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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
Șl DE STAT ÎN REGIUNEA 

MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ
Vineri dimineața, tovarășii Nicolae Ceausescu, Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghici, Janos Fazekaș,
Mihai Gere și Virgil Trofin au sosit în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară pentru a analiza împreună 
cu organele și organizațiile locale de partid și de stat modul cum sînt îndeplinite sarcinile trasate 
de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, pentru a se sfătui cu oamenii muncii din 
întreprinderile, instituțiile și satele regiunii în vederea găsirii celor mai bune căi de realizare 

t a obiectivelor prevăzute pentru această regiune în planul cincinal.

La BotorcaPrimirea oaspeților s-a făcut la Botorca, de numele căreia se leagă una din primele mari acțiuni voluntare ale tineretului nostru, care acum aproape 20 de ani, ur- mînd cu însuflețire îndemnul partidului, a lucrat pe șantierul magistralei de gaz metan Agnita- Botorca, important obiectiv al; începutului construirii socialismului în patria noastră.Mii de oameni se află de o parte și de alta a șoselei, pînă sus pe dealurile ce urcă molcom în depărtare. Locuitori din Tîrnăveni, din Căpîl- na, Cetatea de Baltă, Feișa, Gă- nești, Adămuș, Cornești, Crăiești, Seuca și alte sate de pe mîndra vale a Tîrnavei au ținut să fie prezenți aici, la poarta regiunii, care are drept stîlpi o sondă de gaz metan în plină activitate șl un uriaș butuc de viță de vie încărcat cu struguri timpurii. Un arc de frunze de stejar, podoaba pădurilor ce cuprind dealurile de aici, poartă în împletiturile sale cuvinte de urare : „Trăiască Partidul Comunist Român", „Să trăiască și să înflorească scumpa noastră patrie •— Republica Socialistă România", „Bine ați venit, iubiți conducători ai partidului și statului nostru".în întîmpinarea oaspeților au venit tov. Nicolae Vereș, prim-se- cretar al comitetului regional de partid, Ladislau Braniș, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional, membrii biroului comitetului regional de partid, precum și numeroși alțl conducători ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor obștești.Tov. Nicolae Vereș urează oaspeților un călduros bun venit în numele comitetului regional de partid, al tuturor oamenilor muncii români, maghiari, germani din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară.Bătrînul Vasile Coțop și tinere fete, în alesul port de prin părțile Căpîlnei, oferă oaspeților, pe ștergare, pîine pufoasă, cu coaja aurie, din grîul nou. După obicei, alte fete, în frumoase costume naționale românești, maghiare și germane, oferă ploști din ceramică, smălțuite în culorile cîmpului, pline cu licoarea vinului de Tîrnave. Se află prezent, de asemenea, un grup compact de 250 foști brigadieri din raionul Tîrnăveni, care au lucrat la construirea conductei Agnita — Botorca. Ei poartă cu mîndrie salopeta și boneta brigadierilor. Tov. Aurel Manoluc, fost brigadier, se apropie de conducătorii de partid și de stat și raportează : „Azi, noi, foștii brigadieri de pe șantierul Agnita — Botorca, muncim cu același entuziasm, ca acum 19 ani, în întreprinderile și pe șantierele din raionul Tîrnăveni pentru înfăptuirea sarcinilor tra

Aspect de la mitingul din Tg. Mureș

sate de Congresul al IX-lea al partidului".în uralele ce nu contenesc, tovarășul Nicolae Ceaușescu se adresează celor prezenți: „Vă mulțumim pentru cuvintele rostite la adresa partidului, pentru manifestarea călduroasă prilejuită de sosirea noastră în regiunea Mureș- Autonomă Maghiară, la Botorca, unde în 1947 a început acțiunea muncii voluntare, semnal al trecerii la construcția unei vieți noi în patria noastră. De atunci sînt aproape 20 de ani. Am realizat multe. Brigadierii de la Agnita-Botorca sînt astăzi oameni în vîrstă, unii dintre ei au copii care lucrează pe noi șantiere. Ei au devenit buni meseriași în diferite domenii de activitate, unii sînt ingineri, profesori sauî doctori și, împreună cu toți oameA nii muncii, contribuie la făurirea vieții luminoase pentru întregul nostru popor. Permiteți-mi să vă transmit un salut călduros din partea Comitetului nostru Central și să vă spun — după cum se obișnuiește la noi — bine v-am găsit. Vă doresc multă sănătate, noi succese în viața și activitatea dv. Iar foștilor brigadieri le doresc ca în activitatea lor să muncească cu aceeași dîrzenie cu care au început în ’47 să-și aducă contribuția la înflorirea României socialiste, la nivelul superior al cunoștințelor și posibilităților de astăzi".Cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt salutate cu vii a- plauze și urale. Se aud cîntece, se încing hore, vîrtejul jocului făcînd loc, după tradiție, cunoscutului dans popular „Purtata de pe Tîr- nave". Drumul conducătorilor de partid și de stat este presărat cu flori de băieții și fetele care se află de o parte și de alta a șoselei.
Printre 
chimiștii 
din Tîrnăveniîn curînd valea se deschide larg, la orizont profilîndu-se silueta unor coșuri fumegîn- de. Ele vestesc de departe orașul Tîrnăveni, veche așezare medievală, devenită astăzi o puternică cetate a chimiei. încă de la intrarea în oraș primirea caldă, entuziastă, făcută de zecile de mii de locuitori marchează drumul pînă la combinatul chimic. Aici conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de tov. Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, de cadrele de conducere ale combinatului și de un mare număr de muncitori, tehnicieni și ingineri.

Directorul general al Combina- ț tului chimic Tîrnăveni, ing. Vasile Avram, face o prezentare a combinatului, a dezvoltării lui. în fața unei machete se analizează amplasarea noilor secții și fabrici prevăzute în cincinal pentru dezvoltarea combinatului. Ceea ce se realiza în 1938 într-un an întreg, astăzi se realizează într-o lună. Aceasta înseamnă că în anul 1966, aici se va produce tot atît cît se producea în 12 ani în trecut. Este rezultatul eforturilor chimiștilor tîrnăveneni, al investițiilor importante alocate an de an pentru dezvoltarea combinatului. Actualul cincinal reprezintă o nouă și importantă etapă pe acest drum. în 1970, cînd noile instalații de bicromat și pigmenți anorganici vor funcționa din plin, valoarea producției va fi cu 28 la sută mai mare decît la începutul anului 1965. Și nu peste mult timp un nou produs se va înscrie în gama de fabricație: germaniul, produs atît de necesar pentru fabricația de semiconductoare.Tovarășul Nicolae . Ceaușescu se interesează de felul cum sînt folosite spațiul și utilajele existente pentru mărirea producției și cum vor fi gospodărite spațiile actuale la amplasarea viitoarelor instalații.

Se vizitează combinatul. Primul popas se face la cel de-al treilea cuptor de carbid. După aceea s-a mers la noul cuptor nr. 4 care, o- dată cu intrarea sa în funcțiune, a dublat producția de carbid. Prin performanțele sale, agregatul se înscrie printre instalațiile similare de prim rang din lume.în discuțiile purtate cu specialiștii combinatului reiese că acest proces tehnologic, ce impresionează prin proporțiile, și complexitatea sa, va suferi nu peste mult timp corective importante. Chimiș- tii au experimentat cu rezultate promițătoare înlocuirea cocsului special, produs cu un preț de cost ridicat, cu gazul metan. Reducerea cheltuielilor la fabricarea carbidului și creșterea cu circa 30 la sută a capacității de producție reprezintă principalele rezultate ale modificării actualului procedeu de fabricare.în discuția cu specialiștii, tovarășul Alexandru Drăghici are cuvinte de apreciere la adresa calității produselor, subliniind însă că sînt necesare noi eforturi în această direcție.Oaspeții iau apoi cunoștință de procesul fabricării faianței. Produsele pot fi admirate chiar de la intrarea în fabrică. Un mare panou, acoperit 

în întregime ci^ plăcuțe de faianță de toate culorile, reprezintă în mic o expoziție sui-generis a rezultatelor muncii acestui harnic colectiv. Ion Albu, laureat al Premiului de Stat, dă ample explicații. Ca și colegii loi’ de la carbid, specialiștii de aici s-au preocupat de ieftinirea producției, în condițiile îmbunătățirii calității ei.Tovarășul Emil Bodnaraș apreciază că aici se realizează produse bune, foarte căutate, recomandînd conducerii combinatului să găsească noi soluții pentru sporirea producției. în această ordine de idei, se interesează dacă nu se poate evita arderea plăcilor de faianță de două ori în cuptoare. A- ceastă metodă, care este studiată în străinătate, ar însemna dublarea capacității de producție cu aceleași utilaje. Specialiștii informează că sînt la curent cu aceste experiențe și fac și ei asemenea încercări.Este foarte bine — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trebuie să continuați pe această linie. Dezvoltarea cercetării științifice în cadrul întreprinderilor poate și trebuie să rezolve foarte multe probleme în sprijinul dezvoltării producției.La încheierea vizitei are loc un miting.în numele colectivului de chi- miști, oaspeții sînt salutați de directorul general, ing. Vasile Avram, care a subliniat că politica înțeleaptă de industrializare socialistă, promovată cu consecvență de partid, se reflectă și în dezvoltarea Combinatului chimic de la Tîrnă- veni.în uralele miilor de participanți a luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu : Este pentru noi o deosebită bucurie de a vizita combinatul dv. și mai cu seamă de a ne întîlni cu muncitorii, tehnicienii și inginerii acestui combinat chimic — a spus vorbitorul. Ați obținut rezultate frumoase în anii construcției socialismului. în numele Comitetului Central al partidului vă felicit pe toți cei care lucrați în acest combinat pentru rezultatele obținute.Știm că dumneavoastră, ca și toți oamenii muncii, lucrați cu dragoste, cu entuziasm și de aceea ob-
Virqil DĂNCIULESCU 
Paul DIACONESCU 
Alexandru BRAD 
Nicolae VAMVU

(Continuare în pag. a III-a)

Prevederile cincinalului
in dezbaterea
întreprinderilor

O problemă esențială- 
utilizarea rațională 

a capacităților de producție
Creată în anii șesenalului, Uzina centrală de preparare a minereurilor din Baia Mare este astăzi cea mai mare unitate de prelucrare a minereurilor neferoase din țară. Ultimele două linii de flotare au intrat în funcțiune la începutul acestui an. Evidențiind realizările obținute, în ședința de dezbatere a prevederilor planului cincinal, care a avut loc aici, ing. Grigore lordă- 

chescu, directorul uzinei, a anunțat că au fost depășiți parametrii proiectați. Planul producției globale și marfă pe 7 luni din acest an a fost îndeplinit în proporție de 103 și, respectiv, 104 la sută, iar productivitatea muncii — de 102,9 la sută, în acest răstimp s-au prelucrat peste prevederi aproape 20 000 tone minereu, livrîndu-se suplimentar uzinelor metalurgice mai mult de 1 000 tone metal în echivalent de bază.

1

(Continuare în pag. a V-a)

Sectorul de foraj Moreni a obținut în primele 7 luni ale 
*“* acestui an succese deosebite. Organizîndu-se bine pro
cesele de muncă, au fost forați peste pian aproape 7 000 m, 
realizîndu-se economii Ia prejul de cosi de circa 1 800 000 lei. De 
menjionat că planul de metri foraji pe luna iulie a fost realizai 
cu 9 zile înainte de termen.

EH1 Bilanțul întreprinderilor industriale din regiunea Suceava 
arată că planul producfiei globale pe 7 luni a fost depășit 

cu 64 558 000 lei. Productivitatea muncii a întrecut și ea preve
derile cu 1,5 la sută. Pe seama creșterii productivității muncii s-a 
realizat circa 64 ia sută din sporul de producție. în această 
perioadă s-au produs în plus peste 27 000 mc bușteni de rășinoa- 
se, 291 tone plăci fibrolemnoase, peste 2 000 tone baritină, circa 
6 000 tone minereu de pirită, aproape o sută de mii metri pătrați 
țesături de bumbac, 2 200 tone celuloză etc.

FsSI Cea de-a 22-a aniversare a eliberării patriei este întîmpi- 
““ nată de colectivul Combinatului chimic din Borzeșfi cu o 
producție suplimentară față de prevederile planului la zi în va
loare de 30 000 000 lei, fiind astfel cu mult depășit angajamentul 
luat pentru întregul an. La principalul produs al combinatului — 
insecticide condiționale — depășirea se ridică la 10 000 de tone.

pg Industria regiunii Banat a realizat în primele 7 luni ale anu
lui o producție globală cu peste 230 milioane lei mai mare 

decît prevedea planul. Au fost date în plus mai mult de 
31 000 tone fontă, oțel și laminate, 60 vagoane de marfă de mare 
tonaj, 20 strunguri paralele, peste 200 000 mp țesături de bumbac, 
aproape 40 000 perechi încălțăminte și alte produse. îmbunătă
țirile aduse în organizarea unor procese de muncă au contribuit 
la sporirea productivității muncii pe ansamblul industriei regiunii 
cu aproape 2 la sută față de indicele planificat.

