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INDUSTRIALE DIN CAPITALĂ

Tinerii participă la acțiunile 

de onorare și suplimentare 
a contractelor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Dumi- Tu Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. âl P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., au făcut în cursul zilei de sîmbătă o vizită în mari întreprinderi industriale ale Capitalei.In vizita făcută în întreprinderile constructoare de mașini — Uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie", Uzina de mașini grele, Fabrica de cabluri și materiale electroizolante și Uzina „23 August" — conducătorii de partid și de stat
In citadela 

muncitorească 
a „Griviței 

Roșii"
Dimineață însorită de noiembrie. Soarele îmbracă în- tr-o lumină calmă noul cartier al Griviței de azi. Blocurile moderne, străzile largi faa d?A nerecunoscut cartierul gri- de altădată, cu bătrî- nâ și prăfuita cale a negustorilor. Asemenea întregului oraș cuprins de ritmul înnoirilor, cartierul Griviței înfățișează o imagine concretă, tonică a realizărilor socialiste ale patriei. Aici, la uzinele de utilaj chimic „Grivița Roșie* — ea însăși o expresie elocventă a transformărilor socialiste — tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid, au făcut întîiul popas.La intrarea în uzină oaspeții au fost întîmpinați de tov. Gheorghe Petrescu, directorul general al Centralei industriale constructoare de utilaj chimic și pentru rafinării, Jean Beiu, directorul general al U- zinei de utilaj chimic „Grivița Roșie11, de membri ai colectivului de conducere și ai comitetului de partid al uzinei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze uzina. Pretutindeni muncitorii, tehnicienii și inginerii fac o călduroasă primire secretarului general al partidului, care fi-

au fost însoțiți de Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de secretari ai Comitetului municipal de partid București.înscriindu-se în practica obișnuită de lucru a conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în preocuparea permanentă de a lua contact direct cu realitățile sociale și economice, de a cunoaște la fața locului munca și problemele colectivelor din diferite sectoare de activitate, vizita a prilejuit o examinare concretă a stadiului îndeplinirii planului de producție și de investiții pe acest an, a modului cum își exercită atribuțiile centralele industriale de curînd create, rolul lor în modernizarea și specializarea producției, în pregătirea condițiilor pentru o activitate tot mai eficientă în viitor.

La uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie

Cooperativele agricole de producție din județul Suceava au încheiat culesul porumbului de pe întreaga suprafață. Importante cantități de porumb au fost livrate bazelor de recepție ale întreprinderii județene de valorificarea cerealelor. O seamă de cooperative, ca cele din Șiret, Dor- nești, Mănueți, Stroești, Costișa și altele, și-au achitat integral obligațiile contractuale. Manifes- tînd o înaltă conștiință patriotică, în adunări generale din numeroase C.A.P., cooperatorii au hotărît să livreze statului mari cantități de produse peste prevederile contractuale. Astfel, unitățile din Rădășeni, Pătrăuți, Dumbrăveni, Moara s-au angajat și au livrat fiecare cantități suplimentare de porumb

ce variază între 10 tone (Pătrăuți) și 51 tone (Dumbrăveni).La C.A.P. din Ilișești, cooperatorii s-au angajat să suplimenteze contractul cu 12 tone de porumb dar printr-o reevaluare atentă a posibilităților și rezervelor existente livrările suplimentare s-au cifrat la 28
ÎNTREAGA CANTITATE DE PRODUSE 

AGRICOLE CONTRACTATE- 
IN BAZELE DE RECEPȚIE!

brigăzi formate din tineri, care n-au precupețit nici un efort lucrînd în schimburi prelungite. Astfel a fost posibil ca în cel mai scurt timp să ne achităm obligațiile contractuale li- vrînd totodată și cantitățile suplimentare". în adunarea generală a cooperatorilor, ute- ciștii Grigore Botoșan, Constantin Buzdugan, Gheorghe Ilițoi, Radu Rostoș și alții au sprijinit cu argumente convingătoare inițiativa livrării unei cantități de porumb șilegume peste prevederile contractuale, precizează tovarășul Mihai Chiriac, inginerul agronom al cooperativei. La sediul C.A.P. din comuna Ciprian
ELISEI TARȚA

(Continuare în

tone. „în aceste zile cei peste 100 de tineri membri ai organizației U.T.C. au lucrat intens, ne spune tovarășul Gheorghe Grosariu, președintele cooperativei. încărcatul și transportul porumbului la baza de recepție din Păltinoa- sa l-am executat numai cu
»•••••••••»•©•<

Centenarul liceului „Ion Maiorescu" din Gi

indu-le oaspete în repetate rînduri, s-a interesat îndeaproape de preocupările pentru dezvoltarea și modernizarea u- zinei, pentru perfecționarea pregătirii profesionale a colectivului de muncitori și specialiști ai acestei prestigioase citadele muncitorești, care și-a înscris cu cinste numele în istoria mișcării noastre revoluționare.Profilate în trecut pe repa

rarea de vagoane și locomotive, uzinele „Grivița Roșie" au devenit în anii socialismului o puternică industrie constructoare de mașini. Aici, se realizează în prezent puternice u- tilaje tehnologice pentru industria chimică și petrolieră în mare parte unicate. Produsele uzinei, folosite pentru e- chiparea tehnică a noii ramuri a economiei naționale — industria petrochimică —

au trecut de mult granițele patriei, devenind veritabili mesageri ai hărniciei și priceperii colectivului de la „Grivița Roșie". Coloanele industriale, schimbătoarele de căldură, subansamblele pentru instalațiile chimice, cazanele de abur, vagoanele cisternă de 50, 60 și 90 mc, sînt cîteva din produsele de bază ale uzinei care-i conferă un profil distinct, un loo însemnat în industria noastră constructoare de mașini.Conducerea Uzinei informează că pe baza măsurilor de reorganizare a sporit productivitatea muncii, s-a îmbunătățit calitatea produselor, Ca urmare a organizării fabricației vagoanelor cisternă, producția a crescut în 1969 față de 1968, valoric la 158 la sută, iar productivitatea de la 25,4 tone/an în 1968 la 33,4 tone/ an în 1969. La liniile de șasiu, de cisterne, la linia de montaj general și la secția de prelucrări mecanice s-au înregistrat de asemenea, realizări care atestă preocuparea colectivului pentru mai buna organizare a producției.Vizitînd secțiile uzinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de situația îndeplinirii planului pe anul în curs, de măsurile luate pentru pregătirea producției anului viitor.în sectorul cazangerie. la laboratorul de defectoscopie. j/’au fost prezentate procedeele tehnice moderne de studiere a rezistenței la presiune a ca- zanelor de aburi, avantajele deosebite pe care aceste procedee le oferă în privința e- conomicității producției, a ridicării calității produselor. La sectorul de vagoane cisternă, tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți oaspeți li s-au înfățișat realizările ob

ținute în ultima perioadă de colectivul secției. Secretarul general al partidului s-a interesat de modul în care sec- | ția, și uzina în ansamblul său, | răspund cerințelor interne și | ale exportului. Directorul ge- | neral al uzinei a arătat că în- ■ tregul colectiv ai uzinei depu- H ne în aceste zile eforturi spo- H rite pentru ca rămînerile în | urmă înregistrate în unele | compartimente ale producției h să fie recuperate într-un timp | cît mai scurt. Despre hotărî- | rea colectivului de a-și înde- H plini sarcinile de producție, de | a înlătura rămînerile în urmă, H vorbește conducătorilor de | partid și montorul Ion Dobres- I cu din secția de prelucrări me- j canice, vizitată în continuare I de oaspeți. Sute de muncitori ai acestei secții au aplaudat cu căldură pe secretarul general al partidului, pe ceilalți conducători de partid. Tovarășul I Nicolae Ceaușescu s-a oprit în I fața unui grup numeros de ti- I neri, în cea mai mare parte I absolvenți a doi ani ai școlii R profesionale a uzinei, încă- I drați, potrivit hotărîrilor în R vigoare, în producție, urmînd H ca anul III de studii să și-l facă la seral, pentru a îmbina mai direct pregătirea teoretică cu cea practică. Secretarul general al partidului, stînd de vorbă cu acești tineri, le-a a- dresat îndemnul de a persevera în însușirea unei înalte pre- | gătiri profesionale la nivelul H cerut de tehnica modernă pe B care vor fi chemați să o mî- B
Reportaj realizat de : 
CONSTANTIN MITEA H 
GHEORGHE SECUIU b 
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Tovarășul Ion Iliescu, membru al C.C. al U.T.C., ministru
La puține zile de la sărbători

rea centenarului liniei ferate care 
leagă Bucureștiul de Giurgiu, bă- 
tnnul oraș dunărean s-a întors 
din nou către istorie: duminică, 
tot un veac de existență a ani
versat și liceul „Ion Maiorescu". 
Apropierea nu-i deloc întîmplă- 
toare, cele două evenimente de 
acum un secol întîlnindu-se pe 
temeiul comun al rapidei și mul
tilateralei înfloriri a acestei părți 
dinspre Dunăre a Principatelor, 
ele însele în plin avînt economio 
și social îndată după realizarea 
actului istoric al Unirii. Și dacă 
vom aduce la zi această condi
ționare obiectivă, explicația pros
perității ultimelor două decenii 
din viața liceului, a perspecti
velor ce i se deschid larg în pra
gul următorului veac de activi
tate — ca și a gravelor răspun
deri ce-i revin — explicația, deci, 
o vom afla în profundele prefa
ceri social-economice prin care 
un popor liber și stăpîn pe des
tinele sale se străduie să ridice 
România spre cele mai înalte 
culmi ale progresului și civiliza
ției. In imperioasa nevoie a eco
nomiei în primul rînd, a întregii 
vieți sociale, în toate comparti
mentele sale, de oameni multila
teral și temeinic instruiți, benefi
ciari ai unei culturi solide și rod
nice.

Un veac, în viața unui liceu, e 
parcă mai pregnant, mai viu și 
mai emoționant decît în existența 
oricărei alte instituții. Ne-am con
vins încă o dată duminică, la 
Giurgiu; oameni cu părul alb, 
unii din ei pensionari sprijiniți în 
bastoane, au adus la sărbătoreas
ca întîlnire cu actuala generație 
de elevi nu atestarea documen
tară, ci chiar mărturia vie a cel

supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar pentru problemele tineretului, vorbind la adunarea festivă
puțin jumătate din veacul ani
versat.

