieței Comune și ai Asociației Europene • 
liberului schimb discută din timp fa timp, iarăși și iarăși, problema 
delicată și insolubilă a „războiului larifelor vamale* unii oameni de 
afaceri rutlnați au adus propria lor soluție la „rezolvarea* problemei. 
Pur și simplu, ei intensifică la maximum contrabanda Intre cele dană 
blocuri comerciale.

Unul din principalele itlnerarii ale acestui comerț clandestin trece 
prin Alpi, la frontiera itaio-elvețiană. Acolo, condițiile contrabandei 
sînt, într-adevăr, ideale. Iu primul riad. Italia si Elveția slut membre 
aie unor blocuri comerciale adverse ; contrabanda intre ele e cn 
atît mai lucrativă cu cît sint mai ridicate barierele vamale Intre .cei 
șase" și „cei șapte*. In al doilea rtnd, terenul alpin dificil și marele 
număr de lacuri de-a lungul frontierei, lac controlul vamal toarta 
greu, aproape imposibil de realizai. Iată de ce, pe acest canal se 
scurg mari cantități de cosmetice, medicamente, ceasornice șL Înainta 
de toate, tutun. Țigările sînt vedeta acestui trafic aliaL Aceasta deaa- 
rece taxa care grevează tutunul In dispozitivul Tamil 
comerțul între „cei șase* și restul lumii este exagerat de ridiraiL

Hineînțeles, în contrabanda la care ne referim, aa e vnrba de 
ascunderea citorva zeci de pachete cn țigări sub bancheta un ui 
automobil. Tutunul e introdus masiv : pe pămtnt, pe calea iernisd. 
pe apă, cu mijloacele cele mai moderne. Se ascund transporturile 
ilegale în pereți dubli ai unor vagoane. In cahine ingenios camuflate 
ale unor avioane de transport. S-a descoperit recent a Mnie regulat! 
de elicoptere asigurind transportul Intre un canton elvețian de fron
tieră și sate italiene pierdute în inima munților. La curii ■ de la fron
tieră sînt brăzdate de ambarcațiuni cu fundul dublu purtfnd cantitlfi 
apreciabile de mărfuri de contrabandă. Muzeu] vamal din Lagano s-a 
îmbogățit acum ctteva luni cu... un submarin individual propulsat 
prin mijloace ingenioase. A deveni! cnnoscnt că asemenea mdef 
submarine sînt folosite de o societate italiană pentru transportul da 
aparatură electronică de contrabandă în Elveția.

Bilanțul unui asemenea comerț este considerabil. Anal trecut, de 
pildă, volumul exporturilor elvețiene de țigări și tutun spre Italia s-a 
ridicat, după unele calcule, Ia 11.8 milioane de lire sterline. Dar, din 
acest total, doar Încărcături în valoare de 1#2 OM lire sterline .aa 
trecut prin vamă I Aceasta Înseamnă că M Ia cată din țigări și tutun 
trece prin contrabandă. Contrabanda provenind din Elveția, furni
zează, potrivit relatărilor presei Italiene, 75 la roti din tutunul străin 
consumat în Italia.

Comerțul clandestin Înflorește, de asemenea. Ia frontierele Marii 
Britanii, mai precis pe Canalnl Mined!. Numai la primele gaso 
luni ale anului în curs, vameșii englezi au capturat 1 Ml contraban
diști. O vastă rețea de contrabandă, ntflizlnd ambarcațiuni rapide, 
introduce prin metode Ingenioase și foarte rar depistate mari can
tități de medicamente, dantelărie fini, ceasornice. Dnpl estimările 
făcute de FINANCIARE TIMES, vama britanică nn Intercept*»! decll 
3 la sută din ceasurile străine, 18 la iută din medicamentele străine 
șl circa 22 la sută din dantelăria lină șl mătăsurile care M Introduc 
anual pe piața Angliei.