PRIN TELEFON DE LA TG. MUREȘ

Toate floriie 
acestei veri

De la Mediaș la Tîr- 
gu Mureș sînt mai mult 
de 60 de kilometri. 
Drumul urcă și coboară 
coline dulci, desenate 
parcă cu un tuș vernil. 
Pe fundalul acesta de 
vii urcate pe țăruși, cu 
bobul abia sclipind în 
lumina furișă a soarelui, 
dimineața de august 
aruncă o horbotă, cînd 
cenușie, cînd albastră. 
Dintre dealuri se ivea 
ici și colo spinarea nea
gră a Mureșului, oglin
dind cerul schimbător. 
Ciudat lucru, mi se pă
rea că mașina noastră 
aleargă pe un rîu para
lel, gîlgîind de flori 
roșii ca sîngele, viole
te și galbene, palide 
ca zorii și transparente 
ca intenția. Un coridor 
viu de oameni ne înso
țea de ceasuri întregi 
și noi nu mai simțeam 
nici un fel de oboseală, 
deși toată noaptea că
lătorisem fără odihnă 
spărgînd un zid de apă 
ce voia să ne sfărîme 
parbrizul.

în dimineața asta am 
redn»coperit Transilva-

de Eugen BARBU

nia cu dulcele ei par
fum de busuioc și de 
pîine proaspătă, i-am 
văzut misteriosul chip 
al interioarelor pline de 
covoare ce întrec în ra
finament pînă și biza
reria și rafinamentul 
molcom al Orientului. 
Era toată în drumul 
nostru, așternînd un 
nesfîrșit văl multicolor 
de flori: toate florile a- 
cesfei veri de neuitat.

Vizita conducătorilor 
de partid în frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu începuse 
matinal, cu o punctua
litate matematică. La 7 
și 31 de minute se ru
pea prima coajă rume
nită de pită ardeleneas
că și se închina cu 
plosca, după tradiție, 
spre mulțimea adunată.

A fost un drum de 
neuitat prin safe și ora
șe ce tresăreau viu în
tr-un spasm multicolor,

Dezbaterea cifrelor de plan ale cincinalului a avut așadar loc pe fondul unor bune rezultate. După cum a subliniat directorul uzinei, realizările amintite au fost posibile datorită aplicării, în prima parte a anului 1966, a unui ansamblu de măsuri tehnico-organizato- rice care au vizat îndeosebi eliminarea strangulărilor, mărirea randamentelor de extracție și îmbunătățirea calității produselor. între altele, s-a perfecționat dirijarea minereurilor pe linii și silozuri, s-au mărit amplitudinea și vibrația la ciururile de sfărîmare, a fost executată o nouă instalație pentru filtrarea apei. industriale, s-a sistematizat rețeaua de dozare a reactivilor.
Ion VLANGA 
coresp. „Scînteii"

într-un delir de culori, 
de podoabe și de su
nete. E greu să explici 
ceea ce înseamnă popu
laritate și cum se naște 
ea. Ca să scoți o mie 
de cătune la linia șose
lei, cu mic cu mare, nu 
este nevoie decît de a- 
cest sentiment unanim 
pe care eu îl simțeam 
în privirile celor ce ne 
înfîmpinau, în gestul 
lor mut de dragoste, 
laolaltă : români, ma
ghiari și germani acla
mau cu însuflețire pe 
dragii lor oaspeți.

Se manifesta un vis 
milenar realizat : armo
nia, unitatea între na
ționalitățile conlocui
toare ale acestei vetre 
comune, ale patriei 
noastre scumpe, Româ
nia socialistă. Mai tîr- 
ziu, cînd în piața uria
șă a orașului Tîrgu Mu
reș, peste capetele mii
lor de oameni adunați 
cot la cot sub mega
foane, răsuna vocea

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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mul viu al clopot
nițelor, între care 
blocul turn centrai 
se înscrie bine ca 
amplasare și înălfi- 
me (mai pu|in ca 
proporții), este de 
neconfundat cu cea 
de la Brașov care 
— descendență — 
se ’deschide către 
cele trei dominan
te caracteristice : 
Biserica Neagră, 
Primăria Veche și 
Hotelul „Carpafi" ; 
este de necon-

panorarna Hunedoa- 
jh, Castelul Huniazilor a 
demnă replică contemporană

Silueta orașului, rezultînd din de
cuparea pe fondul cerului, pădurilor 
sau munților a contururilor maselor 
co-isfrurfe, a clădirilor caracteristice, 
a masivelor plantate exprimă într-un 
anumit grad importanta, funcțiunea 
(polibcă-administrativă, industrială, 
comercială, balneară), structura și am
plasamentul orașului respectiv. Evo
luția ei se conjugă intim cu istoria 
așezării urbane, îmbrăcînd ■ pentru 
fiecare epocă forme specifice, defini
te partial și de caracterul elementelor 
dominante.

Schițele de sistematizare și., dezvol
tare ale orașelor prevăd într-o. mă
sură destul de exactă amplificarea 
potențialului industrial, profilurile u- 
nităfilor producătoare, creșterea popu
larei. Sciîufionînd probleme complexe 
de structură și funcțiuni, ele' nu acor
dă insă, după părerea mea, suficien
tă atenție unor aspecte legate de 
imaginea viitoare a orașelor — valo
rificarea .prin. construire a reliefului, 
orientarea către elementele naturale 
importante — cu alte cuvinte — si
luetei urbane. Cred, bunăoară, că la 
Piatra Neamț, noul centru civic nu se 
leagă armonios nici cu nucleul istoric, 
nici ,cu reliefu1 înconjurător, nici cu 
textura urbană particulară. Vechea si
luetă era caracterizată prin existenta 
turnului lui Ștefan și a bisericii Sf. 
loan, ambele amplasate pe o terasă 
peste nivelul 
silueta nouă, 
sînt conturate 
te — ecrane

magistrala orașului prezența Pieței, as
cunde inabil arhitectura nsoromâneas- 
că a turnului. La Cluj, în schimb, noile 
ansambluri (Grîgorescu, căminele stu
dențești) amplasate la limita ora
șului, departe de zona centrală în
chegată în jurul catedralei Sf. Mihail, 
completează cu elemente neutre pa
norama generală, păstrînd intactă si
lueta specifică a centrului. Această re
zervă mi se pare de preferat unei in
tervenții riscante și care ar fi putut 
compromite pentru mulți ani aspec
tul urban. O rezolvare interesantă, 
logică, oferă — după mine'— centrul 
orașului Deva. Aici, elementul istoric 
preluat nu se caracterizează prin de
licata și sensibila proporționare din 
cazul Pietrei Neamț, ci prin masivitate, 
robustețe statică. Axînd centrul către 
Dealul Cetății și realizînd la celălalt 
capăt al lui, drept contrabalans, un 
bloc înalt, s-a constituit o siluetă ex
presivă, unde unitatea dintre vechi și 
nou se realizează organic.

Desigur, tehnica constructivă 
femporană și noile tendinfe de 
pare a solului concurează și pun
sea în inferioritate vechile dominante, 
dar neglijarea sau eliminarea lor, ne- 
integrarea în compoziția ansambluri
lor și a siluetei actuale a orașelor, 
conduc inevitabil la monotonie, la 
dispariția caracterului particular, spe
cific.

Dezvoltarea circulației și a turismu
lui implică — concomitent cu ame
najarea șoselelor și autostrăzilor — 
soluționarea problemelor de peisa
gistică teritorială, între care un Ioc 
deosebit ocupă panoramica orașelor. 
Vederile desfășurate ale așezărilor 
urbane ce flanchează arterele de 
circulație, mereu altele în funcție de 
locul din care șe sesizează, înfăț’s- 
șînd localitățile într-o suită dina
mică, mobilă, agrementează 1 peisajul 
și pot contribui la realizarea caracte
rului său specific.

Siluetele orașelor diferă sensibil 
între ele ; cele de cîmpie fafă de cele 
montane sau maritime, cele industria
le față de cete administrative, comer
ciale sau balneare. Panorama Sucevei, 
privită din Cetatea de Scaun, cu rit-

con- 
ocu- 
ade-

mediu al orașului. In 
elernenfele specifice 

de construcțiile recen- 
masive. ăfirmînd cate

goric un ax orientat spre verticala 
lipsită, dș sveltete a hotelului. înălți
mea și dispunerea acestor construcții 
maschează relieful și îl contrazic. Și 
la Ploiești, silueta tradițională, bazată 
pe contrastul net dintre linia orizon
tală a locuințelor, înecate în planta
ție, și cele cîteva edificii dominante 
(Palatul Culturii, Halele Centrale, Clo
potnița comemorativă Sf. loan), a fost 
înlrucîtva denaturată. Ansamblul de 
btocuri din P'ața Halelor, deși se sub
ordonează atît Halelor, cît și Palatu- 
lu' Culturii, punîndu-le judicios în 
valoare, neglijează totuși elementul 
vertical — turnul clopotniței comemo
rative. Blocul. înalt, care anunță pe

creat 
semi- 
sorti- 
finite,

cele 10 bucătării de 
bloc, în bufetele 
expres și la marile

Pentru a veni în 
ajutorul gospodi
nelor, în ultima 
vreme, industria a-> cofetării. Gama sor-
limentari, și „diferi- timentelor
tele laboratoare ale. . 
trusturilor de ali
mentație. publică, 
ale comerțului 
și-au lărgit gama 
de produse, oferind 
posibilitatea alcă
tuirii unor meniuri 
variate din prepa
ratele și semipre
paratele pe care 
magazinele le pun 
la dispoziția cum
părătorilor. Din cele 
aproximativ 4 000. 
de produse ale. in
dustriei alimenta
re, cîte se fabrică 
în prezent, ne-am 
oprit asupra celor 
mai noi.

Capitolul „aperi
tive" oferă cîteva 
noutăți. pateuril.e 
„Bucegi". „Boto-- 
șani" și „Păltiniș" 
din came sau din 
ficat; o serie de 
brînzeturi topite cu 
adaosuri de șun
că, salam, măsli
ne. chimion, boia 
de ardei ele., care 
dau produsului o 
valoare 
ridicată și le 
mai picante: 
cavalul 
„Brădet" 
rită să fie 
mandat datorită ca
lităților sale. Toate 
acestea pot. servi ca 
„materie primă" în 
pregătirea unor 
gustări... gustoase.

„Procesul de fa
bricație" al unui 
prim este mult 
scurtat datorită se- 
mipreparatelor cu
linare și semifabri
catelor de cofetă- 
rie-patiserie ce se 
V.ind in cele 36 de 
unități „gospodina" 
și în numeroase
le secții de spe
cialitate. care func
ționează in maga
zinele „Alimenta
ra" (numai în Ca
pitală există 40 de 
asemenea secții), în ■

nutritivă
fac 

caș- 
afumat 

care me- 
reco-

a fost 
lărgită la propune
rea consumatorilor. 
Maiștrii bucătari și 
cofetari au 
noi rețete de 
preparate, de 
mente gata 
foarte solicitate. în 
prezent se folosesc 
circa 60 de aseme
nea rețete, din
tre care amintim: 
fileu de peste pen
tru prăjit și pane, 
Șnițele, sarmale în 
foi de varză și în 
foi de viță, pîrjoa- 
le moldovenești, to- 
cătură pentru dife
rite preparate, pui 
pentru 
pentru 
panași, 
foi de 
rulouri 
j'e, coji 
te, diferite 
Foarte apreciate de 
consumatori sînt și 
semipreparatele de 
sezon: ardei um- 
pluți. ardei copți, 
roșii umplute etc. 

ba direcțiile ge
nerale de resort 
din Ministerul In
dustriei Alimentare 
și Ministerul Co
merțului Interior 
am fost, informați 
despre unele pro
duse aflate într-o 
fază avansată de 
pregătire și care, 
în curînd. vor pu
tea fi puse la dis
poziția cumpărăto
rilor. întreprinde
rile industriei ali
mentare vor livra 
comerțului, pînă la 
sfîrșitul acestui an, 
unele preparate de 
carne, realizate și 
in alte țări, ca, de 
exemplu, 
Parma și 
Westfalia 
fără os 
nîndu-se 
gusturile 
tarilor din anumite 
regiuni ale țării, se 
vor produce și u- 
nele sortimente 
specifice, cum sînt: . 
cîrnați oltenești și

pane, foi 
clătite, pa- 

colțunași, , 
doboș-țort, 

din foieta- 
pentru tar- 

creme.

jambonul 
jambonul 

cu și 
ș.a. Ți- 

seama de 
consuma-

tip Gherla, slănină 
cu usturoi, friptură 
Turda și altele. In
dustria peștelui 
pregătește noi sor
timente de conser
ve st semiconserve 
de peste, salată de 
icre, de scrumbii 
de Dunăre etc. Se 
vor fabrica noi ti
puri de brînzeturi 
fine, supe concen
trate din carne și 
legume.