Firește, manifestările bogate 
ale centenarului au completat 
pînă în amănunte tabloul — is
toriei răspunzîndu-i permanent

prezentul. Aș nota, cu titlul de 
mostră, un singur moment: im-

C. BUZDUGAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Azi sosește în țara noastră primul ministru 
al Republicii Congo (Brazzaville), 

comandantul Alfred Raoul
La invitația președintelui Consiliului de .Miniștri al Republi

cii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, astăzi, sosește 
în București, într-o vizită oficială, primul ministru al Republi
cii Congo (Brazzaville), comandantul Alfred Raoul. .Născut la 4 decembrie 1938, în orașul Pointe-Noire, din Republica Congo, Alfred Raoul și-a ales profesia de militar, pregătin- du-se în acest scop în Franța, la școlile militare din Saint Cyr, Coetquidam și la școala de aplicații de geniu din Angesrs, devenind ofițer de carieră cu gradul de căpitan.După patru ani de pregătire militară în Franța, Alfred Raoul se întoarce în 1963 în țară, intrând în rândurile armatei populare naționale, unde îndeplinește diferite funcții de răspundere : adjunct de șef de Stat Major, comandant șef și director al lucrărilor de geniu.în august 1968, intrând în activitatea politică, Alfred Raoul este ales membru și secretar pen-

(Continuare în pag. a TV-a)



xETA CARAGIUExpoziția sculptoriței Ge
ta Caragiu, deschisă la sala Dalles, reunește căutări întinse pe o perioadă de timp mai mare de zece ani. Distanțele între lucrări sînt e- vidente. într-o primă perioadă lucrările prind chip din fasonarea viguroasă a trunchiurilor de, copac, din care - artista închipuie o serie de personaje mitice, în intenția sa simboluri ale u- nei permanențe etnice. E- xistența lor pare în raport cu materialul', și poate numai cu el, virtuală și obiectivă. Artista le aduce la lumină parcă dintr-un oficiu ce ține mai mult de muncă, de meșteșug și nu de subtilă invenție, de un indiscutabil și original har poetic. Compoziția urmărește în a-

ceastă ipostază verticalitatea, structura lemnului definind fără îndoială prin a- ceasta o trăsătură stilistică. Lucrările mai recente pun accentul pe invenție în înțelesul ei de voit. Artista se vrea acum constructoare, arhitectă, ținînd seama de materie dar și sustră- gîndu se ei în vederea realizării ideii. Aceleași tip de personaje : vădind consecvență în principiile ideatice și afective pe care le a- șează Ia temelia artei sale, sînt realizate din combinații inedite de volume unde orizontalele tind dacă nu să distrugă verticalitatea lucrărilor, măcar să-i confere o anumită amploare spațială de care primele erau lipsite. Noile combinații de

volume sînt realizate uneori din mai multe piese, reunite cu meșteșugul lemnarilor populari, suprafața lemnului pare strunjită, lipsită de intenții „artistice". în esență sculptura sa este figurativă. Evident a- ceastă viziune accentuează înclinația sa către decora- tivism, marchează o anume distanțare de obiectul artei sale, o renunțare la „modelarea" caldă a materiei în favoarea sublinierii unor raporturi, unor proporții a căror expresivitate și forță de semnificație depășește pe cea de care ar fi fost capabilă numai tratarea propriu-zisă a materiei. Diferentele, mai bine- zis limpezirile pe care le-a cunoscut viziunea sa nu fac decît să sublinieze la urma urmelor o unitate, o rotunjime, o fermitate în concepție. Sculptura Getei

Caragiu își are rădăcinile într-un univers rustic, în sugestiile artei populare românești. Ham mai descoperi afinități cu acest u- nivers în sensul unei anume robusteți, unei anume limpezimi și decizii în exprimarea intențiilor, într-un arhaism și o masivitate asemănătoare cu aceea a porților maramureșene. Invenția de forme este însă nouă. Artista recreează prin aceste personaje imense, dure, evocînd un îndepărtat și straniu matriahat, o lume >în care se distinge dincolo de o anume trăsătură spațială, geografică și o retranșare în legendă. într-un timp nedefinit. Geta Caragiu și-a asumat conștient, aproape imposibila misiune de a crea cu zei anonimi o fabuloasă mitologie românească.
C. R. CONSTANTINESCU

METAMORFOZA UNUI

LA RUGBI-REZULTATE SCONTAT

Se vorbește azi insistent 
despre un pericol al teh- 
nocratizării și industrializă
rii excesive a civilizației 
moderne, rezultanta fiind, 
printre altele, și o evidentă 
nesolicitare a estetizării o- 
biectului industrial. Apari
ția industrial designului a 
impus însă în ultimele de
cenii funcționalismul ca 
pe o cerință vitală în pro
cesul creator. Se conturea
ză un viitor în care se va 
atinge însă acea treaptă 
ce depășește strictul func
tionalism, obiectul indus
trial vizînd astfel direct 
esteticul, dincolo de util, 
industrial desingn-ul rămî- 
nind un moment al expe
rienței industriale altoită 
pe o profundă experiență 
artistică. Aceste cîteva con
siderații ni le-am reamin
tit vizitînd expoziția de 
artă decorativă sovietică 
din Sala Dalles, expoziție 
puternic marcată de preo
cupările, generale în cîmpul 
artei contemporane, ce au 
ca scop introducerea ele
mentului artistic în viața 
zilnică a individului. Poate 
că din varietatea lucrărilor 
expuse — ceramică, porțe
lan, sticlă, piele, metal, go
blenuri și covoare, obiecte

UNIVERS TRADITIONAL )

• fajtiră de oameni
• în Pantelimon

Timpul splendid și entuziasmul spectatorilor, din păcate nu prea numeroși, au răsplătit din plin excelentul spectacol rugbistic pe care cele două echipe reprezentative ,,B“ ale României și Franței l-au dat ieri dupâ-amlaza pe stadionul Dinamo. încadrată cu jucători de valoare incontestabilă, echipa franceză a furnizat de-a lungul întregului meci, faze spectaculoase care i-au confirmat renumele cu care se prezenta în această partidă.într-adevăr, după clasica tatonare, francezii declanșează primele atacuri dînd repetate dovezi de virtuozitate. Rînd pe rînd ei se ciocnesc de rezistența dîrză a românilor și ratează numeroase ocazii. Astfel, Dourthe, Ma- gois și Carrere sînt opriți în extremis și greșesc de puțin înscrierea punctelor. Aceasta pînă în minutul 25, cînd românii preiau inițiativa și, ajunși în terenul advers, reușesc prin. Giugiuc (drop-goal) deschiderea scorului 3—0 pentru România. Cu 3 minute înainte de sfîrșitul- primei reprize, Drăgulescu, pornit în trombă de la centrul terenului, marchează prima încercare a jocului, ridicîncl scorul la 6—0 în favoarea noastră.Reluarea reprizei secunde este furtunoasă. In primul minut aripa Querillac înscrie la colțul terenului de țintă primele puncte ale francezilor. Urmează minute de joc echilibrat în urma cărora scorul se modifică din nou în favoarea noastră : Fugigi transformă o lovitură de pedeapsă 9—3.La jumătatea reprizei a doua jocul începe să încline în favoarea francezilor $i mijloca

șul Barthes ratează cîteva ocazii clare de a transforma lovituri de pedeapsă. ^Treptat, înaintarea franceză se impune și Carrere marchează o încercare pe care de data aceasta Barthes o transformă. Scor 9—8 pentru români. Același Carrăre înscrie o nouă încercare a cărei transformare e realizată de același Barthes, 13—9 pentru oaspeți. Mobilizat 'de perspectiva înfrîngerii, românii trec laNgiac și după un presing puternic, Fugigi marchează o încercare netransformată. Scor 13—12 pentru oaspeți. Cu 10 minute înainte de fluierul final, echipa română nu mai poate rezista atacurilor echipei franceze și aceștia mai înscriu piin Darbos, încercare spectaculoasă, transformată de Barthes, stabilind scorul final de 18—12 pentru francezi. Meritele deosebite ce revin tinerei noastre formații pot fi definite prin calificativele : dîrzenie și curaj. în schimb, nu putem să nu remarcăm lipsa lor de rutină și orientarea greșită privind modul exagerat și fără asigurare de a se grupa în contactul cu adversarii lor direcți. La rîndul lor, treisferturile noastre nu au atins nici un moment nivelul acestei partide. în orice caz, pentru întreaga comportare, tlnăra noastră echipă trebuie felicitată. Arbitrajul lui Geoffrey Fenn (Anglia) — excepțional. La Hanovra reprezentativa A a învins cu scorul : 6—3 (3—0). A marcat, pentru învingători Irimescu din lovitură de pedeapă și drop-goal.
D. MANOILEANU

de podoabă — în contactul 
cel mai direct cu omul, vi
zînd atît utilul cit și este
ticul, se află ceramica. Va
rietatea finalității acestor 
exponate este evidentă. A- 
bundă proporțiile reduse 
care implică stricta noțiune 
de decorație ca și vasele de 
proporții mari în care uti
lul este depășit, impunîn- 
du-sc doar noțiunea 
de decorativ (Kartveliț- 
vili Gheorghi — „Vas"). O 
notă aparte aduce în expo
ziție ceramica concepută in 
funcție de mediul căruia îi 
este destinată, (Smidlzena 
Silvia — compoziția deco
rativă „Primăvara").

O impresie deosebită vi
zuală ne-au produs for
mele ceramice mari, deco
rative, mînuite cu ușurință 
de artiștii gruzini (Iașvil 
Revaz — sculptură decora
tivă „Taur", Kartvelișvili 
Gheorghi ’ „Vas". Uneori 
forma geometrică a vasului 
se îmbină armonios cu ele
mentul decorativ, într-o 
schemă compozițională 
clară (Ivask Anu — vază 
„Artă").

Pe aceeași linie de preo

cupări și realizări, dar mai 
aproape de fragilitate și 
delicat se situează obiectele 
din sticlă. Finețea liniei în 
desenul geometric (Iurghen 
Leida — vas „laroslav") 
alternează aici cu tratarea 
în masă opacă a volumelor, 
ajungîndu-se pînă la o alu- 

\ zie simbolică surprinsă în
tr-o reducție compozițio
nală vizînd esențialul (Ste
panova Antonina — an
samblu decorativ „Motive 
rusești").

Amintind forme și o- 
bictive tradiționale vechi 
rusești, căci elementul de 
continuitate și de preluare 
a moștenirii culturale tra
diționale definește expozi
ția de față, sticla colabo
rează cu lemnul în subli
nierea acestei caracteristici 
(Sușkanova Ludmila — 
ansamblu de vase „In stil 
rus"). Porțelanul etalează 
o varietate colori-tică mai 
bogată, în globalitatea sa 
inspirația creatoare lega
tă de formă fiind poate 
uitată în favoarea preocu
părilor de ornament. Geo
metricul formal domină 
obiectele de metal (Linnaks

Lilian -— „Vase și cupe 
decorative"), uneori deco
rul depășind acest dome
niu strict al geometricului 
în libertatea tratării linea
re peisagistice (Pihelga- 
Helge — vază „Pădure").

Goblenurile și tapiseriile 
înglobează direcții de inspi
rație diverse precum și ma
niere de rezolvare ce indivi
dualizează. pe creator. Stric
tul geometrism compozițio
nal (Na.tubiadze Tomaz — 
„Covor") este uneori pă
răsit în favoarea narati
vului (Kandareli Ghivi — 
goblen „Sărbătoare în 
munți").

A conclude asupra expo
ziției de artă decorativă 
sovietică implică sublinie
rea noțiunii de diversitate 
formală cit și a diversității 
de preocupări a unor ar
tiști de excelentă calitate, 
care nu uită că dincolo de 
utilitarismul implicat se 
află întotdeauna sfera es
teticului, acel estetic inclus 
în viața cotidiană a omului 
de azi.

SMARANDA ROȘU 
*) Expoziția de artă de

corativă sovietică, Sala 
Dalles.

pe un macaragiu de la „23 Au
gust", tovarăș de tribună, că se 
uimește frumos : „Tii, nenică, 
s-a făcut negură de oameni !“ 
O splendidă și spontană figuiă 
de stil pe care mi-am notat-o 
imediat, convins fiind că ceea

Ieri pe la unșpe, in Panteli
mon, Iunie cit frunză și iarbă. 
Aproape 10 000 de cauzași ai fot
balului secund — dintre care 
mai bine de trei sferturi porniți 
dis-de-dimineață, cu diurna-n 
bomboane agricole, tocmai din 
Dr. Slaicovici — s-au adunat in 
pitoreasca vale sportivă a „Me
talului" ca să-și îndure cazna 
săptăminală, de data aceasta in 
cadru] derbiului primei serii a 
Diviziei B. Și cum veneau ei dm 
sus și din toate punctele cardi
nale, văzuți in contra luminii, 
în șiruri și stoluri, în pilcuri și 
gloate, profilîndu-se pe culmile 
din preajmă ca niște invadatori 
bonomi sau ca un soi de cete 
pornite-n procesiune de secetă 
(căci ce sînt altceva decît zile 
de secetă aceste duminici fără
fotbal „mare" ?), numai ce aud

lom reprezentativ 
sim roșv /-/ țoi)