Așadar, după cum putem remarca, liberul schimb, caia ■ lost odi
nioară proleslunea de credință a tinerel burghezii europene, triumf! 
azi sub forma sa clandestini 1

EM. RL'CAK

/a£.T HORST f /

PTAGA (pnn telefon de Ia trimisul nostru special).
vizita pe care a întreprinde în R. S. Cehoslovaci 

la ia—u^a CC. al Uziuzn Tineretului Cehoslovac, delegația C.C. al 
Tineretului Comunist condusă de tovarășul Ion Popescu, se

cretar ■? C C ai t- T C .. a avut convorbiri cu cadre de conducere ala 
crrmîrr*»-: de tineret si a vfrriat interesante obiective din Praga șl

La Londra a fo«: r' 
ur ranorț îs ca_e se arndi ca iicta 
rnn moll a tamo a pierdut fu 

trecut m-i isuJte nave decit 
în <sî de pace. Astfel, dator
ia iar si a altor cauze în
!965 iu distrase 273 de rețe 
ru "2 tozi» total de 739 000 tone. 
Ts 1964. <-j fost pierdute 249 de 
v-x-e cu cn tonaj total d« 558 000

*’ •: delegația a avut prilejul »ă viziteze Casa
co; eafer-riovaci $: s= durate probleme privind activitatea acestei 

La FLen. deleg?.-a a fost oaspetele Comitetului regional al 
Vaga* T;nererii';iD Cenosiovac, ifatului popular regional Plzen, pre- 
•jb s: L n-ari .Skoda*. unde a avut loc o lntllnire cu reprezentanții 

de tineret în sătul ZI u ti ce din Cehia de vest a avut loc 
o .-d-ni.e cu conducerea si elevii liceului agricol. Delegația U.T.C. 
a de aserrettaa, cunoscuta stațiune Karlovy-Vary.

EUGEN FLORESCU

Succesul Teatrului de Comedie
din București la Praga

Tame*l Teatrului de Come
die din București s-a bucurat 
de a caldă primire din partea 
pubtiealai 
artă din

ți oamenilor de Cehoslovacia. La 
Fhen ea și la Praga, sălile au 
fost pline și mii 
aa aplandat arta baenreștene.

O leami de
din lumea artistică pragheză 
și-za exprimat admirația pen-

de spectatori solilor scenei
personali tați

ro-loctru spectacolele teatrului mânesc.Duminică seara a avut cea de a doua reprezentație aTeatrului de Comedie la Praga cu spectacolul „Șeful sectorului suflete**. Spectacolul s-a bucurat de un remarcabil succes, fiind subliniat adesea cu aplauze Ia scenă deschisă.Teatrul de Comedie urmează să mai prezinte, la Praga, „Rinocerii" de Eugen Ionescu.

Reuniunea factorilor de conducere din Uniunea Creș- tin-Democrată a pus capăt controversei publice. Liderii partidului guvernamental se arată dornici să încheie un episod neplăcut care poate avea repercusiuni la 20 noiembrie, cînd se vor desfășura alegerile în landul Bavaria. După eșecul din Renania de nord — Westfalia, scrutinul bavarez capătă o importanță deosebită. La Bonn se speră că filiala din Bavaria a U.C.D. — Uniunea Creștin Socială, pe care o conduce Strauss, va reuși să-și îmbunătățească pozițiile. Firește, un succes al U.C.S. va mări atuurile lui Strauss și perspectiva lui de a reveni în cabinetul de la Bonn. Momentan, însă, pe primul plan se găsesc grijile electorale. O victorie netă în Bavaria va compensa pierderile suferite de U.C.D. în ultimele luni.Conducerea principalului partid de guvemămînt din Germania apuseană a acordat lui Erhard un vot de încredere. Rainer Barzel, președin

tele grupului parlamentar creștin-democrat, a declarat : „Ludwig Erhard este și rămîne cancelar**. Reafirmarea încrederii în cancelar s-a produs după a săptămînă agitată în care au răbufnit vechile divergențe din U.C.D. Motivul imediat l-a reprezentat călătoria peste ocean a cancelarului. Rezultatele tratativelor de la Washington au fost supuse unor critici aspre, printre autorii lor numărîndu-se personalități influente ca Adenauer și Strauss. DIE TAT afirmă că „Erhard a plecat din Washington ca o personalitate dată uitării" și amintea că NEW YORK TIMES a menționat comunicatul comun americano-vest-german abia pe pagina 20. LE FIGARO a subliniat că „șeful guvernului vest-german nu a reușit, după cum dorea, să obțină amînarea cu patru ani a termenului prevăzut în contractul pentru cumpărarea de arme americane. Republica federală va trebui ca pînă la 30 iunie anul viitor să verse Statelor Unite 3 650 000 000 mărci".Unul din cel mai înverșu-