Pentru amatorii 
prînzurilor la iarbă 
verde o veste bună: 
„meniul turist" 
compus din 75 gr 

. pate de ficat, 400 
gr ciorbă cu peri- 
șoare, 200 gr mușchi 
în sos de legume, 

. într-un ambalaj 
corespunzător, va 
oferi o masă com
pletă, fără nici un 

.fel de. pregătire 
prealabilă. .

Multe din 
paratele 
mai sus

pre- 
amintite 
nu sînt 

însă accesibile unei 
categorii de consu
matori — suferin
zii de diferite afec
țiuni hepato-diges- 
tive. Specialiștii 
din întreprinderile 
industriei 
tare s-au 
la. ei: vor 
late noi 
dietetice, 
care sarmale, toca
nă, chiftele etc. Pen
tru a completa 
gama semiprepara- 
telor dietetice, re
prezentanții comer
țului s-au adresat 
unor medici specia
liști, după sfatul că
rora s-au elaborat 
11 noi rețete.

Reprezentanții am
belor 
ne-au 
că, pe lîngă aceste 
produse în curs de 
elaborare, sînt în 
studiu și alte rețe
te de semiprepara- 
te și semifabricate 
care să ofere gospo
dinelor cît mai mul
te variante rapide 
de pregătire a me
niurilor.

alimen- 
gîndit și 
fi asimi-

produse 
printre

ministere 
încredințat

Rodica ȘERBAN
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fundal 
rei, t 
primit o 
— instalațiile și halele industriale — 
volume ample, orizontale, care suge
rează plastic noua funejie a orașului. 
Caracterul local al siluetei rezultă din 
evidențierea particularităților reliefu
lui, din valorificarea elementelor fra- 
difionale, integrarea lor în noile com
poziții și din marcarea funcțiunii prin
cipale a orașului. Arhitectura ansam
blurilor industriale, în condițiile pro
cesului complex de industrializare 
prin care trece |ara noastră, tinde, de 
asemenea, prin formele sale deose
bite, să participe la conturarea unor 
siluete specifice ; este cazul a nenu
mărate orașe, precum Craiova (combi
natul chimic), Galați (combinatul si
derurgic), Ploiești (combinatul petro
chimic), lași (noua zonă indus
trială) etc. îndeosebi orașele dez
voltate pe teren plat, cu o imagine 
orizontală, monotonă, vor cîștiga ca 
aspect plastic dacă vor valorifica co
respunzător acele instalații industriale 
ce se dezvoltă pe verticală. Astfel, la 
Ploiești instalafiile de rafinare, iar la 
Turnu Măgurele cele de captare a 
aerului dau, prin elansarea și culoa
rea lor, o notă de variafie, de auten
tică poezie panoramei celor două 
orașe.

Așezările urbane de mari dimen
siuni, privite din diferite puncte, în
fățișează privitorului o înșiruire de 
profiluri, desfășurări parțiale, care 
conturează structura și funefia ansam
blurilor locale componente, în conti
nuă prefacere. Orașul București orien
tează către accesele din nord o silue
tă calmă, de largă respirație, în care 
Casa Scînfeii și Pavilionul Expoziției 
Naționale se profilează cînd pe masa 
minerală a locuințelor din Pajura, cînd 
pe culoarea schimbătoare în anotim
puri a parcurilor și lacurilor. In 
schimb, privit din sud, profilul capătă 
mobilitate prin integrarea ansambluri
lor industriale. Caracteristice pentru 
București, oraș de cîmpie, cornișele 
Dîmboviței ar putea contribui, îm
preună cu rîul, la cristalizarea unor 
imagini urbane dinamice, particula-e, 
la reliefarea mai pregnantă a unei si
luete pe măsura capitalei țării. Este 
de remarcat că vechile dominante ale 
orașului — Palatul Marii Adunări Na
ționale, Mitropolia, Complexul Radu- 
Vodă, Turnul Bărățtei, Palatul Poște
lor, Casa de Economii și Consemna- 
fiunl, Academia Militară — și-au găsit 
amplasamenful în diverse puncte ale 
acestei cornișe, evidențiind și valori- 
ficîn'd logic terenul. Implantarea însă 
a recentelor construcții înalte — blo
cul Union, Gioconda — pe terenuri 
depreslonare, departe de a completa 
aportul pozitiv al verticalelor tradițio
nale, a dus mai degrabă la neutrali
zarea efectului lor. O deosebită im
portanță are marcarea în plan și în 
vedere desfășurată a zonei centrale 
orășenești, dezvoltată linear pe Ma
gistrala Nord-Sud, de la Piața Roma
nă la Piața Unirii, cu prelungiri trans
versale în străzile confluente. Defini
tă pe tronsonul Piața Romană — Pia
ța Universității, ea rămîne să fie re
zolvată pe porțiunea sa cea 
ficilă cu un relief variat, cu 
roase monumente istorice și 
hifeefură, sectorul comercial 
che tradiție Lipscani și unul dintre 
cete mai complicate noduri de cir
culație. în acest sens, întocmirea în 
cadrul schițelor și detaliilor de siste
matizare a unor studii complexe pe 
bază de fotomontaje, desene-perspec- 
tive, desfășurări din diverse direcții, 
argumeniează și justifică amplasamen
tele clădirilor celor mai importante, 
modul de tratare al noilor ansambluri 
de locuințe, reliefînd rolul lor în for
marea și închegarea unor siluete uni
tare, coerente și specifice ale locali
tăților.

Poate că în nici un alt sector al aprovizionării populației nu este mai e- videntă justețea zicalei gospodărești „— vara — sanie..." decît în acela al distribuirii combustibilului. Intermediar între u- nitățile producătoare — forestiere, miniere — ‘Și cumpărători, depozitul este, în fapt, un mare magazin, în care unitatea de măsură la desfacere este tona. în pofida specificului, activitatea lui trebuie să se desfășoare deci după regulile generale ale unui comerț civilizat, care implică ritmicitate în aprovizionarea cu mărfuri de calitate,' operativitate în vîn- zare, comportarea exemplară a personalului pe scurt, deservirea 
ențiter la un nivel 
mai înalt.Ce se întîmplă lapozite acum, în sezonul caniculei? Cum se achită de obligațiile lor gospodarii lemnului de foc și ai cărbu.nelui destinat încălzirii ? Redacția a publicat recent un articol pe această temă, în urma apariției căruia mai mulți corespondenți voluntari au sesizat în scrisorile lor și alte aspecte.

eli
cit

o proDiema...

rzatoare

mai di- 
nume- 

de ar
de ve

Arh. Petre DERER

vreme nu au intrat încă în posesia lor și sînt, pe bună dreptate, indignați. La Tîrgoviște, cumpărătorii de combustibil sînt lăsați la cheremul căruțașilor și tăietorilor de lemne particulari, care pretind sume exagerate. Și la Rîmnicu Vîlcea, încăl- cîndu'-se dispozițiile sfatului popular, căruțașii particulari apar ca ciupercile în jurul depozitelor și cer prețuri piperate.Unele scrisori condamnă comportarea personalului de la unele depozite, „în ziua de 19 iulie a.c„ ne-a scris Elena Grad din Capitală, la ora 7 dimineața la depozitul nr. 13, din spatele Halelor Obor, se adunaseră vreo cincizeci de cetățeni pentru a plăti costul lemnelor. Responsabilul, Tony Po- tenchin, le-a strigat să iasă afară. Ceva mai tîr- ziu, pentru că oamenii și-au exprimat dezacordul cu comportarea față de niște tăietori lemne, le-a aruncat chetele și le-a spus vină a doua zi (deci zi pierdută !)“. Oare cest „responsabil" necivilizat nu știe că obligația lu’ este de servirea la populației ?

liu? Iată o problemă care merită și ea o mare atenție din partea celor ce lucrează în acest domeniu. Unele depozite au organizat bine această ultimă și importantă parte a deservirii. Astfel stau lucrurile la Brăila, de pildă : „în zece minute — relatează muncitorul R. Bendescu — mi s-au făcut formele și am achitat costul combustibilului. Lemnele le-am primit în aceeași zi acasă, fără a mai fi nevoie să pierd timp pentru transport". Multe dintre scrisori sesizează însă o serie de nereguli în organizarea transportului de combustibil de la depozit la domiciliu.Depozitele dinMare dispun de căruțe și mașini (mașinile sînt deservite de echipe de încărcători), dar aceste mijloace sînt cu totul insuficiente față de cerințele cumpărătorilor, îndeosebi în perioada de vîrf, august — septembrie. Acest obstacol în calea bunei deserviri se menține an de an. în alte locuri, nivelul de deservire este și mai 
de 

uzi-
Cra- nu- au plătit lemnele de multă

ai unității ba să fie supraîncărcat!, ba să stea degeaba. Anul acesta, în aprilie, furnizorii n-au îndeplinit planul de livrare a combustibilului, în schimb, în celelalte luni, acesta a fost mult depășit. De asemenea, u- nii furnizori — ca întreprinderea minieră Cîm-

Furnizori în asalt

acestSatu
cali-

a asigura de- înalt nivel
descărcare judicioasă se plătesc este însă

scăzut. Un grup 
muncitori de la 
na „Electroputere" 
iova sesizează că meroși cetățeni care

de-

Consimțămîntul scris

o formă simplă

de plată

a primelor de asigurare

:‘4â

și operativă

lucrătorii însărcl- cu drepturilor nești să

Uzina „Electronica" prezintă cîteva din noile sale produse: televizorul „Dacia", receptoarele 
tranzistorizate „Dunărea" și „Nordic", o nouă formă a receptorului cu tuburi „Carmen" III. în 
cursul acestui trimestru, ele vor putea fi găsite în magazinele din Capitală Foto : R. Costin

um este și firesc, deservirea modernă, civilizată — în toate domeniile vieții sociale — constituie un deziderat important al oamenilor muncii. Ținînd seama de unele deficiențe care se mai fac simțite în această direcție, ziarul nostru a publicat în ultimul timp mai multe articole prin care erau criticate diferite unități și organizații comerciale, întreprinderi și instituții de stat și cooperatiste etc. — responsabile de buna deservire a cetățenilor. Din numeroasele răspunsuri primite din partea a- cestora reiese că în urma criticilor au și fost luate măsurile de cuviință, altele urmînd abia să fie realizate. Este vorba de rezolvări care, desigur, dau satisfacții unui mare număr de cetățeni.Din răspunsurile sosite la redacție în legătură cu articolul 
„Cînd deservirea se înlocuiește cu 
explicații". de pildă,- aflăm că la Uzina de piese-auto Colibași — unde aprovizionarea muncitorilor era anevoioasă — a și fost construit magazinul propus, acesta fiind amplasat la intrarea în uzină. Cît privește bufetul din gara Colibași, acesta a fost reprofilat ca punct alimentar și redeschis încă din luna iulie. Pentru a se rezolva în întregime problema spațiilor comerciale necesare muncitorilor uzinei, aflăm, de asemenea, că în cadrul sectorului de proiectări al Centrocoop se lucrează la studiul tehnico-economic al unui nou magazin ce urmează să fie deschis în localitate. Considerăm că este necesar să se ia din timp toate măsurile îneît noul magazin să poată fi dat în folosință încă în prima parte a anului viitor.în răspunsul primit din partea

Veștile primite, prin scrisori, de la corespondenții voluntari din diferite orașe ale țării despre aprovizionarea depozitelor de combustibil sînt, în general, bune. „Cele trei depozite din Satu Mare, ne scrie corespondentul voluntar Gheorghe loan, sînt aprovizionate din a- bundență cu lemne de calitate, cu însemnate cantități de cărbuni presați și lignit, acoperind pe deplin necesarul local".Abundența permanență de produse în depozit implică o aprovizionare ritmică, așa cum se face la unitățile respective din Brăila. „Zilnic, în incinta

acestora — cum relatează în scrisoarea sa Ion 
V. Marin — se descarcă vagoane de lemne expediate cu regularitate de I. F. Tarcău, I. F. Focșani și alți furnizori, care se achită în mod ireproșabil de sarcinile contractuale. în .felul a- cesta se creează condiții optime pentru și pentru o depozitare. Nu locații. Altulstilul de muncă la Trustul Minier Ardealul. în loc de vreo 40 de tone cît ar trebui să trimită zilnic, s-au primit recent, într-o singură zi, peste 300 tone de cărbuni deodată, blocîndu-se astfel descărcările pe rampă-. Calitatea combustibilului este satisfăcătoare, dar se mai poate asigura o bună deservire în aceste condiții ?“Desigur că nu. După cum se vede, buna deser
vire este condiționată de 
ritmicitatea livrărilor. De aceasta depinde organizarea muncii la depozit, sub toate aspectele ei.