Omagiu lui 
Anton PannSîrribătă și duminică în »adrul marilor aniversări J.N.E.S.C.O. a avut loc la Rm. Zîlcea un bogat program de ■ctivități culturale menit să insteaseă memoria lui Anton Pann, „Finul Pepelei cel isteț a un proverb" cum îl definea iminescu. Numele popularu- _ii scriitor, o parte din biogra- a sa, se leagă strîns de fnu-' moșul oraș de pe Olt, încă de pe atunci un important centru cultural. Aici s-a stabilit pentru doi ani în 1826 în casa de pe strada Știrbei Vodă nr. 18, (azi casă memorială), fiind profesor de „muzichie" la școala de pe lîngă Episcopia Rîmnicului. Revine în perioada 1835—1837 bătînd drumurile tîrgurilor din Rîureni și din alte locuri din Vîlcea, pentru culegerea cînteceloir de lume pentru ca în 1848 să-l găsim iarăși în oraș, entuziasmînd mulțimea adunată în parcul „Zăvoi", cu prilejul depunerii Jurămîntului de pe noua Constituție, cu acel imn național „Deșteaptă-te române" al lui Andrei Mureșeanu, a cărei melodie a compus-o și s-a cîntat pentru prima oară aici. Azi, după 175 de ani de la nașterea sa, locuitorii vîlceni i-au pregătit „celui dinții scriitor român, profesionist al unei epoci în care cei mai mari condeieri consideră scrisul ca o ocu- pațiune adiacentă" — cum o- pina recent profesorul Mihai Pop — cea mai amplă festivitate dedicată lui. Deschiderea a fost făcută sîmbătă seara de un colectiv al Teatrului Notta- ra care a prezentat piesa „Anton Pann“ de Lucian Blaga. în cadrul unui simpozion organizat în noua sala a consiliului popular județean, în prezența unui numeros public, tovarășii Petre Dănică, președintele Consiliului popular județean Vîlcea, poetul Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, prof, doctor docent Mihai Pop, directorul Institutului de etnografie și folclor al Academiei, prof, dr. Ovidiu Papadima și criticul literar Ion Roman au e- vocat viața și activitatea marelui scriitor după care oaspeții au vizitat casa memorială unde a avut loc o șezătoare literară. Tot cu acest prilej au fost difuzate două volume editate de către comitetul județean U.T.C. Festivitățile au fost încheiate printr-o seară de poezie contemporană la care și-au dat concursul .scriitori din București și membri ai cenaclului Anton Pann, precum și de un medalion literar muzical realizat de către formația casei municipale de cultură.

VASILE RAVESCU

0 TRADIȚIE CARE OBLIGĂ*
(Urmare din pag. I) 

presionantului șir de nume cu 
rezonanță în cultura românească 
— Nicolae Cartojan, George O- 
prescu, Traian Lalescu, Dan 
Barbilian (Ion Barbu), Nicolae 
Condeiescu, George Georgescu, 
Tudor Vianu, Nicolae Dărăscu, 
Ion Maximilian, Ion Aurel Mai
con — părtașe la istoria liceului 
ea profesori sau ca elevi, specta
colul elevilor de azi i-a răspuns 
printr-o remarcabilă demonstrație 
de ținută culturală, gest elocvent 
pentru calitatea tradițională a în- 
vățămîntului practicat aici.

De altfel, această idee a tradi
ției care obligă, care stimulează, 
care oferă premise și garanții 
prezentului și viitorului a marcat 
vizibil întreaga sărbătoare. Adu- 
ctnd cadrelor didactice, foștilor și 
actualilor elevi salutul organelor 
locale de partid și de stat, tova
rășul Gheorghe Necula — mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid Ilfov, președinte al Comi
tetului executiv al Consiliului

popular județean — a subliniat 
în adunarea festivă tocmai dato
ria acestui străvechi lăcaș de cul
tură de a-și onora trecutul stră- 
duindu-se să fie în continuare la 
înălțimea sarcinilor pe care le 
pune în fața școlii construcția 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Comunicând, în adu
narea festivă, hotărîrea secreta
riatului C.C. al U.T.C. de a a- 
corda organizației de tineret a 
liceului dreptul de a avea dra
pel propriu, tovarășul Ion Iliescu 
— membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C. 
și ministru pentru problemele 
tineretului — și-a exprimat satis
facția că actuala generație de 
elevi a meritat cea mai înaltă 
distincție a organizației prin se
riozitatea și pasiunea cu care se 
pregătește pentru a răspunde ce
rințelor contemporane ale socie
tății. Și, ca un corolar, în tele
grama pe care participanții la 
sărbătorirea centenarului au ho- 
tărît să o trimită domitetului 
Central al Partidului Comu

onora și îmbogăți o 
fie a fost formulată 
lament ferm:

nobilă 
ca un

nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, această datorie de a

„In pragul celui de al II-lea 
secol de existență a liceului „Ion
Maior eseu" din 
drele didactice,

Giurgiu noi, ca- 
în frunte cu co

muniștii, însuflețiți de perspec
tivele mărețe jalonate de Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român, vă încredințăm 
că vom munci cu abnegație și 
dăruire pentru perfecționarea 
procesului de învățământ și spo
rirea eficienței acestuia, transmi
țând elevilor noștri cuceririle ști
inței și culturii naționale și uni
versale, ne vom închina toată ca-
paritatea creatoare educării ele
vilor în spiritul ideologiei parti
dului nostru, al dragostei ne
țărmurite față de patria noastră 
România Socialistă, pentru a în

ce vom vedea pe gazon, in ase- 
menea ambianță, va fi și mai 
frumos.

china întreaga lor putere de 
muncă, pricepere și devotament $ 
făuririi viitorului luminos al pa
triei". A

Onorarea contractelor •
(Urmare din pag. I)Porumbescu, îl întîlnim pe tovarășul Radu Rump, tînărul inginer agronom al unității. Dumnealui ne declară că adunarea generală a cooperatorilor a hotărît suplimentarea contractului la porumb cu încă 27 tone care vor fi livrate în următoarele două zile, în cooperativă lucrează efectiv peste 120 de uteciști care „au fost pionii de bază ai recoltării, transportării și depozitării porumbului".Multe alte cooperative a- gricole din acest județ au hotărît în adunări generale să suplimenteze livrările către fondul centralizat al statului. Acțiunea este în curs de desfășurare. Sînt condiții ca a- chitarea obligațiilor contractuale ca și livrările suplimentare să fie făcute cu mai multă operativitate. în unele unități această operație se desfășoară nesatisfăcător.Cooperativa agricolă din comuna Fîntînele, prin rezultatele de producție, avea un bun renume în județ. Iată însă că în acest an a înregistrat serioase rămîneri în urmă la livrările de porumb în cadrul

contractului. Abia de ieri a trimis primele 12 tone spre baza de recepție din Lizeni. Inginerul agronom al cooperativei, tovarășul loan Dără- buț, pune întîrzierea pe seama nematurizării porumbului. La întrebarea noastră acum în noiembrie, cînd porumbul e copt și răscopt mai putem vorbi despre așa ceva, dumnealui s-a justificat aruneînd vina pe întreprinderea de Transport Auto Suceava, care nu a trimis decît 3 camioane în Ioc de 10, cit prevedea contractul. în aceste condiții credem că mijloacele proprii de transport ar trebui folosite intensiv. Tovarășul inginer ne asigură că în decurs de 6 zile cooperativa agricolă de producție își va onora integral cele 591 tone porumb prevăzute în contract, concomitent cu încă 20 tone suplimentare.Din cele 90 de cooperative agricole de producție, din județ, care au obligații contractuale la porumb, abia jumătate s-au prezentat la bazele de recepție cu diferite cantități care pînă în seara zilei de joi, 6 noiembrie, reprezentau aproximativ 33 la sută din întreaga cantitate ce trebuie livra

tă. Din situația operativă întocmită mai demult, la Direcția agricolă rezultă că unitățile agricole au încheiat culesul porumbului pe întreaga suprafață. Aceasta nu înseamnă însă că întreaga recoltă a fost pusă la adăpost de intemperiile vremii. Astfel, pe unele tarlale ale cooperativelor agricole din Măricei, Roșcani, Burdu- jeni, Adîncata, se află pe pă- mînt importante cantități de porumb tăiat cu coceni. E necesară o concentrare a tuturor forțelor din aceste cooperative în vederea strîngerii și depozitării neîntîrziate a recoltei, vremea rece diin ultimele zile prevestind primele zăpezi. Ritmul de predare a porumbului contractat cu statul, precum și a cantităților suplimentare stabilite pe bază reevaluărilor făcute trebuie să crească în ultimele zile. Membrii organizațiilor U.T.C. din satele județului au datoria să munceascăexemplar dînd dovadă de maximă solicitudine, să intervi- £ nă ajutîndu-i pe vîrstnici acolo unde lucrările de transport și depozitarea porumbului sîntîntîrziate.

...Ceea ce, din păcate, nu 
s-a-ntimplat. Căci, băieții de la 
Progresul și Metalul, cu gindul 
numai la bietele lor puncte și 
nicidecum Ia noi, optimiștii din 
tribune, ne-au oferit un meci de 
uzură (și, pe alocuri, de uzare 
a gambelor și chiar maxilarelor 
adverse), o partidă din care 
n-am reținut decît zbaterea 
destoinică a lui Raksi, scurtele 
fulgerări ale lui Țarălungă, 
inexplicabila dezorientare a lui 
Pavlovici, trecerea spre bărbă
ție a copilului Radu Ionescu și 
ciudata lipsă de convingere a 
tuturor metalurgiștilor, duri ca 
stinca in fața propriei porți ți 
in mijlocul terenului, dar moi 
ca vata în careul advers. Atit și 
nimic mai mult. Nici măcar un 
gol. (A fost unul, in poarta me- 
talurgistă, dar, după cum ne-a 
încredințat chiar simpaticul ma
gazioner al Progresului, aflat 
aproape de fază, arbitru] Bentu 
l-a anulat pe drept).

în rest, veselie ca la Acapulco: 
„spirite de glumă" pe seama ar
bitrilor, chiote de la nunțile din 
vecini și, către final, huruitul 
viril al motoarelor avîntate în 
motocrosul organizat in apro
piere. ...Am văzut 10 000 de oa
meni întoreînd capul, ca la co
manda unui regizor nevăzut, 
spre goana acelor mașini — i-am 
văzut, deci, întoreînd spatele 
gazonului unde se desfășura o 
partidă anostă — și acesta mi 
s-a părut gestul cel mai semni
ficativ al dimineții de ieri din 
Pantelimon.

PETRE DRAGO

De azi, „cartierul general" al 
tricolorilor s-a mutat la Snagov. 
Dar cele cîteva zile petrecute 
la Poiana Brașov au însemnat 
un pas înainte în pregătirea pen
tru dificilul examen de la 16 
noiembrie. Cîștigul cel mat de 
preț a fost recuperarea selec- 
ționabililor după atîtea tururi de 
forță din această toamnă fotba
listică. Zilele care urmează — 
zilele celei mai lungi săptămîni 
din fotbalul nostru — jucătorii 
vor intra în plenitudinea forțe
lor. Au făcut cîteva antrena
mente pentru condiția fizică și 
menținerea formei sportive.

Ultimul obiectiv al programu
lui de la Poiana Brașov — me
ciul de ieri după-amiază, cu 
stegarii. (Înainte de plecare spre 
noul stadion municipal — o re
priză din mecitd Polonia — 
Bulgaria, oferită de micul e- 
cran. De la fiecare- meci, bun 
sau rău, ai de învățat cite ceva, 
este de părere Dumitrache). Na
ționala noastră și-a găsit un ex
celent partener de joc in echi
pa antrenată de Valentin Stă- 
nescu. Ca și rîndul trecut, ele
vii lui ■— care au demonstrat 
o formă bună în campionat — 
au pus destule probleme selec- 
ționabililor. Ei au și controlat 
mai mult jocul în prima re
priză, reușind un gol frumos 
prin Gane. Totuși scorul de e- 
galitate — în repriza a doua Lu- 
cescu, în urma unei combinații 
Demhrooschi — Dumitrache, a 
înscris imparabil — nu reflec
tă fazele ocaziilor de gol. Trico
lorii au avut nu mai puțin de 
patru bare spectaculoase (Gro- 
zea de două ori, Dumitrache și 
Ghergheli).