nați critici s-a_ dovedit a fl președintele Gerstenmaier, observatorilorBonn a apărut în postura unui eventual succesor la funcția de cancelar (deși personal a dezmințit intenția sa de a candida la postul lui Erhard). Gerstenmaier a fost încurajat de Adenauer (ABENDECHO scria că fostul cancelar „care ani de zile nu l-a simpatizat pe Gerstenmaier l-a caracterizat drept un «om destul de rezonabil») și de Strauss (cart îi este un „vechi prieten").Cancelarul Erhard și prietenii săi politici au depășit momentul dificil reușind să obțină aprobarea rezultatelor călătoriei de peste ocean. Grupul parlamentar al U.C.D. a solicitat, însă, o atitudine mai atentă față de Paris.Speculațiile emise de numeroase ziare vest-germane privind o nouă repartiție a funcțiilor în guvernul de la Bonn sînt infirmate de hotărîrea pe eare conducerea U.C.D. a adoptat-o privind închiderea complicatului dosar al remanierii. S-ar părea, totuși, că avem de-a face doar cu o amî- nare. Divergențele au încetat, momentan, de a mai fi publice. Dar potrivit părerilor cart circulă la Bonn cauzele lor sînt departe de a fi fost înlăturate.

B u nd es tacului, care potrivit 
politici de la

EUGENIU OBREA

EFECTELE RĂZBOIULUI
Partidul republican din S.U.A. a tipărit, într-un tiraj de un milion exemplare, bancnote cu efigia președintelui Johnson. Bancnotele de un dolar seamănă întru totul noilor monede, denumite ,,Lindons“, minus dimensiunile exacte. Efigia caricaturală împiedică pe cei neavertizați să confunde banii reali de cei etniși de partidul republican Operația a fost făcută în scopuri electorale, data fiind apropierea alegerilor. Nu puțini sînt însă cei ce văd în această acțiune și un nou element grăitor cu privire la scăderea popularității președintelui datorită continuării războiului agresiv din Vietnam și apariției unor tot mai neliniștitoare semne ale unei eventuale recesiuni economice.Apariția bancnotelor despre care este pregătirea bugetului militar pe anul financiar 1967 și cu intensificarea criticilor împotriva politicii de escaladare a războiului. Ministerul apărării va cere pentru viitorul an financiar 66 miliarde dolari, ceea ce depășește cu 13 la sută prevederile inițiale. Sporirea este legată de planurile privind o nouă intensificare a războiului dus împotriva poporului vietnamez. în momentul de față, în cercurile politice americane se aud proteste în legătură cu faptul ca nu se cunoaște exact costul războiului. Ceea ce se știe cu precizie este faptul că volumul cheltuielilor a crescut continuu. La începutul anului 1965, fiecare zi de război însenina scoaterea a un milion de dolari din buzunarul contribuabilului american. Astăzi, cifra s-a ridicat la aproximativ 37 milioane. Potrivit săptămînalului U. S. NEWS AND WORLD REPORT, cifra reală a cheltuielilor militare în Vietnam a fost — în urmă cu un timp — de un miliard de dolari pe lună, iar în momentul de față s-a ridicat la două miliarde !Toate aceste cheltuieli exorbitante nu au întîrziat să producă efecte asupra situației e- conomiei americane. Deficitul

vorba coincide cu bugetului federal al S.U.A. In primele două luni ale anului financiar care a început la 1 iulie, este de 8.4 miliarde dolari în timp ce deficitul întregului an financiar precedent a fost de numai 2,3 miliarde. Comentariile economiștilor vorbesc din ce în ce mai insistent despre „supraîncălzirea" economiei americane în ciuda măsurilor antiinflaționiste care au fost luate cu diferite prilejuri. Săgeata ascendentă a scumpirii costului vieții a urcat și mai sus Ia mijlocul a- cestei luni odată cu anunțarea sporirii costului automobilelor. Revista L’EXPRESS scria a- cum cîteva zile : „O conjunctură de diverse cauze a atras după sine, în primul semestru al anului 1966, creșterea prețurilor la aproape toate produsele alimentare. In luna iulie, ritmul anual de creștere a prețurilor a atins 3,5 la sută iar trei sferturi din această creștere au fost datorate prețurilor alimentare"... Iar mai departe putem citi: „tn acest climat a izbucnit ca o lovitură de trăsnet avertismentul fostului președinte Harry Truman. După ce a petrecut trei zile în camera sa pentru a dacta o declarație în 500 cuvinte, el anunța : „Ne dreptăm către o depresiune
rede inse-