Mișu Avanu sesizează în scrisoarea sa că ritmicitatea aprovizionării nu se respectă nici la depozitul de combustibil nr. 26 Tîrgoviște. Decalajele fac ca cei trei muncitori

peni (cărbuni brichete), cea din Filipeștii de Pădure (lignit) — livrează combustibilul ritmic, dar nu-și respectă și obligațiile în ce privește tatea produselor.
„luxul" 
transportuluiLemnele au fost tăiate și cîntărite. Cumpărătorul a achitat costul lor. El vrea să le vadă însă acasă. Cum le transportă de la depozit la domicl-

★Buna deservire a publicului este îndatorirea principală a tuturor lucrătorilor din comerțul cu combustibil. In scop se impune ca la toarte depozitele să se ia măsuri operative pentru a- menajarea unităților, pentru dotarea lor cu utilajul necesar și cu mijloace de transport potrivit cererii. De asemenea, forurile în drept trebuie să pună ordine în activitatea întreprinderilor furnizoare, să vegheze la respectarea, în mod ritmic, a contractelor încheiate cu unitățile ce distribuie populației combustibilul, să nu admită nici un fel de justificări privitor la calitatea produselor livrate.

Preocupată de dezvoltarea continuă și sporirea eficientei a- sigurărilor facultative, Administrația Asigurărilor de Stat a luat în ultimul timp măsuri de îmbunătățire a condițiilor de asigurare și de acordare de noi avantaje asi- guraților. Astfel, s-a . introdus o nouă formă, simplă și operativă de plată a primelor de asigurare — pe bază de „consim- țămînt scris". Această formă de plată dă posibilitatea asiguratilor să împuternicească

achitarea lor bă- plătească pentru ei, din aceste drepturi, primele de asigurare, atît pentru asigurările în curs cît și pentru cele ce se vor încheia sau reînnoi. Consimțămîntul scris poate fi dat la încheierea asigurării, o dată cu declarația de asigurare sau ' în cursul duratei contractului de asigurare și poate fi revocat oricînd de către asigurat.
Uzinei chimice-Pitești, în legătură cu criticile aduse prin același articol, se arată că și în incinta acestei uzine a luat ființă un bufet bine aprovizionat de T.A.P.L. „împreună cu unitățile comerciale — ne comunică nei — punctul pîine și melor și

conducerea uzi- s-au luat măsuri ca și alimentar, chioșcul de cel de desfacere a legu- fructelor din cadrul șan-

se arată într-o scrisoare primită din partea Consiliului local al sin- dicatelor-Ploiești — au fost analizate atent. S-au luat măsuri pentru ca secțiile să fie aprovizionate cu apă carbogazoasă, cu antidoturi, ca și cu suficient echipament de protecție. în același timp, s-a asigurat folosirea băilor la întreaga capacitate, curățarea îmbrăcă- minții de protecție a muncitorilor,

de mărfuri destinat unităților forestiere în vederea îmbunătățirii aprovizionării acestei categorii de muncitori. Totodată, s-a indicat brigăzilor ministerului, aflate în regiuni, să urmărească îndeaproape rezolvarea lipsurilor existente în aprovizionarea forestierilor11 
(Ministerul Comerțului Interior); „Au' fost date indicații conducerilor de uniuni regionale să ia mă-

tierelor uzinei să fie mai bine a- provizionate, îneît muncitorii să nu mai fie nevoiți să se deplaseze în oraș pentru completarea celor necesare alimentației". După cum ni se semnalează, însă, unitățile de deservire întîmpină și acum greutăți în mărfurilor rele uzinei, tă latură a nită într-oîn articolul „Uriașe dependințe 
în comun" erau semnalate o serie de deficiențe cu caracter gospodăresc la uzinele „1 Mai“-Ploiești. „Lipsurile semnalate în articol —

ce privește transportul alimentare pe șantie- Este cazul ca și aceas- activității să fie spriji- mai mare măsură.

înzestrarea cu mobilier a holului spitalului".în urma publicării articolului 
„Aprovizionarea comercială a lu
crătorilor de pădure", „Scînteia" a primit numeroase răspunsuri. Spicuim din scrisorile trimise de forurile tutelare vizate: „Sesizările și ■ recomandările făcute prin acest articol constituie un sprijin real pentru sectorul forestier. S-au luat măsuri pentru reame- najarea magazinelor existente, necorespunzătoare, cît și pentru construirea de magazine noi" (Mi
nisterul Economiei Forestiere); „S-a dispus direcțiilor generale de resort să reanalizeze sortimentul

suri urgente de îmbunătățire a activității magazinelor forestiere. Printre acestea: să se asigure o aprovizionare ritmică și abundentă cu întregul sortiment de mărfuri solicitat; să se revizuiască actualul orar de funcționare a magazinelor forestiere, acesta să răspundă cît cerințelor muncitorilor ;31 decembrie 1966 să minată amenajarea șimagazinelor forestiere cu și utilaj comercial corespunzător, potrivit tocmite gionale sum și

astfel ca mai bine pînă la fie ter- dotarea mobilierplanurilor de măsuri în- în comun de unitățile reale cooperativelor de con- de direcțiile regionale ale

economiei forestiere" (Centrocoop).Uniunea centrală a cooperativelor de consum (Centrocoop) ne-a trimis un răspuns amănunțit și în legătură cu articolul „Servicii în 
sat", în care erau criticate anumite aspecte ale deservirii în comunele raionului Costești, regiunea Argeș. După cum se arată în scrisoare, situația sesizată de articol s-a datorat lipsei de preocupare a U.R.C.C.-Costești. Prin măsurile care s-au luat și se vor mai lua în continuare, pînă la sfîrșitul a- cestui trimestru vor funcționa în fiecare comună cel puțin cîte două unități de prestări de servicii, pe profilurile cele mai solicitate. De a- semenea, pentru asigurarea deservirii populației din localitățile rurale prin lucrări și servicii de comandă, întreținere și reparații, Centrocoop a întocmit, recent un studiu privind măsurile necesare pe întreaga țară, lucrare ce are în vedere dezvoltarea în perspectivă a acestor unități larg solicitate.La articolul „Cum se asigură 
igiena ștrandurilor bucureștene ?“, redacția a primit un răspuns detaliat din partea I.C.A.B. (întreprinderea Canal, Apă-București). Printre altele, se scrie: „Ne însușim criticile legate de unele aspecte necorespunzătoare ale ștrandurilor Imediat după apariția articolului. echipe întărite de muncitori au trecut la curățirea generală a lacurilor Floreasca și Tei; acțiunea continuă cu celelalte lacuri. Pentru viitor, vor fi executate și unele lucrări mai mari, cum este aceea privind asigurarea unei ape de primenire mai corespunzătoare". Față de importanța problemelor semnalate, se așteaptă ca și organele Inspecției sanitare de stat să ne comunice măsurile preconizate.

N. B.
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ÎN REGIUNEA MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ
(Urmare din pag. I) țineți rezultate bune. Trebuie însă, tovarăși, să depunem eforturi și mai multe pentru a organiza mai bine munca. Trebuie să vă spunem că după impresia ce ne-am format-o, desigur foarte sumară, în combinatul dv. mai este cite ceva de făcut pentru a reuși ca, în cadrul aceluiași spațiu, cu aceleași utilaje, să produceți mai mult și de calitate mai bună. Noi am dori ca inginerii, tehnicienii, toți muncitorii combinatului, pe lingă preocuparea de a realiza planul, să acorde mai multă atenție creșterii productivității muncii, organizării mai bune a producției șl îmbunătățirii calității produselor, în felul acesta, contribuția la înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea poate fi și mai mare. Vă urez din toată inima să obțineți rezultate și mai mari, multă fericire !Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost subliniată cu puternice aplauze și urale....Din nou reîntîlnire cu locuitorii orașului. în fața sediului comitetului raional de partid a avut loc un mare miting. Piața centrală a orașului și străzile înconjurătoare sînt pline pînă la refuz.Sosirea conducătorilor de partid și de stat este salutată de cei pre- zenți cu urale și aplauze. Se rostesc urări pentru Partidul Comunist Român, Comitetul său Central, pentru înflorirea patriei noastre — Republica Socialistă România.Primul secretar al comitetului raional de partid, tov. Ieronim Buda. adresînd înaltilor oaspeți un călduros bun venit în orașul Tîrnăveni, a spus, printre altele :„Oamenii acestor meleaguri de pe firul molcom al Tîrnavei Mici și-au făurit de secole soarta laolaltă, români, maghiari, germani, fiecare cu limba, cu obiceiurile lor. Ei trăiesc acum fericiți sub soarele dreptății și egalității, muncind laolaltă în întreprinderi, instituții și pe ogoare.Asigurăm conducerea partidului și statului nostru că oamenii muncii din raionul Tîrnăveni, în frunte cu comuniștii, vor munci și în continuare cu toată hotărîrea și abnegația, pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".în numele muncitorilor din raionul Tîrnăveni a vorbit muncitoarea chimistă Kopan Ana. Ea a spus : „îmi exprim marea bucurie de care sînt cuprinsă și recunoștința că în mijlocul nostru se află oaspeți dragi, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care au venit pentru a asculta cuvîntul și gîndurile noastre. Faptul că avem în fruntea noastră un partid care exprimă năzuința întregului popor, al cărui cuvînt întotdeauna a devenit realitate, constituie pentru noi toți un îndemn de a munci tot mai bine".Adresînd conducătorilor de partid și de stat tradiționala urare strămoșească „Bine ați venit", loan Popa, președintele cooperativei agricole de producție din Bălca- ciu, a spus : „Țăranii cooperatori din raionul Tîrnăveni își manifestă recunoștința fierbinte față de partid, care ne conduce cu fermitate și înțelepciune spre un trai tot mai fericit, trai pe care strămoșii noștri nici nu îndrăzneau să-1 viseze.Vom depune toate eforturile pentru sporirea continuă a producției agricole vegetale și animale, în scopul transformării cooperativelor agricole de producție în unități din ce în ce mai înfloritoare, pentru a traduce în viață mărețele sarcini trasate agriculturii noastre socialiste de Congresul al IX-lea al partidului".„Vă rog să-mi permiteți ca în numele intelectualității din cuprinsul raionului Tîrnăveni să mă fac exponentul celor mai calde și profunde simțăminte de dragoste, recunoștință și devotament față de conducătorii partidului și statului nostru, care ne fac astăzi deosebita cinste de a vizita orașul și raionul nostru" — a spus prof. Va- sile Gherman, directorul Liceului nr. 2 din Tîrnăveni.Primit cu vii și îndelungate urale și aplauze, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care a transmis locuitorilor din orașul și raionul Tîrnăveni, muncitori, țărani, intelectuali — români, maghiari. germani — un salut frățesc, călduros din partea Comitetului Central și a guvernului.„în anii socialismului, raionul și orașul dv. au obținut multe realizări în dezvoltarea industriei; combinatul chimic, fabrica de geamuri și alte întreprinderi sînt o mărturie a acestui fapt. Agricultura a înregistrat, de asemenea, o dezvoltare deosebită în ultimii ani. Am văzut dealurile frumoase, viile, cîmpurile cu recolte bune, cunosc unele din cooperativele dv. Se poate spune că agricultura din raionul Tîrnăveni este în continuă dezvoltare, aflîndu-se printre raioanele care obțin rezultate bune în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară și chiar în întreaga țară. Combinatul chimic și celelalte întreprinderi din oraș și din raion obțin, de asemenea, rezultate bune. Desigur ne putem mîndri.pe drept cuvînt cu succesele dobîn- dite. Dar nu putem spune că am 

realizat tot ceea ce se putea obține.Poporul nostru a început bine cincinalul. în primele șase luni, după cum știu, și dv. ați realizat sarcinile de plan în industrie ; în agricultură, rezultatele sînt bune pînă acum și, după cît se pare, vom avea o recoltă bună, cu mult superioară față de cea de acum un an. Pentru rezultatele obținute în anii de pînă acum și în această jumătate de an în realizarea noului cincinal, vă felicit din toată inima în numele Comitetului nostru Central.Desigur că cele realizate trebuie să constituie pentru dv. un imbold pentru a îndeplini și depăși sarcinile importante ce vă revin în noul cincinal. Știm că în raion și în oraș sînt oameni harnici, talentați, minunați. Noi considerăm că românii, maghiarii și germanii, care în decursul secolelor au muncit împreună, au realizat împreună tot ceea ce există, vor întări și mai mult
în mijlocul țăranilor 

cooperatori din Cucerdea
...Ne apropiem de Cucerdea, așezare de oameni harnici și pricepuți. în semn de stimă și prețuire pentru conducătorii partidului și statului nostru, gospodarii și-au împodobit sărbătorește casele și gardurile cu cele mai de preț covoare și cusături lucrate în casă. Drumul prin comună oferă oaspeților o adevărată galerie de artă populară, o împletire vie de culori, care demonstrează dragostea de frumos, măiestria și hărnicia femeilor și fetelor de prin aceste locuri.La sediul cooperativei agricole de producție, tov. Iosif Mașca, președintele cooperativei, prezintă cî- teva din realizările obținute de țăranii cooperatori. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Emil Bodnaraș se interesează de producția de grîu obținută în acest an, de pregătirile pentru recoltarea porumbului, care se anunță a da rod bogat,- de valoarea zilei-muncă și modul cum sînt obținute și repartizate veniturile bănești ale cooperativei.După vizitarea cooperativei, pe izlazul din marginea satului are loc o întîlnire a conducătorilor de partid și de stat cu locuitorii comunei Cucerdea. Președintele cooperativei a rostit un cuvînt de bun sosit. El informează că producția cerealieră a crescut an de an și s-a dezvoltat continuu sectorul zootehnic. Sporirea producției agricole, valorificarea unei cantități din ce în ce mai însemnate prin contractări au creat condiții pentru creșterea averii obștești, care în anul 1965—1966 a ajuns la 7 000 000 lei, și a veniturilor cooperatorilor. Numai în ultimii 6 ani s-au construit 186 de case noi, un număr însemnat de cooperatori și-au cumpărat aparate de radio, televizoare, mobilă, trăind o viață din ce în ce mai bună.în cuvîntul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că rezultatele bune obținute în- tr-un timp scurt de cooperativă se datoresc muncii cooperatorilor, faptului că, urmînd îndemnul partidului, ei s-au unit într-o coopera