Lotul a început jocul în ur
mătoarea alcătuire: Ghiță, Săt- 
măreanu, Hălmăgeanu, Dan, 
Mocanu. Radu Nunweiler, Gher
gheli, Domule, Dobrin, Dumi-

troche și Grozea. După numai 
cîteva minute a ieșit Dobrin, a- 
cuzînd dureri în regiunea lombo- 
sciatică, locul lui luindu-l Tu- 
fan. In repriza a doua antren 
norul a trimis în teren și pe Ră- 
ducanu, Lupescu, Dinu, Lucescu 
și Dembrovschi, reușind astfel 
să-și ruleze întreaga garnitură 
aflată la dispoziție, mai puțin 
Deleanu cate ieri nu a încălțat 
ghetele de fotbal, avind interdic
ția doctorului pentru o întindere 
musculară la piciorul sting. Știm 
că echipa a avut de re
zolvat anumite sarcini tehnico- 
tactice. Totuși ne-a surprins în- 
trucîtea maniera de joc, slaba 
combativitate, lipsa unei ambiții 
mai aprinse la jucători de a de
monstra o superioritate mai e- 
videntă. Dar cei. mai în măsură 
să aprecieze evoluția selecționa- 
ÎMilor fiind antrenorii, le dăm 
cuvintul:

ANGELO NICULESCU : „A 
fost un antrenament folositor dat 
slab. Atît".

EM. VOGL: „Antrenament
util însă nu mi-a plăcut faptul 
că jucătorii lotului s-au mena
jat în așa măsură. Mă aștep
tam să se întrebuințeze mai mult. 
Unii au rămas la strictul nece
sar. De aici un joc fragmentat".

La ora cînd citiți aceste rin- 
duri, lotul se află deja la Sna- 
gw. In cursul acestei săptămîni 
ei își vor continua programul c'”" 
antrenament, accentul punîț^ 
du-se — după cum ne declarau 
antrenorii — pe pregătirea teh- 
nico-tactică individuală pentru 
realizarea sarcinilor specifice pos
tului, pentru omogenizarea com
partimentelor și sincronizarea ac- , 
(iunifor.

Marți va avea loc un nou meci 
de antrenament, cu echipa de 
tineret-rezervă a clubului Steaua, 
iar joi selecționabilii vor avea ca 
adversari dottă echipe din di- 
viția C: Sirena și Electronica. 
Dar asupra săptămînii pregătiri
lor febrile de la Snagov vom 
mai reveni.

VASILE CABULEA

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE CROS
0 finală de... pomină

• VOLEI
Jocurile din etapa de ieri, atît 

la masculin cit și la feminin, nu 
au adus nimic nou decît conso
lidarea poziției liderilor. După 
cinci și respectiv patru etape con
duc echipele giuleștene. La bă
ieți, Rapidul — cu 10 puncte — 
este secondată de Steaua cu a- 
celași număr de puncte, dar cu 
un setaveraj mai slab, iar rapi- 
distele conduc cu 8 puncte. Dacă 
ar fi să vorbim despre „surpri
zele" zilei acestea, ele s-au con
sumat la Timișoara și București 
In orașul de pe Bega, studenții 
de la Politehnica au fost între- 
cuți — se pare destul de greu, 
cu 3—2, de colegii lor din Galați. 
In Capitală, sibiencele de la 
C.S.M., mai sigure, au obținut un 
succes poate nescontat, dar me
ritat, cu 3—0 în fața voleibalis-

REZULTATE 
CATEGORIA B

SERIA I: Portul — Politehnica 3—0; Ceahlăul — Chimia 1—0 ; Metalul București — Progresul București 0—0; Poiana — Dunărea4— 1 ; Sportul studențesc — Metalul Tîrgoviște 2—2 ; O- țelul - Metrom 2—1 ; Gloria — Știința 3—0; Flacăra— Progresul Brăila 1—1.
SERIA A II-A : C.F.R. A- rad — Olimpia Satu Mare 2—0 ; Olimpia Oradea — Minerul Anina 4—1 ; Metalurgistul Cugir — Vagonul 1—0 ; Electroputere — C.S.M. Sibiu 2—1 ; C.S.M. Reșița — Chimia 2—0; Ri- pensiâ — Gaz*metan Mediaș5— 0 ] Metalul Tr. Severin— C.F.R. Timișoara 0—1 ; Metalul Hunedoara — Minerul Baia Mare 0—0.în clasamentele celor două serii conduc PROGRESUL București cu 17 puncte și, respectiv RIPENSIA, cu 15 puncte.

telor de la Progresul. Tot în 
București, la feminin s-au mai 
disputat încă trei partide, însă 
nivelul voleiului prestat nu a 
fost cel dorit. Evoluții șterse, 
spectacole mediocre în care s-au 
evidențiat cu prisosință nesigu
ranța blocajelor la fileu, preluări 
de servicii greșite, pase fără a- 
dresă, carențe ale trăgătoarelor 
și ridicătoarelor etc. Pînă și Ra
pid, favorită incontestabilă și vic
torioasă cu 3—0, s-a comvlăcut 
în replica fără nerv a Farului.Rezultate tehnice. Masculin : 
Universitatea Craiova — Steaua 
0—3; Tractorul Brașov — Rapid 
1—3; Minerul Baia Mare — U- 
nirea Tricolor Brăila 3—1; Vii
torul Bacău — Petrolul Ploiești 
3-D.Feminin : C.P.B. — I.E.F.S. 
0—3» Medicina București — 
Voința Miercurea Ctuc 3—0; U- 
Diversitatea Timișoara — Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—2.

CORNEL VALEANU

Prevăzut inițial la Suceava, schimbat apoj în București zpe Stadionul tineretului și, tn sfîrșit, în ultimele zile stabilit pe Șoseaua Nordului, campionatul republican de cros a avut o desfășurare la fel de zbuciumată Ca și alegerea orașului și terenului de alergare. Și pentru o relatare mai fidelă a felului cum s-a organizat concursul, am solicitat cîteva păreri unor antrenori cu autoritate în alergările de fond si d'e demifond.NEHOI CONSTANTINESCU (Roman) : „Cu toate că era vorba de un campionat național, organizarea a tost mai slabă decît la fazele pe județ. Traseul pe alei înguste a făcut dificile depășirile pe parcurs între concurenți. Atletelor mele le-am spus să se ,.ducă“ încet ca sa nu se accidenteze. La Stadionul tineretului se putea desfășura mult mai bine, așa cum s-au organizat multe alte crosuri. De asemenea, popularizarea campionatului, foarte slabă, a făcut ca practic concursul să se desfășoare fără spectatori".GHEORGHE BIRO (C-S.M; Cluj) : „în cursa juniorilor mici, după plecarea care s-a dat pe o porțiune de circa 300 m. asfalt, la intrarea în parc, foarte' strimtă, concurențiî au stat, pur și simplu, la coadă, aștep- tînd să se facă loc să poată continua cursa 1 în rest, participarea numeroasă a fost un punct îmbucurător".Prof. D-TRU MIMA ALE- XANDRESCU (I.E.F.S.) : „Organizarea crosului nu a ținut cont de nici o indicație a literaturii de specialitate din acest domeniu (plecările pe spații înguste, sosiri în care concurenții nu și-au putut apăra bine șan-

sa, trasee mai lungi decît «1» prevăzute în regulament < * Pentru o comisie oarecare Me atletism s-ar fi putut găsi circumstanțe atenuante, însă F.R. de Atletism trebuia să dea un exemplu. Comisia municipiului București a organizat mult mai bine faza pe Capitală".MIHAI TINȚORESCU (Di- • namo) : „Pentru probele cu participant! puțini (seniorii), traseul a fost corespunzător, deși alei <3am înguste- Alergările de cros au însă nevoie de un calendar mai bogat și mai bine organizat".Acestea sînt cîteva opinii. Dacă mai adăugăm și afirmația medicului de concurs, care după primele patru curse, cele ale juniorilor, spunea că niciodată nu a avut de tratat ca in acest concurs, peste 60 d'e at- leți cu zgîrieturi și lovituri, ne putem face o idee despre felul cum a decurs acest cros de... pomină.Acestea nu au scăzut cu nimic însă, meritele învingătorilor, ba dimpotrivă, deși în condiții normale unele rezultate ar fi putut fi schimbate.
★

Noii campioni republicani ai 
României la cros sînt : JUNIOA
RE II. Viorica Jitaru (Trestlenl — 
Cimpina). ECHIPE : Liceul Govo
ra — Sat. JUNIORI II. Franelsc 
Moștiș (C.S.O. Baia Mare) ECHI
PE : Politehnica Timișoara. JU
NIOARE I. Rafira Flța (Lie. 4 Ga
lati) ECHIPE : Metalul București. 
JUNIORI I. Dumitru Niculae (Me
talul București). ECHIPE: Metalul 
București. TINERET : Ion Diata 
(Steaua). ECHIPE : Steaua. SENI
OARE. Viorica Gabor (C.A.U.). 
ECHIPE : c.A.U. SENIORI. Nicu
lae Mustață (Dinamo). ECHIPE : 
Dinamo.

SILVIU DUMITRESCU

•BASCHET
Nici un fel de surpriză nu a condimentat această etapă a campionatelor divizionare, etapă calmă asemeni etapelor plate din cursele cicliste.Revenită recent din Albania, după un frumos succes în C.C.E., formația campioană Dinamo a susținut un meci care se anunța dificil, cu Politehnica București. Dar n-a fost așa, cu toate că studenții tind în continuare să devină o echipă redutabilă. Di- namoviștii, conduși cu un punct la pauză au... evadat în minutul 33, trecînd linia de sosire cu un avantaj de 10 puncte : 68—58. Proaspăta promovată. Voința București, a rezistat o repriză Stelei care, fără Nosie- vici și Savu (bolnavi), nu reușește deloc să... strălucească Scor final: 79—66 (32—32). Un

meci disputat au furnizat I.E.F.S. și I.C.H.F. ; echipa studenților în educație fizică nu a reușit nici de această dată să evolueze la valoarea ei reală, pierz'înd... la sprint o întîlnire pe care putea tot atît de bine s-o cîștige : 70—75 (33—32). E- levilor lui Mihai Nedef le lipsește, în mod surprinzător, tocmai inteligența și clarviziunea în joc, care îl caracterizau pe antrenorul lor ca jucător. în campionatul feminin, Politehnica București a oferit un adevărat recital de baschet, disnunînd cu un scor record de Progresul: 101—51 (59—20) 1Celelalte rezultate : masculin : „U“ Cluj — „Poți" Brașov 76—67 ; Comerțul Tg. Mureș — „Poli" Galați 64—61 ; „U“ Timișoara — Rapid 77—75. Feminin : Mureșul — A.S.A. Cluj 82—51 ; Crișul — Voința Brașov 51—44 ; I.E.F.S. — Constructorul București 51—44.
OVIDIU FAUN
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
INDUSTRIALE DIN CAPITALĂIn Întreprinderi