rioasă“. Acest avertisment a determinat scăderea bursei în lumea capitalistă. Bătrînul a primit mii de telegrame și telefoane din cele patru colțuri ale statelor Unite".In fața situației create, autoritățile au hotărît să ia o serie de măsuri. Președintele Johnson a anunțat că guvernul va încerca să reducă cu aproximativ trei miliarde dolari unele chetuieli federale în cursul noului an financiar pentru a frîna presiunile inflaționiste. In cadrul măsurilor concrete se vor reduce orele suplimentare, nu se va angaja personal nou, va fi amînată punerea în aplicare a unor programe privind lucrările publice, construcțiile administrative, construcțiile de șosele. Reducerile nu vor afecta însă cheltuielile militare. Unii observatori economici din S.U.A. apreciază că în eventualitatea în care economiile cerute, laolaltă cu alte măsuri privind restrîngerea acordării de credite, nu vor duce Ia rezultatele scontate, s-ar putea hotărî o sporire a impozitelor pentru a se putea face fața noii creșteri a cheltuielilor militare.Spre sfîrșitul anului trecut, în momentul pregătirii bugetului pe anul financiar 1966' 1967, se aprecia că „economia americană poate asigura un buget capabil să sporească atit cheltuielile pentru unt cît și pentru tunuri". în ultimele luni situația s-a schimbat. Inflația care cuprinde tot mai multe sectoare face ca gospodinele să poată cumpăra mai puțin unt cu aceeași cantitate de bani. Tensiunea la care este supusă industria se reflectă pe larg în fluctuațiile de la bursă și, mai ales. în scăderile generale înregistrate.
EUGEN PHOEBUS
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SENEGAL. Tineri pretttindn-aa pent» țoolile tehnlea

Primul ministre e! Lacra tul. Su- 
vanza Fnmmji a lonrt luni la Pani 
într-o vfctă oficiali- într-o decla
rație flcntă ziariștilor, primul m:- 
r.istra laoțian a arătat cl va avea 
întrevederi cu reprezentant! ai gu
vernului francez, cn care va . dez
bate rnuneroaia ai Importanta pro
bleme*.

Flniln torențiala care m abl- 
tnl 1a nlthnele zile asupra nordu
lui Algeriei. an provocat mari pa
gube materiale 1a special la ra<ln- 
nfle Or». Al-Ailam fi Tlauret 
S-au Înregistrat marți șl rialii. 
Aatoritălue teatrale d locala aa 
luat minări corespunzătoare pen
tru a real ta alntonsl ilaiitratUor.

REDACȚIA u ADMIN1HUAȚIA i BucmwM. .SctntalP, K 17.80.10. Tiparul i Corni latul PoMfiafla „Caia Sctntell*.

Congresul culturii polone
Duminică seara au luat sfîr- 

șit lucrările Congresului cultu
rii polone, care a marcat în- 
cheierea sărbătoririi mileniu
lui statului polonez.

Timp de trei zile, în ședințe 
plenare și în cadrul a 12 
secții speciale, cei 2 000 de 
participanți, reprezentând oa
meni de artă și cultură, scrii
tori, propagandiști, activiști 
culturali au dezbătut în 
special, problema dezvoltă
rii culturii poloneze în 
condițiile noi, socialiste, legate 
de tradiția milenară a tot ceea 
ce este progresist, revoluțio
nar și creator.

In ultima zi a Congresului, 
delegații au abordat, printre 
altele, probleme privind învă
țământul și posibilitățile largi 
create tineretului pentru for
marea lui culturală și științi
fică, necesitatea creării unui 
număr tot mai mare de cadre 
atlt in domeniul științelor pro- 
prlu-zlse cît ți în cel al uma-

nisticîi, crearea de mijloace 
de răspîndire a culturii in 
masă, subliniindu-se necesi
tatea dezvoltării industriei po
ligrafice, procesul dezvoltării 
culturii poporului polonez în 
trecut și azi, transformările 
civilizatoare la sate și rolul 
tinerei generații de la sate, 
tradiția și dezvoltarea cultu
rala după război a ținuturilor 
apusene etc.

La Congresul culturii polone 
au participat delegați din 
18 țări. Din Republica Socia
listă România a participat o 
delegație alcătuită din Ale
xandru Bălăci, vicepreședinte 
al Comitetului pentru Cultură 
și Artă, Mircea Popescu, critic 
de artă, Radu Penciulescu, re
gizor.

GH. GHEORGHIȚA
Corespondentul Agerpres 

la Varșovia