La termocentrala de la Luduș
Cu cîțlva ani în urmă, aceste localități erau aproape necunoscute pe harta economică a țării. Din 1961 încoace, numele lor a devenit simbolul luminii, energiei, forței. La îndemnul partidului, constructorii au înălțat la Luduș-Iernut una din cele mai puternice unități energetice din țară....Ne apropiem de turnurile hiperbolice ale termocentralei. Siluetele lor maiestuoase și cea a clădirii domină cîmpia de pe malul Mureșului.în întîmpinare au venit tovarășii Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice, Ioachim Hațegan, prim- secretar al Comitetului raional de partid Luduș, Mișu Kraft, directorul general al termocentralei. Sînt prezenți mii de constructori și e- nergeticieni care își manifestă în cuvinte calde, pornite din inimă, dragostea pe care o poartă partidului nostru Directorul general al termocentralei raportează oaspeților că, și în acest an, constructorii, montorii și energe- ticienii de la Luduș și-au realizat sarcinile de plan și angajamentele luate în întrecerea socialistă. în această perioadă a fost conectat la sistemul energetic național, cu 30 de zile înainte de termen, cel mai mare grup energetic de pînă acum al termocentralei, a cărui putere instalată este aproape egală cu aceea a hidrocentralei de la Bicaz.Conducătorii de partid și de stat vizitează marea termocentrală, se interesează de stadiul lucrărilor de montaj aflate în curs și de posibilitățile dării în funcțiune la termen a noilor obiective, discută cu specialiștii, cu muncitori, energeti- cieni și montori despre condițiile de muncă, despre posibilitățile de ridicare a calificării și specializării. 

unitatea, prietenia și munca comună pentru îndeplinirea sarcinilor puse de partid, contribuind în felul acesta la dezvoltarea continuă a patriei noastre pe calea desăvîr- șirii construcției socialiste, spre ridicarea bunăstării, spre fericirea întregului nostru popor.Noi avem încredere deplină că oamenii muncii din Tîrnăveni, ia fel ca toți oamenii muncii din România, nu vor precupeți nici un efort, își vor aduce contribuția și mai activă la înflorirea republicii noastre, la clădirea socialismului și apoi a comunismului în România".într-o atmosferă însuflețită, însoțiți de urale și cîntece, conducătorii de partid și de stat își iau rămas bun de la harnicii și entuziaștii locuitori ai orașului Tîrnăveni. Mașina deschisă în care se află tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș și Alexandru Dră- ghici înaintează cu greu prin mijlocul zecilor de mii de oameni ai muncii.

tivă puternică. Agricultura noastră are însă posibilități mult mai mari — a spus vorbitorul. Desigur, recolta de 1 700 kg grîu la hectar obținută de cooperativa dv. acum un an e bună. Anul acesta se pare că ea va fi ceva mai mare, dar puteți și trebuie să obțineți recolte mai mari. Noi trebuie să mergem spre producții mai mari la grîu, porumb și celelalte culturi. Ați prevăzut anul acesta să obțineți1 400 litri lapte de fiecare vacă. Aceasta nu este puțin, dar nu este nici mult. Trebuie să vă gîndiți la2 500 litri și chiar la 3 000. în felul acesta, veți putea într-adevăr să realizați venituri mai mari. Aveți 1013 bovine, dintre care numai 300 vaci, oile sînt puține față de pășunile de care dispuneți. Noi considerăm că în întreaga țară, nu numai la dv., avem încă foarte multe de făcut pentru a ajunge la o producție agricolă avansată, care să asigure de regulă 2 000—2 500 kg grîu la ha, 2 500—3 000 kg porumb la ha, pentru a dezvolta creșterea animalelor și, mai cu seamă, pentru a obține producții mari de lapte, carne, lînă.Programul elaborat de Congresul al IX-lea, măsurile luate de Comitetul Central pentru dezvoltarea agriculturii asigură mijloace materiale, mașinile necesare, îngrășăminte mai multe în anii viitori, semințe selecționate mai bune. Avem ingineri agronomi, medici veterinari, zootehniști și, mai cu seamă, avem o țărănime harnică, care a dovedit că știe să obțină recolte din ce în ce mai bune. Unind toate aceste forțe, folosind mai bine mijloacele pe care statul le pune la îndemînă, să facem în așa fel ca ceea ce a stabilit Congresul al IX-lea pentru dezvoltarea agriculturii să fie realizat. La aceasta trebuie să vă a- duceți și dv. contribuția — și noi sîntem siguri că o veți aduce. în felul acesta, vom contribui cu toții la înflorirea continuă a patriei socialiste, la bunăstarea întregului nostru popor.

însoțiți de gazde, conducătorii de partid și de stat vizitează apoi sistemul centralizat de conducere automată a termocentralei. în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat au discutat cu specialiștii străini care se află aici pentru montarea unor agregate, inginerii Andrei Cemuhin și Andrei Peleșov, din U.R.S.S., și ing. Alois Craciman din R. S. Cehoslovacă.în curtea întreprinderii, în a- plauzele și uralele miilor de oameni ai muncii, conducătorii de partid și de stat participă la un miting al constructorilor și ener- geticienilor. în numele întregului colectiv al termocentralei, directorul general, ing. Mișu Kraft, îi salută pe conducătorii de partid și de stat și le mulțumește pentru prețioasele sfaturi și îndrumări date în timpul vizitei.întîmpinat cu urale și aplauze îndelungi, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. După ce s-a referit la importanța economică a acestui mare obiectiv al planului șesenal, secretarul general al C.C. al P.C.R. a subliniat că această termocentrală, construită de specialiști români cu contribuția specialiștilor sovietici și cehoslovaci și înzestrată cu utilaj sovietic și cehoslovac, este o dovadă a posibilităților pe care le au țările socialiste ca, muncind bine, coope- rînd bine în producție, realizînd instalații tehnice de înaltă calitate, să asigure dezvoltarea fiecărei țări socialiste în parte și prin a- ceasta să contribuie la întărirea puternicului sistem mondial socialist.Aș dori — a spus vorbitorul — să felicit pe constructorii acestei minunate termocentrale, pe energe- 

ticîenii care o exploatează, pentru rezultatele bune obținute pînă acum și să le urez noi succese în activitatea lor. Doresc, totodată, să exprim felicitări specialiștilor sovietici și cehoslovaci care lucrează împreună cu specialiștii și muncitorii noștri la realizarea acestei termocentrale și să le mulțumesc pentru felul cum își îndeplinesc îndatoririle lor.în încheiere, secretarul general al C.C. al P.C.R. a subliniat importanța pe care o are îndeplinirea angajamentelor luate de con-
în orașul de pe

Conducătorii de partid și de stat sosesc la Tîrgu-Mureș, orașul de reședință al regiunii. Vechea cetate de pe Mureș este înveșmîntată sărbătorește. în numele locuitorilor orașului, înalții oaspeți sînt salutați cu căldură de tov. Vasile Rus, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Tg. Mureș.îndreptîndu-se spre oraș, coloana de mașini străbate magistrala Gheorghe Doja, de-a. lungdl căreia se înalță zvelte noile construcții, ce se integrează armonios în arhitectura specifică orașului. Pe tot traseul au loc manifestări de bucurie, de dragoste și atașament față de partid și guvern.Ajunși în centrul orașului, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre monumentul eroilor căzuți pentru eliberarea patriei. O 

La Combinatul chimic Tîrnâveni. Se analizeazâ amplasarea noilor secții și fabrici prevăzute în cincinalcompanie prezintă onorul. Se păstrează un moment de reculegere. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Janos Fazekaș, Mihai Gere și Virgil Trofin depun o coroană de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri.în marea piață a orașului, peste 30 000 de locuitori aclamă sosirea oaspeților.Aici are loc un entuziast miting. Deschizînd mitingul și salutînd pe oaspeți, tov. Nicolae Vereș a spus : Prezența dumneavoastră în mijlocul nostru are pentru noi semnificația grijii deosebite a conducerii de partid și de stat față de propășirea întregii țări, a tuturor regiunilor patriei, între care și regiunea noastră. Pășiți, dragi oaspeți, pe meleagurile acestei regiuni a Republicii Socialiste România, unde ființa poporului nostru este pomenită în pravili de piatră. Oamenii acestor locuri i-au găzduit pe Petru Rareș și pe Constantin Șerban, l-au recunoscut ca domn pe Mihai Vodă Viteazul, au dat adăpost lui Avram Iancu, lui Sandor Petofi, lui Bem. Aici au trăit și muncit, luminînd prin secole geniul poporului român, corifeii școlii ardelene — Petru Maior și Gheorghe Șincai, aici și-au elaborat lucrările lor matematice Farcaș și Janos Bolyai. Pașii lui Eminescu au osțenit pe valea Mureșului, în drumul care l-a purtat pe marele poet din Moldova sa natală spre Blajul afirmării idealului de unitate națională. în trecutul regiunii noastre sînt pagini glorioase ale luptelor de clasă duse sub conducerea Partidului Comunist Român.După ce a înfățișat transformările petrecute în regiune în anii construcției socialiste, perspectivele pe care le deschide planul cincinal, vorbitorul a spus : Avem fericita ocazie de a vă avea în mijlocul nostru acum, în preajma marii sărbători naționale a poporului nostru, ziua de 23 August. Vă asigurăm, dragi tovarăși, că oamenii muncii din întreprinderi, de pe ogoare, din instituțiile de cultură și știință ale regiunii nu-și vor precupeți eforturile pentru a-și îndeplini cu cinste sarcinile ce le revin, ăngaja- 

structorii și montorii de la Luduș : darea în exploatare cu 130 de zile mai devreme a grupului de 100 de megawați și cu 90 de zile înainte de termen a unui nou grup energetic de 200 megawați.în aclamațiile mulțimii, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă apoi spre Tîrgu-Mureș.Drumul trece prin satele Cipău, Vidrasău, Ogra, Ungheni, Cristești. Locuitorii și-au împodobit sărbătorește satele și îi primesc după datinile pămîntului pe înalții lor oaspeți.
Mureșmentele luate în întrecerea socialistă.Oaspeții au mai fost salutați de Nicolae Toanchină, maistru fruntaș la combinatul de îngrășăminte azo- toase. Vizita dv., stimați oaspeți, reprezintă pentru noi nu numai fericitul prilej de a vă înfățișa rezultatele activității noastre, cît mai ales posibilitatea de a ne angaja direct în fața conducerii superioare de partid să depunem toate eforturile în vederea îndeplinirii exemplare a complexelor sarcini care ne revin.Luînd cuvîntul, profesoara Margareta Bîlcu a arătat: E lesne de observat prezența în marea mulțime din această Piață a trandafirilor a sute de femei de toate vîr- stele. Faptul e firesc. învestite cu noi răspunderi sociale și morale, a- 

vînd create minunate condiții de muncă și afirmare, femeile muncitoare, țărănci, intelectuale și gospodine, își închină activitatea înfăptuirii politicii partidului de construire a vieții noastre noi. Pentru noi nu există datorie mai nobilă decît aceea de a ne pune întreaga capacitate de muncă în slujba poporului, a patriei socialiste, de a educa copiii noștri în spiritul patriotismului fierbinte, al dragostei nemărginite pentru partid, în spiritul respectului față de muncă.Salutînd în numele oamenilor de știință, al cadrelor din învățămîn- tul superior din regiunea Mureș- Autonomă Maghiară pe conducătorii de partid și de stat, Ludovic Csogor, rectorul Institutului me- dico-farmaceutic din Tg. Mureș, a spus : Intelectualitatea din țara noastră s-a bucurat și se bucură de considerația și sprijinul nemijlocit al conducerii de partid și de stat. Este un merit deosebit al partidului nostru că, apreciind importanța științei în actuala etapă a dezvoltării, a creat condiții favorabile desfășurării acestei activități, în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, oamenii muncii trăiesc în înțelegere și colaborare frățească, rod al politicii naționale a Partidului Comunist Român. Orașul Tîrgu- Mureș a devenit un centru universitar cu trei institute de învăță- mînt superior, cu opt facultăți, a- vînd și o bază de cercetare științifică a Academiei Republicii Socialiste România. Dispunem de un bogat potențial în domeniul cercetării științifice, căruia noi trebuie să-i răspundem printr-o muncă de cercetare corespunzătoare. Intelectualitatea din regiunea noastră, urmînd necontenit tradițiile bogate și prețioase ale științei și culturii românești, va participa cu devotament la rezolvarea sarcinilor în vederea progresului continuu al economiei naționale, al culturii și științei.în ovațiile celor prezenți a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU :Voi începe prin a vă transmite dv., tuturor locuitorilor orașului Tg. Mureș, un salut călduros și frățesc din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România. în vizita noastră la 