La Fabrica de cabluri fi materiale electroizolante

(Urmare din pag. t) nuiască în viitor, ca muncitori calificați.In secția prelucrări mecani- ce'tovarașul Ceaușescu a indicat colectivului să studieze cu mai multă operativitate posibilitățile de mecanizare a unor lucrări pentru care se cheltuiește mult timp precum și forță de lucru csre ar putea fi utilizată mal cu folos în alte sectoare. Recomandînd să se ia măsuri pentru extinderea
Diaiog rodnic despre 
atribuțiile și roiul 

centralei industrialeînsoțiți de aplauzele muncitorilor care și-au exprimat astfel satisfacția de a avea în mijlocul lor, și de a se întîl- ni J-ș locurile lor de muncă ci^.icretarul- general al partidului, oaspeții s-au îndreptat spre pavilionul administrativ al uzinei unde au avut în continuare o amplă convorbire cu cadre de răspundere din conducerea centralei industriale și a întreprinderii. După ce tovarășii Gheorghe Petrescu și Jean Beiu au înfățișat preocupările actuale ale centralei industriale și ale uzinei de utilaj chimic, tovarășul Ceaușescu s-a interesat asupra modului cum lucrează centrala industrială, despre relațiile și cu cele 6 uzine componente și cu Institutul de cercetări și proiectări de utilaj chimic, de actuala organizare a întreprinderilor ce formează această centrală, de planificarea, aprovizionarea, desfacerea în cadrul centralei, și preocupările ei pentru specializarea întreprinderilor.în continuare, secretarul general al partidului s-a referit pe larg la concepția care trebuie să stea la baza activității centralelor industriale, la faptul că în viziunea unor cadre tehnice atribuțiile centralelor industriale, raporturile lor cu întreprinderile sînt privite în mod simplist. Tovarășul Ceaușescu a apreciat că este necesar să se treacă mai ho- tărit la măsuri menite să creeze toate condițiile ca centrala industrială să intre cu adevărat în fondul problemelor, să-și exercite din plin atribuțiile mari ce-i revin în planificarea și organizarea producției, în domeniul aprovizionării și desfacerii incit, pe a- ceastă cale. întreprinderile să fie degrevate de anumite sarcini, avînd posibilitatea să se concentreze nemijlocit asupra problemelor producției. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat conducerii centralei să studieze posibilitatea ca intr-un termen cit mai scurt centrala să preia proiectarea tuturor utilajelor, comenzile, documentația, să treacă la e- fectuarea unei aprovizionări unice, pentru toate întreprinderile ce o compun, a operațiilor de planificare. Existența unui plan unic la nivelul centralei industriale, ar crea întreprinderilor posibilități mai largi pentru a se ocupa de o mai eficientă programare cu rentă a producției. O atenție deosebită — a spus tovarășul Ceaușescu — va trebui acordată organizării și specializării producției, domeniu în care centrala nu a acționat pînă acum cu destulă operativitate. Specializarea unei u- 

mecanizărîi proceselor de producție, pentru modernizare, secretarul general al partidului a indicat ca un grup de specialiști din institute de cercetări, din minister, și uzină să studieze această problemă și să elaboreze soluțiile cele mai potrivite pentru a spori ritmul de lucru care în prezent, nu este satisfăcător. De asemenea s-a indicat să se ia măsuri pentru organizarea mai judicioasă a spațiului de producție, pentru înzestrarea uzinei cu noi capacități de producție.

tine pentru montajul general, 1 altora pentru o anume aparatură, specializarea pe suban- samble și repere mici — sînt soluții care se cer studiate cu toată atenția de conducerea centralei, aplicarea lor creînd condiții pentru creșterea productivității și calității, pentru facilitarea operațiilor de mecanizare, simplificarea și îmbunătățirea transportului.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii centralei ca în colaborare cu ministerul, cu Comitetul de Stat al Planificării cu Comitetul municipal de partid să stabilească un program concret, de perspectivă privind propria organizare, precum și cea a întreprinderilor ce o compun, în așa fel încît fiecare unitate din cadrul ei să devină o întreprindere modernă,dotată la nivelul tehnicii avansate și organizată pe baze cu adevărat științifice.Subliniind că planificarea producției pe tonaj nu stimulează ridicarea tehnicității, producției și nici reducerea consumului de metal, în special folosirea oțelurilor aliate — secretarul general al
In noua zonă industrială 

a Bucureștiului-BerceniDe la „Grivița Roșie", coloana mașinilor oficiale străbate principalele artere ale Capitalei, îndreptîndu-se spre noua zonă industrială a Capitalei — Bgrceni, unde, o dată cu cartierul de locuințe, se înalță importante obiective industriale. Imense siluete metalice prefigurează aici, pe a- proximativ 136 de hectare, dimensiunile unei întreprinderi cu rezonanțe puternice în industria românească constructoare de mașini — Uzina de mașini grele-București — locul de naștere al turboagre- gatelor de mare putere. Actul ei de dare în funcțiune a fost semnat în 1966, cînd, a început să producă prima secție de oțelărie electrică. în scurt timp au început producția și în celelalte sectoare calde — forja și turnătoria — organizate într-un ciclu metalurgic complet. Ele sînt proiectate și construite după ultimele exigențe tehnice, cu utilaje și instalații de înaltă tehnicitate, sincronizate proceselor tehnologice mecanizate și automatizate. Performanțele producției realizate aici au fost stabilite recent prin executarea unor repere cu tehnologie complexă pentru turbinele 

partidului a indicat să se renunțe la o asemenea planificare și să fie înlocuită cu planificarea pe produs. De asemenea, abordînd problema cointeresării materiale, a retribuției muncii, tovarășul Ceaușescu a recomandat să se urmărească realizarea unei cît mai bune încadrări pe catego’rii, astfel încit să se stimuleze eforturile tuturor acelora care realizează lucrări de înaltă calificare. Creșterea veniturilor muncitorilor — a subliniat secretarul general al partidului — este nemijlocit legată de eficacitatea măsurilor de organizare a producției, de modul în care centralele industriale vor coordona activitatea economică a întreprinderilor ce le alcătuiesc, de specializarea și profilarea judicioasă a acestora, de folosirea integrală a capacităților de producție a forței de muncă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că în acest complex proces de organizare științifică a producției, de modernizare și specializare a fiecărei întreprinderi, va fi studiată și folosită experiența și inițiativa colectivelor de muncitori și specialiști din uzinele centralei și din cadrul altor centrale și mari unități industriale din țară și de peste hotare, că organizațiile de partid, sindicale și de tineret, se vor dovedi mai active, vor contribui mai eficient la rezolvarea problemelor majore ale producției.Cei prezenți, membri ai conducerii uzinei și centralei, cadre dp răspundere din ministerul de resort, s-au angajat în fața conducerii partidului, a secretarului său general că vor acționa cu hotărîre pentru a traduce în fapt indicațiile, sugestiile prețioase ce le-au fost făcute pe parcursul vizitei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, și ceilalți conducători de partid părăsesc uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie", în aplauzele muncitorilor ' care o- vaționează pentru partid, pen tru Comitetul său Central.

hidraulice de 178 MW destinate Sistemului hidroenergetic și de navigație de ia Porțile de Fier. Ultima piesă — butucul rotor, pentru care s-au folosit 200 de tone de oțel lichid — a constituit un adevărat examen de încercare a posibilităților de executare la o înaltă tehnicitate a produsului, examen care a fost trecut cu succes. Aici, la Uzina de mașini grele din București, procesele tehnologice din sectoarele aflate în funcțiune se desfășoară în paralel cu activitatea constructorilor care dau contururi definitive halei de prelucrare.Vizitînd această „cetate" a giganților de oțel, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid s-au oprit la tunelul de echilibrare și supraturare a rotarilor pentru echipamentele turbo- energetice, o adevărată uzină unde principalelor repere ale turboagregatelor românești li se semnează „certificatul de garanție". în modernâ cameră de comandă a standului tunel, oaspeții sînt ■ informați că această unita- . te importantă a uzinei a intrat recent în funcțiune, echi- librîndu-se pînă acum primul 

rotor al unei turbine realizate de Uzina constructoare de mașini din Reșița.însoțiți de directorul general al uzinei, ing. Tiberiu Grecu, oaspeții vizitează, în continuare, hala de turboagre- gate- Această importantă unitate a uzinei impresionează prin întinderea sa — 6,8hectare — fiind una dintre cele mai mari din Europa. Construcția halei este acum terminată. în prezent se lucrează la montajul principalelor utilaje. Una din primele secții productive care va func. ționa aici — sculăria — a și început să producă, livrînd celorlalte unități aflate în funcțiune sculele și dispozitivele necesare procesului tehnologic. Intrarea în funcțiune a halei de turboagregate — relevă directorul general al uzinei — va marca o etapă importantă în evoluția acestei mari unități industriale.în fața unei machete și a unor planșe tehnice, se dau explicații în legătură cu stadiul construcțiilor și cu caracteristicile utilajelor ce se vor produce pentru prima dată aici. Planul de perspectivă prevede ca în anul 1972 să se realizeze în uzină primele turboagregate de 330 MW, ur- mînd ca în etapele următoare să se treacă la realizarea unor turboagregate și mai mari — de 600 MW. Se subliniază faptul că uzina de mașini grele din București își va spune un cuvînt hotărîtor tri înfăptuirea planului de e- lectrificare a țării, furnizînd într-o proporție însemnată e- chipamentul necesar centralelor electrice.O altă secție vizitată este hala de tratament termic, ar flată în plină construcție. Rețin atenția cîteva noutăți tehnice importante. "Un cuptor de mari dimensiuni, vă asigura că lirea pieselor după o tehnologie modernă — sub ceață, iar în alte cuptoare automatizate se va efectua tratamentul termic al pieselor ,sUb influența căldurii produse de hidrocarburile gazoase.Pe tot parcursul vizitei se dau ample explicații în legătură cu stadiul construcțiilor, cu nivelul tehnic la care se vor realiza noile produse ale acestei mari unități constructoare de mașini din țara noastră, vlăstar viguros al prevederilor celui de-al IX-lea Congres al partidului. Apreciind dotarea modernă a uzinei, faptul că aceasta se ridică la nivelul celor mai noi întreprinderi de acest fel, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat în recomandările adresate conducerii uzinei asupra necesității de a se asigura toate condițiile — organizatorice și de calificare a cadrelor — pentru ca încă de la început în fiecare secție să se realizeze o folosire optimă a capacităților de producție, să se atingă, într-un termen cît mai scurt, indicatori^ planificați. în a- cest scop,' secretarul general gl partidului a indicat să se alcătuiască un puternic nucleu de cadre calificate în specialitățile de bază ale uzinei.In tot timpul vizitei făcute în tînăra și puternica uzină,, muncitorii, tehnicienii și inginerii din secțiile în funcțiune, ca și constructorii de pe schele l-au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu o-deosebită -căldură, manifestîndu-și și cu acest prilej puternicul lor atașament față de politica partidului și statului nostru, pusă în slujba înfloririi și dezvoltării multilaterale a patriei, a cauzei socialismului și păcii în lume.Un alt obiectiv Industrial vizitat pe platforma industriei grele de la Berceni a fost secția de pereți membrană și țevi pentru cazanele de aburi apar- ținînd uzinei „Vulcan", întreprindere bucureșteană, care, alături de Uzina de mașini grele, face parte din noua centrală industrială de utilaje e- nergetice, metalurgice și pentru construcții.Directorul general al uzinelor „Vulcan", ing. Constantin Dumitrache, îi conduce pe oaspeți de-a lungul primei linii tehnologice intrate în funcțiune, informîndu-i că în prezent se lucrează la alte două asemenea linii automate, care, împreună vor produce anual 13 000 tone utilaje. Răspun- zînd întrebărilor, ce-i sînt a- dresate de conducătorii de partid, directorul uzinei subli-. niază că prin intrarea în funcțiune a noii unități, capacitatea de producție a uzinelor „Vulcan" va crește cu 18—20 la sută, permițînd totodată realizarea unor produse de înalt nivel tehnic, corespunzătoare cerințelor economiei noastre naționale, exigențelor tehnicii moderne. Adresîndu-se primarului municipiului, tovarășul Ceaușescu, recomandă ca în alcătuirea planului de sistematizare să se acorde atenție acestei zone a orașului, să se prevadă construcții de locuințe proprietate a uzinei, edificii social-culturale, creîndu-se condiții corespunzătoare pen