Tg. Mureș, în regiunea Mureș- Autonomă Maghiară, dorim să ne sfătuim cu activul de partid, de stat, cu muncitori, țărani, intelectuali asupra măsurilor pe care să le luăm în continuare în vederea înfăptuirii cu succes a Directivelor trasate de Congresul al IX-lea al partidului și, în cadrul acestora, a sarcinilor ce revin oamenilor muncii din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară.în orașul de pe Mureș s-au produs în anii socialismului multe schimbări. Orașul Tg. Mureș, care în 1938—39 avea 38 000 locuitori, se numără astăzi printre orașele cu o populație de aproape 100 000 de locuitori. Această creștere nu este întîmplătoare, este rezultatul dezvoltării economiei, industriei, științei, culturii în orașul Tg. Mureș. Orașul dv. este unul din centrele universitare importante ale României. S-au creat astfel condiții ca Tg. Mureș să devină un oraș înfloritor al României socialiste.în Tg. Mureș muncesc, învață, cercetează împreună români, maghiari, germani și alte naționalități. Munca înfrățită a oamenilor muncii de diferite naționalități stă la baza tuturor înfăptuirilor din anii construcției socialiste. Această muncă și luptă comună au rădăcini adînci în trecutul istoric al României. De veacuri, românii și maghiarii au trăit, au muncit, au luptat împreună. Secuii au luptat în armata lui Ștefan cel Mare, Petru Rareș a venit să ocrotească Tg. Mureș, în răscoala lui Doja, care s-a născut pe aceste meleaguri, au luptat ală

turi români și maghiari împotriva exploatării, împotriva nobilimii, într-o serie de lupte pentru eliberarea națională și socială, pentru o viață mai bună, românii și maghiarii au luptat cot la cot și au reușit nu o dată să obțină victorii, în trecut clasele exploatatoare, fie exploatatori români, fie maghiari, căutau să învrăjbească pe oamenii muncii de diferite naționalități în scopul de a-i putea asupri mai bine. Pentru exploatatori nu exista deosebire de naționalitate. în același fel exploatau și pe muncitorii români și pe muncitorii maghiari ; în același fel moșierul asuprea și pe țăranul român și pe cel maghiar. Și tot în același fel însă muncitorii — și români și maghiari — țăranii — și români și maghiari — au învățat că ei nu au decît un singur dușman — exploatatorul, clasele dominante, burghezia și moșierimea — și împotriva lui au luptat uniți. Sînt cunoscute de dv. luptele din valea Ghimeșu- lui, care au unit în luptă comună pe țăranii români și maghiari și care au făcut clasele stăpînitoare să înțeleagă că politica lor de învrăjbire națională este sortită eșecului.Eliberarea de sub jugul fascist a pus capăt pentru totdeauna asupririi burghezo-moșierești. Pentru poporul român, pentru oamenii muncii români, maghiari, germani și de toate naționalitățile s-a deschis o eră nouă, era construcției socialiste, care asigură bunăstarea și deplina egalitate în drepturi pentru toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate. Politica mar- xist-leninistă a partidului nostru a dus la închegarea unității de nezdruncinat între toți locuitorii României socialiste, indiferent de naționalitate. Mînă în mînă, ei ridică tot mai sus România socialistă pe culmile înalte ale civilizației și progresului.După ce s-a referit la succesele dobîndite de poporul nostru în construcția socialistă, la sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al partidului pentru dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, pentru înflorirea multilaterală a României, tovarășul Ceaușescu a spus :Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, orașul Tg. Mureș vor cunoaște în anii viitori o dezvoltare 

Importantă. în cincinalul actual se vor investi în Tg. Mureș peste 1 miliard de lei pentru extinderea combinatului chimic, construirea u- nor noi întreprinderi, pentru obiective social-culturale, pentru nevoile învățămîntului și științei. Se va dezvolta puternic agricultura. Desigur înfăptuirea acestor sarcini cere eforturi. Din cîte știu, în primele 6 luni aveți rezultate bune, ați îndeplinit și depășit planul. Dar sînteți abia la început. Trebuie să depunem eforturi, să luăm toate măsurile pentru ca sarcinile ce ne revin din programul stabilit de Congresul al IX-lea să fie îndeplinite în întregime și la timp. Trebuie să realizăm Investițiile la termen, să realizăm producția ritmic și mai cu seamă trebuie să acordăm mai mare atenție îmbunătățirii calității produselor, pentru că numai în acest fel vom putea ca produsele noastre să satisfacă cerințele economiei și ale populației și să poată concura cu produsele similare de pe piețele externe. Trebuie să ridicăm și mai mult productivitatea muncii, să realizăm mai multe economii. Trebuie să a- vem în vedere în permanență că fot ceea ce construim, tot ceea ce producem, fiecare leu pe care îl cheltuim aparține întregului nostru popor și trebuie să ne preocupăm de a cheltui cu grijă fiecare ban, de a produce cît mai bine și cît mai ieftin. Numai așa ne vom face datoria față de popor, față de oamenii muncii, față de patria noastră socialistă.Știm că dv. aveți rezultate bune. Sînt în Tg. Mureș minunați muncitori în toate domeniile de activitate. Și sîntem siguri că nu veți rămîne mai prejos față de oamenii muncii din alte regiuni și din alte localități, ba, dimpotrivă, după părerea mea, aveți toate condițiile să fiți în frunte și vă doresc să realizați acest lucru.Prin munca noastră contribuim la ridicarea bunăstării întregului popor, la întărirea patriei noastre socialiste. în același timp, construind socialismul, ridicînd bunăstarea poporului, noi aducem o contribuție la întărirea puterii și unității întregului sistem mondial socialist, a tuturor forțelor anti- imperialiste. Iată de ce, înfăptuind sarcinile puse de Congresul al IX-lea, îndeplinim o îndatorire națională, dar și o îndatorire inter- naționalistă, contribuind la întărirea solidarității tuturor oamenilor muncii din întreaga lume. Astăzi, cînd imperialiștii recurg la o serie de acțiuni agresive, este cu atît mai necesar să facem totul pentru a ne aduce contribuția la întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste, a tuturor forțelor anti- imperialiste.Declarațiile de la București privind securitatea europeană și privind agresiunea Statelor Unite ale Americii în Vietnam oglindesc poziția partidului nostru și a celorlalte țări socialiste semnatare în probleme deosebit de actuale ale situației internaționale. Partidul nostru consideră că trebuie să se asigure fiecărui popor dezvoltarea liberă, fără teama că mîine cineva se va amesteca în treburile sale interne. Astăzi, principiile independenței, suveranității, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi, sînt tot mai mult recunoscute ca unanim acceptabile de popoarele din Europa și din întreaga lume. Numai pe baza acestor principii este posibil în condițiile de astăzi să se stabilească relații noi între popoare și între state, să se asigure pacea în lume. Noi vom face totul pentru a promova și asigura triumful acestor principii.Aș dori, tovarăși, în încheiere, să vă urez încă o dată să obțineți în munca dv. închinată construcției socialismului, bunăstării poporului, înălțării continue a patriei noastre socialiste spre culmile civilizației și progresului, noi și noi succese. Să crească și să se întărească unitatea oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, în jurul partidului și guvernului Republicii noastre socialiste !Vă doresc tuturor multă fericire !Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri cu îndelungi a- plauze.Corul reunit al ansamblurilor artistice din Tg. Mureș, la care se adaugă întreaga mulțime a celor prezenți, face să răsune în piață cîntecul „Te cînt partid", emoționantă mărturie, izvorîtă din inimile tuturor, a dragostei și recunoștinței lor față de Partidul Comunist Român, față de conducerea lui încercată.Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară continuă.
★în drum spre regiunea Mureș- Autonomă Maghiară, conducătorii de partid și de stat au călătorit cu trenul pînă la Mediaș.Aici au venit în întîmpinare tov. Ion Voina, prim secretar al Comitetului regional de partid Brașov, cadre de conducere din aparatul de partid și de stat local, numeroși oameni ai muncii. Orașul Mediaș și comuna Blăjel — aflată pe șoseaua care duce spre Tîrnăveni — au îmbrăcat cu' acest prilej haine de sărbătoare.Locuitorii orașului Mediaș și ai comunei Blăjel au făcut conducătorilor de partid și de stat o spontană și entuziastă manifestație de dragoste.
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Onestitatea și abnegația cu care își îndeplinește înalta lui menire cetățenească conferă corpului nostru profesoral un înalt și binemeritat prestigiu. Imaginea învățătorului sau a celui mai apropiat profesor face parte dintre amintirile cele mai dragi ale fiecărui om trecut prin școli. Pe treptele tuturor vîrstelor. ei sînt luați drept modele de corectitudine, cinste și modestie. O asemenea apreciere dată omului de la catedră este întrutotul firească Prin el societatea noastră cultivă în rîndul generațiilor tinere cele mai aiese calități morale și intelectuale. Nefirească e doar încălcarea principiilor eticii profesorale, chiar dacă este vorba de cazuri singulare, ca acelea ia care ne referim mai jos.Cu citva timp în urmă, la Ministerul Invățămîn- tului a fost discutată situația petrecută toamna trecută la Grupul școlar sanitar din Cluj. Aici, Cornelia Papuc a modificat de la sine putere nota unei candidate din 5 în 8, iar profesoara Hirsch Kohn a intrarea în școală, fraudulos, a unordati cu o slabă pregătire, oferindu-le coli de hîrtie cu ștampila școlii pe care să-și redacteze anticipat lucrarea scrisă pentru examen. Fapte asemănătoare au săvîrșit în esență și Anton Gherca, Va- sile Apreotesei, Leontin Voinea de la Grupul școlar profesional și tehnic Bacău cu prilejul exame-

nului de admitere din a- nul trecut. Ce a stat in spatele acestor grave abateri ? Mituirea. E de la sine mteles că aceste manifestări la care s-au dedat cei amintiți vădesc o concepție dintre cele mai retiograde, împotriva căreia trebuie luptat pe toa

în atingerea idealului propus există și alte căi decît cele ale muncii cinstite, drepte, perseverente. Asemenea practici de netolerat netezesc accesul în școli de diferite grade a tot felul de elenlente nepregătite, care ocupă pe nedrept locul altor ti-

turor celor care au săvîrșit abaterile de mai sus au fost luate măsuri drastice, mergînd pînă la scoaterea lor din cadrul învățămîn'tului.După cît se pare, în u- nele cazuri mituirea poate avea ca prolog oferta de meditații. Au fost și

CU ETICA
PROFESORALĂ

inclusiv pe cea a
Amalia înlesnit în mod candi

te căile, justiției.Șl, un Ioneseu o școală generală București, exemplar al u- nei faune negustorești azi pe cale de dispariție, care n-are nimic comun cu integritatea morală caracteristică omului societății socialiste, a cerut și a obținut suma de 3 000 de lei în contul reușitei unui e- lev la examenul de maturitate. Toți cei de teapa lui cultivă într-un fel sau altul falsul sentiment că

alt exemplu. Ion fost profesor la din
neri dornici de învățătură. Mediocritatea și indisciplina sînt nu o dată urmări ale „bunăvoinței" sau „ajutorului" unui a- semenea om „săritor la nevoie".Atari practici nu pot fi admise chiar cînd nu au ca stimul dorința de a obține o răsplată ad-hoc; cu atît mai puțin sînt compatibile cu titlul cadru didactic, dacăca mobil mita. De aceea, după cum am fost informați la Ministerul Invă- țămîntului, împotriva tu-

de au

vor fi întotdeauna părinți care din grijă pentru propriii lor copii le asigură un ajutor suplimentar în asimilarea cunoștințelor neînsușite, dintr-un motiv sau altul, la timpul potrivit. Nimic rău în dorința părintelui sau a profesorului de a se ocupa o oră, o zi sau o săp- tămînă în școlar, proces fășura legilor astfel să facă abstracție de cerințele onestității, ale co-
plus de un Dar, cum acest nu se poate des- în afara acțiunilor pedagogice, tot el nu are dreptul

rectitudinii. Și atunci se pune întrebarea : cum poate fi apreciată, ce încredere poate oferi atitudinea acelor meditatori care urmăresc în primul rind încasarea onorariului și cărora prea puțin le pasă de temeinicia cunoștințelor elevului? Pse- udoprofesoratul înțeles ca „liberă profesiune" nu se poate bucura, evident, de prestigiu și atunci „meditatorul" se vede constrîns să recurgă la a da „asigurări". Asigurări că elevul va putea după 2—3 săptămîni să rezolve problemele pe care nu le-a înțeles un an întreg ? Nicidecum. „Asigurările" caută să acrediteze impresia că meditatorul, prin relațiile pe care le posedă, poate asigura trecerea unei corigente sau a unui examen de admitere. Cu alte cuvinte, că rolul meditatorului este identic cu al mediatorului.împotriva unor asemenea racile, cu rădăcini în preceptele proprii moralei burgheze, există multe remedii. Ele fost aplicate, așa cum am văzut, de ori s-au dezvăluit abateri de natura celor semnalate. Dar cea mai importantă forjă rămîne opinia noastră publică, prin intermediul căreia fiecare dintre noi putem împiedica sau condamna știrbirea într-un fel sau altul a înaltelor principii etice cu care, pe drept cuvînt, școala noastră se mîndrește.