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășilor Gheorghe Pană și Dumitru Popa, în marile întreprinderi in

tru cei ce vor lucra în aceste unități economice.In încheierea vizitei la uzina de utilaj greu tovarășul Nicolae Ceaușescu, felicitîn- du-i pe constructori, pe toți cei ce își desfășoară cu pasiune munca Pe această gigantică platformă industrială, apreciind nivelul tehnic al utila-
Locul de 

al „arterelor**Străbătînd alte zone ale o- rașului, coloana mașinilor se îndreaptă spre Fabrica de 
cabluri și materiale electro
izolante. Traseul prilejuiește o trecere în revistă a muncii constructorilor care au dăruit Bucureștiului, tuturor cartierelor sale o nouă înfățișare. Termocentrala Popești—Leor- deni, serele care de departe dau iluzia unui lac vălurit, apoi adevăratul oraș care s-a înălțat în cartierul Titan sînt o impresionantă mărturie a marilor transformări pe care le-a cunoscut în anii socialismului Capitala țării.Un nou popas, la Fabrica de cabluri și materiale electroizolante — produse de o întrebuințare foarte variată în întreaga economie națională... Deși industria noastră de cabluri a luat ființă cu două decenii în urmă această ramură de producție s-a dezvoltat îndeosebi în ultimii ani, ca urmare a dotării masive cu noi capacități de producție a necesităților mereu sporite ale economiei. Vechea fabrică și-a sporit capacitatea pe parcurs și, mai ales, anul acesta cînd au intrat în funcțiune cîteva sectoare importante de producție.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt invitați de adjunctul ministrului industriei construcțiilor de mașini, Cornel-Mihulecea,- să' viziteze noile unități intrate în funcțiune anul acesta — secția de cabluri de forță, cu o capacitate anuală de 10 000 km cabluri și trăgătoria de aluminiu cu o capacitate de 10 000 tone pe an.Directorul general al Fabricii, ing. loan Macău, informează că aceste unități au fost date în funcțiune cu 12 și respectiv, 15 luni înainte de termen, permițînd realizarea u- nor sporuri de produse, deosebit de solicitate de economia noastră națională. In acest

jelor care au început să se producă aici, recomahdă totodată, gazdelor să se intereseze îndeaproape de grăbirea lucrărilor de construcții pentru ca obiectivul, industrial vizitat să poată fi dat în folosință în termenul stabilit și la parametrii tehnico economici pre- văzuți în proiect.
naștere 
electrificării timp de la intrarea lor în funcțiune, aceste secții au a- tins indicatorii prevăzuți în proiecte — ceea ce reprezintă un important succes pentru tinerele colective de muncă de aici.Urmărind procesele tehnologice, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de caracteristicile noilor produse, de procesele tehnologice de fabricație, de stadiul livrărilor către beneficiari. Oaspeții primesc, de asemenea, explicații privind preocupările specialiștilor uzinei pentru îmbunătățirea permanentă a calității cablurilor, cercetările fiind finalizate în mai multe inovații și invenții.Tot la această fabrică se vizitează o altă importantă secție trăgătoria de cupru, a- flată și ea în pragul intrării integrale în - funcțiune, conform graficului lucrărilor la zi. Recent, și această secție — cu o producție anuală de 4 500 tone — a început să producă. Gazdele informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că în momentul de față atît constructorii, cît și beneficiarii, care au preluat o mare parte din utilaje, lucrează intens pentru ca secția să atingă parametrii proiectați — 21 000 tone anual.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită cu căldură pe constructori și pe beneficiari pentru rezultatele obținute în scurtarea termenelor de execuție a noilor obiective, recomandîndu-le să persevereze în această direcție, să asigure continua îmbunătățire a produselor întreprinderii, care sînt de o deosebită utilitate pentru întreaga economie națională.z Muncitorii Uzinei își iau un prietenesc rămas bun de la oaspeți. Se aplaudă și se ovaționează cu căldură pentru partid, pentru secretarul său general tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul metalurgiștilor de la uzinele

„23 August":

„Vom contribui activ 
la înfăptuirea politicii 

de industrializare 
socialistă a țării**dustriale, din Capitală se încheie la Uzinele „23 August", una din cele mai importante unități constructoare 

de mașini din țara noastră. Prin calitatea produselor sale, această întreprindere a devenit de mult o prestigioasă cârte de vizită a constructorilor de mașini din țara noastră. Cunoscută în întreaga țară prin utilajele complexe și de mare tehnicitate destinate echipării noilor obiective industriale ale țării, uzina furnizează utilaje complexe în numeroase țări ale lumii. Numai liniile pentru fabrici de ciment produse în această uzină au fost exportate în circa 30 de țări.Gazdele invită pe secretarul general al partidului să viziteze cele mai importante unități de producție ale fabricii— secțiile de motoare și de locomotive.Secția de motoare, organizată în linii de fabricație continue, corespunzător operațiilor de prelucrare a pieselor, oferă o imagine grăitoare a tehnicii moderne cu care este dotată ca de altfel întreaga uzină. Piesele ce se execută în secție formează componentele de bază ale motoarelor Diesel de 350 și 700 CP : cilindri, pistoane, biele.Oprindu-se în fața unei mașini care prelucrează pistoane, tovarășul Ceaușescu se interesează de calitatea aluminiului folosit la confecționarea acestor produse, furnizat de tînăra uzină din Slatina Ing. Adalbert Bularca, directorul general adjunct al uzinei, informează că sînt mulțumiți de felul în care se achită de obligațiile contractuale întreprinderea șlătineană.Dialogul dintre oaspeți și gazde continuă în fața unei mașini de alezat, la care lucrează unul din cei mai destoinici muncitori ai uzinei, Aurel Dumitrian și la mașina de prelucrat arbori cotiți unde lucrează muncitorul Andrei Traian. Se relevă rezultatele obținute în acțiunea permanentă de reducerea consumului de metal. Gazdele informează pe secretarul general al partidului că datorită măsurilor luate pentru îndeplinirea ritmică a planului colectivul acestei unități se mîndrește cu realizarea pînă în prezent a 35 de motoare peste plan, solici-- tate de diferiți beneficiari -din țară.Despre calitățile motoarelor produse la „23 August" se dis- cută de asemenea, și la standul de încercare, înzestrat cu aparate speciale de măsură și control, demonstrînd gradul înalt al dotării tehnice a uzinei. Aici, pe. un panou special sînt înregistrați toți parametrii de calitate, motorul ple- cînd din uzină numai, după ce această instalație și-a dat „a- vizul" său exigent.Vizita conducătorilor de partid continuă în sectorul de locomotive unde se realizează șase tipuri de locomotive mecanice și diesel hidraulice de 125—1250 CP Gazdele prezintă înnoirile aduse secțiilor de fabricație care pot asigura realizarea, la fiecare două zile, a unei locomotive.Dar. deși condițiile tehnice sînt dintre cele mai moderne, uzina este rămasă în urmă cu planul livrărilor de locomotive. Membrii colectivului de conducere a uzinei, cît și di-rectorul general al Centralei industriale de utilaje energetice, metalurgice și pentru construcții, Ion Chivăran, a

sigură pe tovarășul Ceaușescu că vor lua toate măsurile pentru recuperarea rămînerii în urmă a acestui sector deosebit de important.In încheierea vizitei în această mare unitate industrială, tovarășul Nicolae Ceaușescu este rugat să se o- prească cîteva minute și în secția de sculărie a uzinei, organizată după un flux tehnologic continuu. Aici, alături de muncitori cu o bogată experiență în producție, lucrează și numeroși tineri, absolvenți ai școlii profesionale a întreprinderii sau calificați la locul de muncă. Secretarul general aj Partidului Comunist Român se interesează de rezultatele obținute în muncă de tineri, de preocupările conducerii uzinei pentru a sprijini noile cadre în însușirea tainelor meseriei.In tot timpul vizitei, în discuțiile cu cadrele de conducere ale întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de măsurile luate de ministerul de resort și de întreprindere pentru realizarea planului pe acest an, de preocupările colectivului pentru pregătirea și asigurarea ritmicității producției în anul viitor și pentru realizarea programului de investiții la termenele stabilite ; a cerut, în același timp, să se facă totul pentru recuperarea rămînerilor în urmă existente în unele sectoare, să se valorifice din plin toate posibilitățile existente înlăturîndu-se neajunsurile manifestate în munca de concepție și organizare a producției.La locurile de muncă vizitate, muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei „23 August" au făcut o caldă primire secretarului general al partidului și celorlalți conducători de partid și de stat, exprimîndu-și hotărîrea fermă de a munci cu abnegație, de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea sarcinilor de plan, conștienți că astfel vor fi îndeplinite cu cinste datoriile ce revin uzinei lor. că vor contribui la păstrarea recunoscutelor sale tradiții de muncă.
*, Pretutindeni, în toațe întreprinderile industriale vizitate, muncitorii, tehnicienii și inginerii. raportând despre rezultatele muncii lor. au ținut să-și exprime atașamentul nețărmurit față de politica marxist- leninistă a partidului, — politică ce schimbă din temelii înfățișarea țării, și pe care întregul nostru popor este hotărît s-o înfăptuiască cu deplină convingere ca pe propria sa politică.Relatînd despre preocupările lor. despre eforturile pe care le depun pentru a încheia acest nou an al cincinalului cu rezultate cît mai bune, colectivele întreprinderilor vizitate au dat glas hotărîrii ce animă întregul nostru popor — de a munci și lupta sub conducerea înțeleaptă a partidului, a secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru înfăptuirea mărețului program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, pentru edificarea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.



Uzi sosește

in țara mustră
primul ministru

al Republicii

Congo (Brazzaville)

comandantul
Alfred Raoul

(Urmare din pag. I)tru problemele apărării al Consi- țional al Revoluției. în provizoriu al Republicii lfred Raoul deține dife- ii, iar în ianuarie 1969 reședințe al Consiliului tri al Republicii Congo le).textul african, eforturile li congolez se îndreap- lonsolidarea unității și sa economică și social- a statelor acestui conti- îtribuția activă a Repu- ngo (Brazzaville) la în- lității africane se reflec- ■ectarea principiilor Car- u, în ajutorul efectiv a- ■șcărilor de eliberare na- a sprijinirea luptei pen- lolidarea independenței economice a statelor a-

rează Raoul „Bun niei.

șe care o începe în țara omandantul Alfred Ra- >crie ca un moment im- r .dezvoltarea relațiilori dintre cele două țări e, ilustrînd dorința lor le a colabora în avanta- oc. al păcii și cooperă- ționale. Poporul român, socialistă nutresc senti-profundă prietenie și e față de popoarele ;cuturat jugul colonial uptă încă pentru elibe- națională în Africa și înii ale lumii. Țara noas- ă lupta tinerelor state >entru consolidarea in- ei pentru dezvoltareași înfăptuirea unor sociale progresiste, îm- căror încercări ale formalismului și neocolo- de a-și redobîndi . După cum este culă de la proclamarea inși Republicii Congo î), guvernul român a noua Republică Con- independent. De a- țiile dintre cele două îoscut o evoluție pozi- i 1966 între cele două t stabilite relații diplo- rang de ambasadă, de sentimente de sim- de poporul congolez, rturile sale pentru pro- îomic, social și cultu- iei, poporul român u- comandantului Alfred un prietenesc Si călduros venit" pe pămîntul Româ-

Convorbirile de la
Lomețiune de mediere în vederea reluării convorbirilor de pace între guvernul federal nigerian și oficialitățile biafreze.

ORIENTULNEW YORK. — Răspun- zînd întrebărilor unui ziarist, secretarul general al O.N.U., U Thant, a declarat că convorbirile între reprezentanții celor patru membri permanenți ai Consiliului de Securitate, asupra situației din Orientul Apropiat, ar putea fi reluate la sfîrșitul săptămînii viitoare. După cum se știe, reprezentanții permanenți la O.N.U. ai U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii și Franței s-au întrunit săptămînal, în perioada 3 aprilie — 1 iulie a.c., pentru a examina posibilitățile de soluționare a crizei din O- rientul Apropiat. La 1 iulie a- ceste întîlniri au fost însă suspendate, fără a se stabili data de reluare a lor pentru a per-
Libia cere
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• „INSTITUTUL național 
științe sociale" din S.U.A. a 
cordat anul acesta medalia 
aur, pentru servicii excepțio
nale aduse umanității, astro
nautului american Frank Bor
man, comandantul navei spa
țiale „ApoIlo-8", Drimul vehi
cul cosmic care a efectuat un 
zbor circumlunar cu oameni la 
bord. Aceeași distincție a fost 
acordată fostului premier al 
Canadei, Lester Pearson, reve
rendului Theodore ' Hesburgh, 
președintele ..................’
ții „Notre Dame" . .
tele Comitetului pentru drep
turi civile din S.U.A., precum 
și economistei și scriitoarei bri
tanice Barbara Ward.

Universită
ți președin-

APROPIATmite desfășurarea la Washington a unor convorbiri raia sovieto-americane acestei probleme. bilate- asupra
în ca-CAIRO. — Duminică, pitala R.A.U. au continuat lucrările Consiliului Apărării al Ligii Arabe, la care participă miniștrii apărării, ai afacerilor externe și șefii de state majore ai țărilor membre ale Ligii Arabe, cu excepția Tunisiei. Parti- cipanții la sesiune au examinat probleme referitoare la evoluția situației din Orientul Apropiat. Reuniunea își desfășoară activitatea cu ușile închise. La dezbateri participă și o delegație a Organizației pentru eliberarea Palestinei.

lichidarea
bazelor militare străine

Marea Britanie trebuie să părăsească baza militară aeriană de 
la El Adem, deoarece „prezența acestei baze a devenit intole
rabilă", a declarat președintele Consiliului Comandamentului 
Revoluției al Libiei, colonelul Moamer El Gedafi, într-o cu- 
vîntare rostită la Tobruk.

înfruntări
la Delhi

în capitala togoleză, Lome — s-au încheiat convorbirile la care au participat șeful statului federal nigerian, Yakubu Gowon, șeful statului ghanez, generalul Akwasi Afrifa, și președintele statului Togo, Etienne Eyâdema. La încheierea acestei reuniuni tripartite a fost dat publicității un comunicat în care se menționează că cei trei șefi de stat „au examinat probleme internaționale în general, și în special cele privind Africa".Deși în comunicat nu a fost menționată problema nigeriana, agenția REUTER, citind surse bine informate de la Lome, caracterizează această reuniune din capitala togoleză drept o nouă acțiune diplomatică inițiată în vederea studierii posibilității de reglementare a îndelungatei crize nigeriene. în sprijinul a- cestei aprecieri poate fi citată declarația generalului Yakubu Gowon, care a subliniat, cu prilejul sosirii sale în capitala Togo, că guvernul federal nigerian este dispus să înceapă negocieri cu autoritățile biafreze fără condiții prealabile. Pe de altă parte, șeful statului gazdă al reuniunii și-a oferit buhele oficii pentru o ac-

din Vietnamul
de sudSAIGON. — Forțele patriotice din Vietnamul de Sud au lansat noi atacuri în cursul zilei și nopții de sîmbătă spre duminică a- supra pozițiilor militare ameri- cano-saigoneze. Un purtător de cuvînt aî Corpului expediționar american a făcut cunoscut că unitățile patrioților au continuat sîmbătă luptele în împrejurimile pădurii U Minh din delta fluviului Mekong. Alte unități patriotice au acționat asupra pozițiilor unui detașament saigonez lingă orașul Kien Long.

Apelul a 1365 militari

americani împotriva

războiului din Vietnam
Cunoscutul cotidian „The Neu> 

York Times" a publicat în ediția 
de duminică un apel semnat de 
1365 de militari americani, a- 
flați în serviciul activ, prin care 
populația țării este chemată să se 
alăture demonstrațiilor de pro
test împotriva războiului din 
Vietnam, programate să aibă loc 
în zilele de 13—15 noiembrie.

LONDRA. Aspect 
timpul unei recente de

monstrații studențești

Era ocupației militare străine a teritoriului Libian și a bazelor militare impuse Libiei a luat sfîrșit. Puterile colonialiste, a spus Gedafi, trebuie să înțeleagă că prezența lor în Libia a devenit imposibilă și să dea curs cererii de evacuare a instalațil-

OPOZIȚIA PORTUGHEZA 
TREBUIE SĂ-ȘI ÎNCHIDĂ 

DIN NOU SEDIILE

• MINISTERUL de interne 
al Portugaliei a ordonat sim- 
bătă grupărilor politice din o- 
poziție să-și închidă sediile și 
să înceteze orice activitate. 
După cum se știe, pentru pri
ma oară în ultimele 4 decenii 
acestor grupări li s-a permis să 
participe la alegerile generale 
portugheze desfășurate în ziua 
de 26 octombrie. Noua măsură 
a pus capăt definitiv anumitor 
speranțe în rîndul opoziției por
tugheze în ce privește even
tuala legalizare a activității a- 
cesteia.

BRAZILIA A LUAT MASURI 
PENTRU PREVENIREA 
PIRATERIEI AERIENE

PENTRU PRIMA oară în•
Brazilia, la aeroportul interna
țional din Sao Paulo au fost 
iuate măsuri în vederea pre
venirii oricărui act de pirate
rie aeriană. Tncepînd de la 7 
noiembrie, toți pasagerii care 
se îmbarcă Ia Sao Paulo, pre
cum și membrii echipajelor sînt 
supuși unui control de către 
poliție. Orice persoană care are 
o armă asupra sa trebuie să o 
predea comandantului de a- 
vion pentru toată durata zbo
rului. Cei care nu au autori
zație de port-armă și posedă 
arme de foc. vor fi reținuți.

• LA CARA.CI a avut 
reuniunea anuală a Uniunii 
ternaționale a industriei 
gaze, la lucrările căreia 
participat 15 țări printre i

Ioc 
i în

de 
au 

care 
și România. Țara noastră a fost 
reprezentată de ing. Geangala 
fancu, director general adjunct 
in Ministerul Petrolului.

DISPUTA ANGLO-TURCA 
PRIVIND DREPTURILE 

DE ATERIZARE

bri-• AVIOANELE CIVILE ___ 
tanice nu vor mai putea folosi 
aeroporturile turcești, ca ur
mare a unei dispute între gu
vernele celor două țări privind 
drepturile de aterizare. Se pre
cizează că societatea aeriană 
turcă Thy a solicitat permisiu
nea ca avioanele sale să ate
rizeze de două ori pe săptămî- 
nă la aeroportul londonez 
Heathrow. Guvernul britanio 
nu a dat însă această permi
siune, motivînd că aeroportul 
amintit \ este prea aglomerat- 
Societatea turcă a fost invitată 
să folosească aeroportul Gat
wick. Drept urmare, guvernul 
turc a retras autorizația acor
dată avioanelor societății „Bri
tish European Airways* de a 
ateriza la Izmir si Istanbul.

• DUPĂ 
luni de 
muncitorii

mai bine de trei 
tratative și greve, 
din industria de

construcții a Italiei au obținut 
satisfacerea revendicărilor lor 
privind majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
lucru. Patronatul a fost silit, în 
cele din urmă, să accepte con- 

muncitorilor 
prima victo
re oamenii 
in această 

„toamnă fierbinte". Deși izola
tă oarecum, ea dînd satisfacție 
numai muncitorilor construc
tori în număr de circa 900 000, 
totuși această victorie va avea 
o influență pozitivă asupra ac
țiunilor greviste Ia care parti
cipă salariații din celelalte ra
muri ale economiei italiene.

dițiiie sindicatelor 
constructori. Este 
rie înregistrată 
muncii italieni

• ȘEFUL STATULUI și pri- 
mul ministru al Republicii 
rabe Siriene, Noureddine 
Atassi, a primit la Damasc 
legația Frontului Național

Membrii aripei ui- 
trareacționare a par
tidului de guvernă- 
mint din Africa de 
Sud au format pro
priul lor partid, cu 
scopul deliberat de a 
promova cu rigurozi
tate prevederile a- 
partheidului, opunîn- 
du-se la ceea ce ei 
consideră o „diluare" 
a segregației rasiale 
manifestată în politi
ca premierului Vor- 
ster. Este de necrezut, 
dar acesta este ade
vărul : Vorster, <eo- 
reticianu! aparthei
dului și inițiatorul u- 
nor legi 
este acuzat 
ralism.

Aproape 
dezidenți 
Pat la congresul care 
a avut loc la sfîrșitul 
lunii trecute și în ca
drul căruia lider al
noului partid a fost a- 
les Albert Hertzog, 
fost ministru al poș
telor în actualul cabi
net. Conflictul deschis 
dintre cele două a- 
ripi ale Partidului Na
țional a intervenit 
după inlăturarea lui 
Hertzog și a altor doi 
parlamentari din par
tidul guvernamental. 
Motivul l-a constituit 
acuzațiile violente pe 
care aceștia le-au a- 
dus guvernului pri
vind 
a permite 
R.S.A. a 
de rugby 
Zeelandă, 
făceau parte șl jucă
tori de origine „ma
ori", din rindurile 
populației băștinașe a 
acestei țări. La con-

arbitrare, 
de... libe-

1000 de 
au partici-

guvernului 
hotărîrea sa de 

intrarea în 
unei echipe 

din Noua 
din care

A- 
EI- 
de- 
de

Eliberare și guvernului revo
luționar provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, con
dusă de Tran Buu Klem, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
F.N.E., care întreprinde o vi
zită în Siria. După cum rela
tează zi"rul „Al-Saura", în ca
drul co orbirii care a avut loc 
a fost examinată problema 
vietnameză și abordate o serie 
de aspecte ale prieteniei și co
laborării dintre popoarele celor 
două țări,

I. B. TITO 
ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA 

ÎN ALGERIA
• IOSIP BROZ TITO, preșe

dintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, și-a înche
iat duminică vizita sa oficială 
de cinci zile, efectuată tn Alge
ria la invitația președintelui 
Houari Boumediene.

lor militare de pe teritoriul țării. Subliniind dorința noilor autorități libiene de a reglementa prin mijloace pașnice toate problemele legate de prezența și evacuarea bazelor militare străine în Libia, Moamer El Gedafi a arătat că poporul libian respinge orice altă alternativă în privința statutului bazelor, preoțim și încercările de amînare a evacuării acestora.Totalul efectivelor engleze din Libia, amplasate la garnizoana de la Tobruk și la baza aeriană de la El Adem, se în prezent la 2 500 de cifrează militari.• După cum anunță agenția REUTER, ' “ 'la Benghazi a avut loc săptămîna trecută o conferință a studenților libieni. In rezoluțiile adoptate, studenții au cerut crearea unei organizații politice de masă (după înlăturarea monarhiei toate partidele politice din Libia au fost interzise), lichidarea bazelor militare străine, instituirea controlului de stat asupra comerțului exterior, efectuarea reformei agrare și angajarea de negocieri cu companiile petroliere străine în vederea sporirii care acestea le redeyențelor pe plătesc Libiei.
/

Convorbirile au fost „sincere" dar sinceritatea nu înseamnă 
și reconciliere. Premierul Indira Gandhi s-a întîlnit.cu președin
tele partidului de guvernămînt — Congresul Național Indian, 
Nijalingappa, însă cei doi protagoniști ai înfruntării politice de 
la Delhi n-au reușit să înlăture prăpastia care îi desparte, ci 
doar să întocmească un inventar al divergențelor. Neînțelegerile, 
care durează de multă vreme, au atins un punct dincolo de caro 
nu se poate trece fără riscul unei rupturi definitive. Duelurile 
verbale din reuniuni închise au fost urmate de atacuri violente 
în cadrul public, de excomunicări și de manevre care au scos 
bătălia din culise și au adus-o în văzul tuturor. Agenția FRANCE 
PRESSE aprecia că în ultimele zile scindarea conducerii >ti- 
dului guvernamental a devenit „un fapt împlinit" și că o recon
ciliere a fracțiunilor este improbabilă.

Ceea ce se întîmplă în Congresul Național Indian își are 
originea în caracterul acestei formații politice. LE MONDE 
scria că „format în lupta contra imperiului britanic, Congresul 
Național Indian a fost întotdeauna, mai curînd decît un partid, 
o coaliție în care reprezentați ai cercurilor de dreapta coexis
tau, mai mult sau mai puțin dificil, cu o stingă foarte activă". 
Echilibrul între aceste două tendințe a putut fi păstrat grație 
unui imobilism pe care, mai ales, în ultimii ani, stingă l-a de
nunțat Imobilismul a dus la slăbirea pozițiilor partidului pe plan 
electoral, la reducerea influenței sale în viața politică, a îm
piedicat soluționarea unor probleme esențiale ale Indiei. Iner
țiile, refuzâil unor prefaceri în spirit democratic presupuneau 
primejdia unei rupturi de aspirațiile maselor populare, primej
die pe care Indira Gandhi a semnalat-o curajos. Problemele eco
nomice au devenit terenul înfruntării între dreapta și stingă din 
Congresul Național Indian' dar, in fond, se ciocneau două ten
dințe politice diametral opuse. Indira Gandhi, militînd pentru 
naționalizarea a 14 bănci principale, sublinia că acest act „re
prezintă începutul unei ere de transformări sociale". Băncile au 
deținut poziții-cheio în economia Indiei. In 1951 în această 
țară existau 566 bănci pentru ca in 1968 să supraviețuiască numai 
58 dintre ele. Jocul cifrelor nu putea fi totuși descifrat la su
prafață. Dacă cele 566 bănci dispuneau în 1951 de fonduri tota
lizate la 9 miliarde rupii, cele 58 aveau., aproape 38 miliarde 
rupii. Cele 14 bănci naționalizate posedau 27,4 miliarde rupii, 
adică 72 la sută din resursele sistemului bancar.. Primul ministru 
al Indiei sublinia că naționalizarea băncilor „singură, nu poate 
să rezolve toate problemele complexe, dar ea dă posibilitatea 
guvernului să investească fonduri in proiecte de care, In ultima 
analiză, vor beneficia masele populare". Dreapta a recurs Ia 
metode obstrucționiste, dar n-a putut împiedica adoptarea mă
surii preconizate de Indira Gandhi. Disputa s-a transferat atunci 
din domeniul economic pe plan electoral.