mai au și dupăcîte

Mihai IORDANESCU
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TELE T oate
— Pentru copii și tineretul școlar : Filmul : „Piticul năzdrăvan" ; Stihuri de' vitejie— Telejurnalul de seară.— Rapsozi populari : Maria Niciu din comuna Frumoasa, raionul Zimnicea, regiunea București.— Actualitatea cinematografică.— Tele-enciclopedia.
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19,4520,0021,00 — Studioul mic :Ecranizarea schițelor : „O mică cercetare" de Mihail Sadoveanu și„Călătorului îi șade bine cu drumul" de Al. Brătescu-Voinești.— Filmul : „Sfîntul".'— Telesporl.— Telejurnalul de noapte.— Buletinul meteorologic.
21,3022,2022,4022,50 acestei

Specialiștii Institutului de cercetări 
forestiere din București efectuează 
studii și experimentări în domeniile 
silviculturii, exploatării pădurilor 
(mecanizare, construct de drumuri 
și transporturi forestiere) și al in
dustriei lemnului. Printre realizările 
din ultimul timp se numără elabo
rarea unui sistem unitar pentru lu
crările de împădurire și îngrijire a 
pădurilor, a unor tehnologii pen
tru exploatarea pădurifor și a utila
jelor necesare etc. După cum se 
poate vedea și din fotografie, cer
cetătorii institutului dispun de in

stalații și aparataj modern

CĂRȚI

Dacă cineva ar scădea din suma 
cunoștințelor sale pe acelea dobîn- 
dite prin intermediul fotografiei, ima
ginea lui despre lumea în care tră
iește azi ar fi mult sărăcită. De la 
precizia impecabilă pe care o oferă 
omului de știință pînă la puterea de 
a influenta emoțional mari mase de 
oameni, rolul fotografiei apare cu o 
mare pregnantă ca instrument de cu
noaștere, ca document și ca artă cu 
multiple posibilități.

Se fac adesea comparații între 
arte pentru a scoate în evidentă su
perioritatea uneia asupra celeilalte. 
Dar înfr-o societate în care există 
preocuparea de a înlesni unor mase 
cît mai largi accesul spre artă, cum 
este cazul la noi în (ară, nu se pune 
problema ierarhizării artelor ; toate 
sînt ajutate să se dezvolte. Fiecare 
arfă își are propria ei însemnătate 
și publicul ei.

Există în toate arfele o colabo
rare între artist și materie, între ar
tist și gramatica artei sale, o luptă 
împotriva materialului în care caută 
să-și întruchipeze gîndurile și simți
rea. De multe ori opera de arfă re
prezintă, în afară de valoarea ei ar
tistică, o victorie a omului împotriva 
materiei care nu se lasă prea ușor 
stăpînită. Mărturii sînt multe, nu nu
mai în istoria sculpturii și a arhitectu
rii, dar chiar și în cea a meșterilor 
de cuvinte, unde s-ar părea că „ma
teria", cuvintele, se lasă mai ușor în
vinse.

în fotografie, obiectivul trebuie să 
fie făcut să vadă ce și cum dorește 
artistul, iar pelicula trebuie să înre
gistreze la pragul de înnegrire pe 
care i-l impune omul care hotărăște 
toate reglajele aparatului. Cu cît ar
tistul fotograf gîndește mai adînc, cu 
cît are o sensibilitate mai dezvoltată 
și cu cît dorește să se exprime prin 
limbajul fotografiei mai frumos, mai 
clar și mai frapant, cu afît trebuie 
să fie mai stăpîn pe tehnică, pe „ma
terie", pe toate „secretele" meșteșu
gului său. Atunci tehnica fotografică 
nu mai 
o frînă 
for.

Arfa 
prin redarea „fotografică 
— o altă nofiune prin care se caută 
să se micșoreze posibilitățile crea
toare ale fotografiei ca arfă. „Foto- 
grafismul* apare, fof afît de frecvent 
ca defect în artele plastice ca și în 
fotografie. El nu este determinat de 
mijlocul de expresie, ci de lipsa de

imaginație, de servilitatea față de 
obiect, de lenea în munca de crea
ție. Posibilitățile și calitățile unui 
mijloc de expresie nu trebuie jude
cate după masa producțiilor inferi
oare, ci după cele mai bune reali
zări, după acelea în care un arlisf 
a reușit să-și materializeze fot ce are 
mai bun în gîndirea, simțirea și mă
iestria sa.

Argumentele împotriva posibilități
lor artistice ale fotografiei, bazate pe 
afirmația că tehnica anulează creația, 
sînt infirmate pe an ce frece de noi 
lucrări de artă fotografică de mare 
răsunet. în fiecare lucrare a unui bun 
arfist fotograf transpare amprenta sa 
personală, indiferent de obiectivul, 
aparatul sau pelicula cu care a lu
crat.

Desigur că arfa fotografică — la 
fel ca și oricare altă artă — are un 
anume specific și anumite limite. Nu

JJ CELE

PENTRU CEI MICI

ION BRAD

este, după cum susjin unii, 
în creafie, ci devine un aju-

fotografică nu există numai 
a realității

I se poate cere, spre pildă, să cu
prindă afîtea idei și evenimente ca 
un roman — de altfel nici în pic
tură sau sculptură nu este posibil a- 
cesf lucru. Ocupîndu-mă în altă 
parte de această latură a fotografiei, 
comparam fotografia bună cu un pro
verb în care este concentrat un crîm- 
pei de înțelepciune, un fragment de 
viață, într-o formă clară, frumoasă și 
laconică.

Deși arta fotografică, în compara
ție cu alte arfe, are o istorie destul 
de scurtă, au existat totuși în cursul 
deceniilor diferite curente, fendinfe 
estetice și „școli*, reprezentînd fot 
atîfea căutări pentru articularea unui 
limbaj propriu. De aceea este foarte 
util ca afît artistul fotograf, cîf și 
criticul specializat în probleme de 
artă' fotografică să cunoască bine 
istoria acestei arfe, încercările și ex
perimentele care s-au făcut, cele care 
au reușit și cele care au eșuat, pen
tru a șfi care sînt experimentele via
bile. De la imitarea servilă a pictu
rii și a graficei, prin abordarea a- 
celuiași tip de subiecte și prin fot 
felul de procedee de laborator care 
făceau ca fotografia să semene cu 
picturile sau cu gravurile, se pare că 
astăzi, după mai bine de un secol și 
un sfert de la descoperirea ei, arta 
fotografică și-a găsit specificul.

Arta fotografică a devenit o artă 
foarte legată de viafa modernă, cu

ca 
par- 

temaficii,

Constituindu-se 
gen aparte prin 
ficularifăți le 
dar mai ales ale mo
dalităților de expresie, 
ale sferei de repre
zentări proprii subiec
tului adresat, literatura 
pentru copii, deși vi
tregită de studii anali
tice și de multe ori ig
norată de critică, se 
impune totuși atenției 
scriitorilor. Multi poeți 
și prozatori consacrafi, 
ca Otilia Cazimir, Ion 
Pas, Marcel Breslașu, 
Ion B>-ad, Nina Cas- 
sian, Tiberiu Utan, Ve
ronica Porumbacu, se 
arată sensibili în 
marilor probleme 
celor mici.

în ciuda opiniei 
nerale, literatura des
tinară preșcolarilor și 
școlarilor, departe de a 
fi „miniaturală”, se a- 
rată în cel mai înalt 
grad „serioasă", ce- 
rînd autorilor ei cali
tăți și eforturi deose
bite. A scrie pentru 
copii înseamnă în pri
mul rînd a reuși să 
reconstitui cu exactita
te și tact dimensiunile 
de oercepție ale copi
lului, eliminînd orice

ge-

nofiune 
similării 
oare. înseamnă apoi o 
veselă 
spre jocul 
instructive 
toare.

Condiții 
bile ale 
cărți destinate 
lor, de altfel ei înșiși 
foarte severi și capri- 
cioși critici, sînt clari
tatea expresiei, adre
sarea directă, nealam- 
bicată, imaginația bo
gată, dar nu necontro
lată, culoarea cuvîn- 
tului.

Ion Brad, autorul, în
tre altele, al unor a- 
preciate cărfi destinate 
copiilor și al spiritua
lului text al albumului 
„Eroii fabulelor", este 
din nou prezent în vi
trinele librăriilor cu 
volumul „Cele paîru 
anotimpuri" — o cule
gere de opt poezii, 
cîte două pentru fie
care anotimp, ceie- 
brînd liric — cu o fină 
intuiție — schimbările 
care se produc în via
ța copilului o dată cu 
trecerea anulu: 
altă perioadă a 
tentei sale. Se rețin în

aparținînd a- 
malure ulteri-

predispozifie 
cu intenții 
și pilduî-

indispensa- 
unei bune 

copii-

într-o
exis-

primul rînd poeziile 
despre vară și toamnă, 
„Înfîmplare la mare" 
și „Spre grădiniță* 
pentru suavitatea — 
de altfel caracteristică 
întregului volum — cu 
care sînt surprinse re
lațiile stabilite de copil 
cu elementele naturii, 
obiectele și viețui
toarele din imediata 
apropiere. Ca o para
șută, o umbrelă poartă 
două fetite într-o in
genioasă și neaștepta
tă plimbare deasupra 
plajei și a mării. Miș
cate de vînt, toate 
umbrelele înfipte în 
nisip pornesc o dată 
cu ele, înfovărășin- 
du-le, împînzind ve
sele cerul. Imaginile 
poeziilor din acest vo
lum au culoare, farmec, 
autorul evită repetarea, 
versurile fiind susținu
te continuu de un 
umor duios, de bună 
calitate. Privită prin 
prisma exigentelor pe 
care le semnalam 
mai înainte, cartea 
dezvăluie noi calități 
ale poetului și consti
tuie una din aparițiile 
de prim rang ale lite
raturii pentru cei mici.

Foto : Agerpresveri
(Urmare din pag. I)

(corn-
Mulțimea 

Mureș păs- 
recules mo
wn vuiet ca 
fotul. Urale Gloria — 20,

lung și 
Pe urmă
copleșit

partid și pentru con-
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TIBERIU UT AN:

ĂVILE IUI CIOPlRIIlÂ”
5

Cartea lui Tiberiu 
Utan, „Isprăvile lui 
Ciopîrțilă" își propu
ne să figureze din pe
ripeții diverse dar 
convergente un per
sonaj nostim, plin de 
haz, care ar simboliza 
una din cele mai 
frecvente tentații ale 
copilului poznaș: dez
lipirea, forfecarea, de
montarea tuturor lu
crurilor ieșite în caie. 
Năzdrăvăniile lui Cio- 
pîrțilă se înlănjuie în 
scurte capitole înche
iate întotdeauna cu 
morala necesară. Au
torul are largi posibi
lități de mimare, tre-

cînd ușor de la uimi
rea și spaima în fata 
faptelor rele ale neas
cultătorului erou, la a- 
muzarea copioasă pen
tru încurcătura în care 
pînă la urmă acesta 
intră, la satisfacția zgo
motoasă pentru pe
depsirea vinovatului și 
la duioșia sfatului 
care, în 
simte dator 
copiilor.
sprintene, 
vervă și ușor memora
bile, degajă o atmos
feră de dialog antre
nant între autor și mi
cul cititor, de savuroa-

pe 
se 

dea 
Versurile 

pline de

final, 
să-l

să complicifafe în ur
mărirea isprăvilor ne- 
asfimpăralului Ciopîr- 
țilă. Un capitol intere
sează prin cîteva ghi
citori ingenioase, altul 
printr-o scurtă poves
tire versificată despre 
barză, ambele fără să 
piardă din primul plan 
pe Ciopîrțilă.

Trebuie remarcate 
portretul comic reușit 
al lui Ciopîrfilă dato
rat Cleliei Ottone și 
ilustrația veselă a Ioa
nei Consfantinescu 
pentru „Cele patru a- 
notimpuri".