Grupul din jurul președintelui Congresului Național Indian, 
Nijalingappa, a încercat să-și ia revanșa în runda doua, impu- 
nînd drept candidat oficial din partea partidului pe Reddy, om 
politic orientat către dreapta. R eacția stîngii a fost neașteptată : 
sprijinind candidatura lui Giri, membru al Congresului, a blocat 
accesul conservatorilor la funcția supremă. Giri, susținut de 
Indira Gandhi, a obținut o victorie concludentă. Liderii dreptei 
nu s-au resemnat. Premierul a fost acuzat de „abateri de la 
disciplină", iar unii din membrii conducerii partidului, cunoscuți 
pentru adeziunea Ia linia politică a Indirei Gandhi, au devenit 
obiectul unor sancțiuni. Faptul a declanșat runda treia — pos , 
electorală — a divergențelor. Indira Gandhi, acuzînd pe ad
versarii ei de intoleranță, a cerut să se anuleze excluderea din 
Comitetul Executiv a unor membri marcanți ai partidului, adepți 
ai prefacerilor în spirit .democratic. Nijalingappa a refuzat a- 
ceastă cerere, patronînd o campanie critică împotriva guver
nului.

Granița care separă cele două fracțiuni nu mai reprezintă 
o linie invizibilă pe harta politică. Bătălia dintre dreapta și 
stingă din Congresul Național Indian a dobîndit accente incon\ 
patibile cu reconcilierea, deși în zilele din urmă se vorbea des-^ 
pre o acalmie care să favorizeze o împăcare temporară Fruntașii 
celor două tendințe s-au intilnit Ei au reușit să se înțeleagă 
doar în privința convocării Comitetului pe întreaga Indie ai 
Congresului Național Indian în zilele de 22 și 23 noiembrie. 
Această sesiune va deveni scena unei înfruntări decisive. „DAILY 
TELEGRAPH" scria ; „Forța doamnei Gandhi constă în creșterea 
statutului său în rîndul maselor și în majoritatea probabilă de 
care ea dispune în Comitetul partidului Congresul Național 
Indian. Ea nu ar fi putut acționa într-o manieră atît de fățișă 
dacă nu ar fi fost sigură pe ea însăși"

Problema unității este eclipsată de problema esențială a op
țiunilor. Doamna Gandhi sublinia că partidul trebuie să se 
acomodeze noilor realități, să asimileze un spirit „mai demo
cratic", să se revitalizeze printr-o „infuzie de singe nou" A- 
ceastă orientare presupune ruptura definitivă cu un stil desuet 
și cu o politică a imobilismului pe care aripa conservatoare le 
promova cu încăpățînare. Sesiunea de la sfîrșitul lunii va duce 
la o sciziune definitivă sau păstrînd aparențele unei unități 
redobîndite pe marginea prăpastiei va inaugura o nouă rundă de 
divergențe ? Observatorii politici cred că sînt de așteptat schim
bări în conducerea Congresului, schimbări ce vor reflecta ac
tualul raport de forțe din partidul guvernamental indian.
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Mîșepri greviste
m Gmada

Numeroase ramuri ale 
economiei canadiene sînt 
în dificultate, ca urmare 
a mișcărilor greviste din 
această țară.De peste patru luni, 18 000 de muncitori de la uzinele din orașele Sudbury și Port Colborne (provincia Ontario), aparțimnd firmei „International Nikel Company", și-au întrerupt activitatea, revendicînd majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. De două luni și jumătate se află în grevă lucrătorii de la firma „Felcam- bridge Nikel Mines Company" în șase mari porturi de pe coasta provinciei Columbia Britanică, docherii și-au întrerupt activitatea, imobilizînd numeroase nave.După îndelungate tratative între sindicate și patronat, în urma acordului de majorare a salariilor și a încheierii unui nou contract colectiv de muncă, și-au reluat lucrul 14 000 de lucrători de la Uzinele metalurgice apar- ținînd companiei „Steel Company of Canada" și 6 700 de

muncitori oțelari de la compa-^ . nia „Steel Corporation".• într-o „Carte Albă", cu- prinzînd peste 50 000 de cuvinte, guvernul canadian propune Camerei Comunelor instituirea pentru prima oară în istoria țării, a unor impozite asupra profiturilor provenite din capitaluri. Expunînd în Camera Comunelor acest document, ministrul finanțelor, Edgar Benson, a subliniat că instituirea taxelor menționate este absolut necesară pentru sporirea veniturilor guvernului, confruntat în prezent de numeroase probleme economice dintre care cea mai urgentă este inflația.
• ANSAMBLUL folcloric 

„Doina Argeșului" din Pi
tești, efectuează un turneu în 
Elveția, prezentînd spec
tacole in mai multe orașe 
ale „țării cantoanelor". Pre
zența lor pe scenele teatre
lor elvețiene a fost remar
cată de presa elvețiană care 
consacră articole elogioase 
spectacolelor susținute de 
artiștii români. remareînd 
virtuozitatea lor, „înalta ți
nută interpretativă șl va
rietatea programului ce au 
entuziasmat literalmente pe 
spectatori".
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FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru

lează la Patria (orele 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Republica 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15), la 
ora 20,30 gala filmului românesc; 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 13;
15,30; 18; 20,30), Sala Palatului 
R.S.R. (orele 17,15; 20,15).

IN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
argint : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 9; 11,15; 13,30;
16,30; 18,45; 21).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20.45).

VIRIDIANA : rulează la Central 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30:
20,45), Cinemateca (sala Union) 
(orele 10; 12,30).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Lumina (orele 9,30—15,45 în 
continuare; 18,15; 20,45).

BALTAGUL : rulează la Doina 
(orele 11. 13,30; 16; 18,30; 20,45 — 
program pentru copii orele 9—10), 
Gloria (orele 18,15; 20,30), Flamu
ra (orele 18,15; 20,30).

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează la Gloria (orele 9; 12;
15), Flamura (orele 9; 12; 15).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 In continuare).

MAI PERICULOASE DECÎT 
BĂRBAȚII : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11; 13,15; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Excelsior 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Tomis (orele 9; 11,15 13,30; 
15,45: 18,15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Grivița (orele 9,15—12,15 în 
continuare; 16.15: 19,30), Avrora 
(orele 9,30; 12,30: 16: 19,30).

LA EST DE EDEN,: rulează la 
înfrățirea (orele 15; 17,45; 20).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Buzeștt (orele 15,30; 18).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI

IUBIRI : rulează la Buzeștl (o- 
rele 20,30).

ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la Dacia (orele 8,30—21 în 
continuare).

LUPII ALBI: rulează la Bu- 
cegl (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Arta (orele 
9,30—15,45 tn continuare; 18,15;
20.30) .

ATENTATUL DE LA SARAJE
VO : rulează la Unirea (orele 
15,30; 18; 20,15), Vltan (orele 15,30; 
18: 20,30).

STELELE DIN EGER: rulează la 
Lira (orele 15,30; 19).'

OMUL CARE VALORA MILIAR
DE : rulează la Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20), Viitorul (orele 
15,30; 18), TATA (ora 20,30).

PARIA : rulează la Glulești
(orele 15,30; 18; 20,30), Volga (ore
le 9,30—16 în continuare; 18,15;
20.30) .

FAMILIA NOASTRĂ TRĂSNI
TĂ : rulează Ia Cotrocenl (ora
15.30) , Ferentari (orele 15,30-, 18;
20.15).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT : (rulează la Cotrocenl (o- 
rele 18; 20,30).

VIRSTA INGRATĂ : rulează la 
Pacea (orele 15.45; 18; 20,15).

A TRĂI PENTRU A TRAI : ru
lează la Crîngașl (orele 15,30; 18; 
20,15).

RĂZBOI ȘI PACE : (seriile III 
șl IV) : rulează la Miorița (orele 
9,30; 13; 16,30; 20), Moșilor (orele 
15,30; 19).

TIGRUL: rulează la Munca
(orele 16; 18; 20), Progresul (orele 
15,30; 18).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE : 
rulează la Progresul (ora 20,15).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

MOARTEA UNUI BIROCRAT : 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18: 20,15).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează Ia Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

CONTEMPORANUL TĂU : ru
lează la Rahova (ora 20), AN
GELICA ȘI SULTANUL (orele 
16; 18).

LUNI 10 NOIEMBRIE

Teatrul Glulești : TEATRUL 
GERMAN DIN WEIMAR — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Studio) ! CÎND LUNA E ALBAS

T

TRA — ora 20 ; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : BIRLIC — 
ora 19,30.

LUNI 10 NOIEMBRIE

• 18,00 Deschiderea emisiunii.
Consultații tehnice a 18,20 Labo
ratorul audio-vlzual din Recea 
Făgărașului a 18,50 Doi lnterprețl 
ai cînteculul popular : Marioara 
Tănase și Radu Neguț a 19,00 
Telejurnalul de seară a 19,20 A- 
genda politică a 19,30 Ancheta e- 
conomlcă a televiziunii. Utilaje 
în concediu... plătit a 20,00 Roman 
foileton. „La răscruce de vîn- 
turi" (episodul I) — Sfîrșitul co
pilăriei a 20,50 Mîndrulită de la 
Iași. Cîntece șl jocuri moldo
venești a 21,15 Publicitate. Desene 
animate a 21,30 Reflector. Tele- 
foileton cotidian a 21,40 între me
tronom șl cronometru — emlslu- 
ne-concurs. Temele : „Mari actori 
români tn luminile rampei"; 
..Leonardo da Vinci" a 22,30 Te
lejurnalul de noapte a 22,45 Scena 
— emisiune de actualitate șl cri
tică teatrală.

TELEGRAMĂ
Tovarășul NI COL A E CEAUȘESCU, președintele Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit 
din partea Iui HAILE SELASSIE I, împăratul Etiopiei, 
următoarea telegramă : .Exprimăm Excelenței Voastre profundele noastre mulțumiri pentru mesajul de felicitări și bune urări trimis cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a încoronării.La rîndul nostru, adresăm, în mod călduros, aceleași bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru progresul continuu al poporului român.în cadrul zilelor culturii sovietice, duminică a avut loc, la Pitești, un spectacol prezentat de ansamblul Casei de cultură a tineretului din Leningrad. Programul a cuprins cîntece și

dansuri populare sovietice și rusești.Duminică dimineața a avut loc la Doftana solemnitatea depunerii de coroane de flori în

memoria comuniștilor și a deți- nuților antifasciști, care și-au găsit moartea acum 29 de ani sub dărîmăturile vechii temnițe.Au depus coroane de flori reprezentanți ai Comitetului județean Prahova al P.C.R., Consiliului popular județean, Asociației foștilor deținuți antifasciști, Uniunii sindicatelor din județul Prahova, Comitetului județean al U.T.C., ai unoi întreprinderi și instituții din județ.La Muzeul memorial „Octavian Goga“ din Ciucea s-a desfășurat duminică tradiționalul festival de poezie și muzică. Cu acest prilej au fost înmînate premiile anuale ale concursului literar „Octavian Goga“. Premiul întîi a fost obținut de tî- năra poetă Anamaria Pop, elevă la Liceul „Miliai Viteazul" din Turda. (Agerpres)
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