Dana DUMITRIU

secretarului general al Comitetului 
Central al partidului nostru și cînd a- 
plauze însuflejife îl întrerupeau din 
minut în minut, am înfeles și mai bine 
semnificația acestei călătorii scumpe 
inimii mele. „Muncitorii — și români 
și maghiari — făranii — șl români șl 
maghiari — au învă(at că ei nu au de- 
ctt un singur dușman : exploatatorul, 
clasele dominante, burghezia șl mo- 
șierimea, și împotriva lui au luptat 
uniți". Tovarășul Ceaușescu ne che
ma pe fofi cei care-i ascultam cuvîn- 
farea să luptăm pentru o cauză co
mună : înflorirea patriei socialiste, 
înflorirea minunatei Românii, cămin 
primitor al tuturor naționalităților.

O imensă coroană de flori roșii fu
sese depusă de către conducătorii de 
partid la monumentul eroilor căzufi 
pentru eliberarea patriei, 
din piafa orașului Tîrgu 
trase atunci un 
ment de tăcere, 
mugetul mării a 
nesfîrșife pentru
ducătorii săi iubiți.

Am avut un moment de mare emo
ție și am înfeles ce-i adusese în calea 
noastră pe unii atît de devreme, am 
înfeles de ce copiii români, maghiari 
și germani ne-au înfîmpinat cu ba
loane colorate, cu minuscule buchete 
de flori de cîmp în care mai rămă
sese o boare de pămînt, am priceput 
de ce femeile mîndre și frumoase ale 
acestui pămînt românesc jucau la mar
gini de drum, de ce băfrînele își sco
seseră din casele vechi covoarele de 
nuntă și odoarele cele mai de pref, 
așezîndu-le pe garduri, de ce pe me
sele așezate dinaintea porjilor se 
aflau pîini uriașe și ulcioare de vin, 
de ce la răscruci, scumpilor noștri 
bărbați de sfat li sa ofereau ploșfi 
ca în balade și de ce de pe dealuri 
le ieșeau înainte călăreți legendari, 
simbolizînd legătura cu tradiția veche 
de cînd lumea a acestui coif de fără, 
cîntat de lacrimile și de speranfele 
noastre de-a lungul veacurilor.

Am înțeles sufletul Transilvaniei le
gendare, țară de basm și încînfare, 
cînd înrourată ca lacrima răsăritului, 
cînd strălucind cu fot soarele ce 
și-acum, peste timp, tot mai lumina 
darnic rodul viilor în care se năștea 
vinul și în care creștea cîntecul.

Toate florile neuitatei veri fuseseră 
culese și dăruite celor mai iubiți fii 
ai poporului nostru, făuritori ai unei 
politici înțelepte, ce poartă în ea să- 
mîn)a vechii înțelepciuni a maturului 
nostru popor.

• IN NORD, SPRE ALASCA I : Sala Palatului (seria de bilete 1730, orele 19,30).• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Patria— 9: 12,45; 16,45; 20,30, București — 8,30; 12; 16; 19,45, Modern — 9,30; 13; 17; 20,45.• JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB : Republica — B,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, grădina „Progresul" — 20 (la ambele completarea Vizita tovarășului Ciu En-lai în Republica Socialistă România), Grivița — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21.• STAN ȘI BRAN CONTRABANDIȘTI : Cinemateca — 10; 12; 14; 16; 18,30; 21.
e CÎINELE DIN BASKERVILLE: Luceafărul — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45; Ia grădină — 20, grădina „Doina" — 20,15 (la toate completarea Tinerețe), Festival — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30, Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.O URME ÎN OCEAN : Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20 (completare Borodino), Melodia (completare Carnet de schițe) — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.© ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Lumina (completare Stuf) — 8,45; 11; 13,15; 18,15; 20,45, Arenele Libertății (completare Collegium Maius al Universității Iagellone) — 20.• COPIII MĂRII — cinemascop : Victoria (completare Koprivșcița) — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,45, Feroviar (completare Știință și tehnică nr. 14) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
O DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Central (completare Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, Buzești (completare Borodino) — 15,15; 17,45.• DRAGOSTEA ȘI MODA : Union (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat tn regiunea Argeș)— 15,15; 18; 20,45.e PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.® NOAPTEA IGUANEI : Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
0 NIMENI NU SE GÎNDEȘTE LA NOI — N-O SĂ DOARĂ ? — VALENTIN SEROV — MINGEA FURATĂ — FAR-WEST — SOLUȚIE PATENT : Timpuri Noi — 9—21 in continuare.© MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Giulești (completare Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale) — 15,30; 18,15; 20,45.• FIII „MARII URSOAICE" : Înfrățirea Intre popoare (completare Orizont științific nr. 3) — 14; 16; 18,15; 20,30.

© PRIMA DEZILUZIE : Dacia (completare Sandi, să asculți pe mămica I) — 9, 14,30; 16,30; 18,30; 20,45.
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop : Cosmos — 15,30; 18; 20,45, Munca (completare Arsura) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării pletare Simfonie în alb) — 11; 15; 17,45; 20,30.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop ;— 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 21, Stadioilul Dinamo Patinoarul „23 August" — 20,15.
0 FANTOMAS — cinemascop : Unirea — 15,30; grădină — 20,30.« TOM JONES : Flacăra — 15,30; 18; 20,45.© ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Vitan (completare Crimea) — 15,30; 18,15; la grădină — 20,30.® MÎINE, MEXICUL I : Miorița (completare Carnet de schițe) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.® ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Popular (completare Laptele) — 15,30; 18; 20,45.® CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Aurora (completare Navigatori care dispar) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45; la grădină — 20,15, Crîngași (completare Stăvilirea torenților) — 15,30; 18,15; 20,45.
O CELE DOUĂ ORFELINE : Moșilor (completare Partidului, slavă 1) — 10,30; 15; 18; la grădină — 20,30, Ferentari — 10,30; 15,15; 18; 20,45, Pacea — 10; 15,30; 18; 20,30 (la ultimele două completarea Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Oltenia).o MONEDA ANTICĂ : grădina „Expoziția" — 20.® HAIDUCII — cinemascop : Colentina (completare Orizont științific nr. 3) — 15,30; 18, grădina „Buzești" (completare Borodino) — 20.® FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Volga (completare Apartamentul) — 9; 11,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21.© COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Rahova (completare Autobiografie) — 15,30; 18; la grădină — 20,30.O PREA TÎRZIU : Lira (completare Tinerețe) — 15,30; 18; Ia grădină —20,30.@ EU SÎNT CUBA I : Cotroceni — 15,15; 18; 20,45.© NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop (ambele serii) : grădina „Bucegi" — 20.

din parcul: SPECTA-20.

e Teatrul Național „I. L. Caragiale" (la Teatrul de vară din parcul Herăstrău) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 20.® Teatrul de Comedie (la Teatrul de vară„N. Bălcescu") : INSULA — 20,15.© Teatrul „C. Tănase" (la grădina Boema)COL DE VARIETĂȚI — 20,15.'© Circul de stat : CALEIDOSCOP-CIRC —

toate caracteristicile acesteia. Tn ge
neral, o lucrare fotografică nu mal 
esle menită expunerii înfr-o galerie 
de artă, ci tiparului, reproducerii în 
milioane de exemplare. Ea trebuie să 
corespundă spiritului practic al omului 
modern, să fie precisă și clară în me
sajul pe care îl transmite, fără înflori
turi Inutile, să fie mereu nouă și fra
pantă, să fie mai ales adevărată.

în ziua de azi, conceptul de artă 
fotografică se apropie din ce în ce mal 
mult de conceptul de reportaj de ca
litate, de idei, de generalizate artisti
că, de concluzie filozofică. Artistul fo
tograf modern lucrează din ce în ce 
mai puțin în studio. El caută să fie „la 
fata locului’, acolo unde pulsează 
viata, în continuă căutare a „momen
telor semnificative*, a acelor clipe de 
via)ă care reprezintă sinteza unui 
eveniment, a unei stări sufletești, a 
unei reac)ii, cînd trăsăturile feței și 
atitudinea corpului (sau a unei părfi 
din corp) se suprapun pe fundaluri 
care evidențiază prin contrast sau 
asemănare. ideea sau senza(ia pe 
care artistul dorește s-o împărtășeas
că și altora. El captează clipa efe
meră și o dăruiește celor care vor 
veni, cu toată frumusețea ei, cu mă
reția, drama sau bucuria ei, și, mai 
ales, cu adevărul ei.

Bineînjeîes, unii care studiază sa' 
practică fotografia mai sînt încă ter 
tați de false „subfilităfi” depășite. 
Aljii se încăpă(înează în direcții care 
nu au nimic a face cu limbajul specific 
al fotografiei. Alții, în sfîrșif, își fac 
un fetiș din perfeejiunea tehnică, ne
depășind nivelul unei fotografii utili
tare.

înființarea, cu zece ani în urmă, a 
Asociației artiștilor fotografi din Ro
mânia, a contribuit într-o mare măsu
ră la clarificarea unor concepții des
pre arta fotografică modernă, la veri
ficarea unor păreri, la un schimb de 
experiență pe plan internațional. Prin 
lucrările românești, (ara noastră, cu 
frumusețile, realizările și oamenii di, 
a fost făcută cunoscută în zeci de 
țări. Arta fotografică românească s-a 
impus pe plan mondial ca o artă cu 
multe calități, dobîndind un mare nu
măr de medalii și distincții — printre 
care cupa Photoeurope, cea mai înal
tă distincție în acest domeniu acor
dată unei țări europene. Numărul re
lativ mare de expoziții fotografice 
organizate la București și în orașele 
țării a dat posibilitate unui public 
numeros (numai Saloanele internațio
nale sînt vizitate în medie de 100 000 
de oameni la fiecare ediție) să facă 
cunoștință cu multe lucrări valoroase 
de artă fotografică contemporană.

Totuși, se poate face mai mult. Pă
rerea mea este că în cadrul Asocia
ției trebuie dezbătute principial pro
blemele arfei fotografice, mai des și 
nu numai la ocazii speciale.

Tn țara noastră s-au făcut multe 
pentru a favoriza dezvoltarea artei 
fotografice. Colectivul Fabricii de 
hîrtie din Tg. Mureș a reușit în ul
tima vreme să realizeze o hîrtie 
mult mai bună decît în trecut, la un 
preț abordabil și în cantități sufi
ciente (deși livrate în asalt). în co
merț se găsesc mai multe produse 
din (ară și din străinătate, trebuin
cioase laboratorului chiar și unui fo- 
foamafor destul de pretențios.

Fotoamatorii reprezintă rezerva din 
care se vor recruta viitorii artiști și 
reporteri fotografi. In prezent există 
doar cîteva case de cultură orășe
nești și raionale în care se promo
vează fotoamatorismul. Mai există 
vreo 300 de cercuri ale fotoamaforilor 
pe lîngă diferite instituții și întreprin
deri, organizate de sindicate. Cele 
mai multe dintre acestea duc însă o 
viață izolată, fără programe bine al
cătuite, fără materiale care să le per
mită incursiuni interesante în istoria 
fotografiei, în tehnica avansată, în 
realizările arfei fotografice de azi. 
Poate că ar fi bine să se creeze un 
fel de federație pe țară a cercurilor 
de fotoamatori, un organism centra! 
de îndrumare, care să ceară specia
liștilor de la Asociația artiștilor foto
grafi să elaboreze programe de ac
tivitate, cursuri și conferințe (even
tual pe bandă de magnetofon) înso
țite de diapozitive pentru proiecții.

Efortul principal, însă, cred că tre
buie îndreptat înspre promovarea 
unei culturi fotografice sirîns legate 
de cultura universală. La aceasta ar 
putea contribui mult și o revistă 
de specialitate. Fără acea cul
tură generală, îmbinată cu o cultură 
specială, care să formeze personali
tăți cu o puternică conștiință a rolu
lui lor ca artiști, azi, în țara noastră, 
arfa fotografică de la noi va bate 
pasul pe loc. Există, din păcate, 
multe exemple de căutări sterile, de 
imitări ale unor mode, de plafonare 
prea timpurie a unor artiști fotografi 
care promiteau mult. Există și lucră
tori din diferite redacții, edituri sau 
instituții care au sarcina de a alege 
fotografii pentru publicare sau expu
nere și care — din lipsa unei te
meinice culturi fotografice — aleg sau 
comandă lucrări necorespunzătoare, 
inexpresive.

Editurile —• Științifică, Tehnică și 
Meridiane — ar trebui să publice 
mai multe manuale, hicrări și al
bume de arlă fotografică. în ultimele 
două decenii s-au publicat mai pu
țin de zece lucrări originale (din care 
șase sînt broșuri) și cinci traduceri, 
complet epuizate azi. Singură edi
tura Meridiane a luat legătura cu 
Asociația artiștilor fotografi pentru 
alcătuirea unui plan de editare, însă 
nu contractează lucrări la un termen 
de apariție mai apropiat de... 1971 I 

Arta fotografică, afît de apropiată 
de omul modern, care se pretează 
atît de bine la răspîndire în mase 
mari și care a dat pînă acum roade 
la noi, merită o înțelegere mai justă 
și o preocupare mai temeinică.

Eugen IAROV1CI
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Plecarea unei delegații 
de partid și guvernamentale 

în Congo - Brazzaville

Cronica
zilei

Vinei’i dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Congo- Brazzaville, o delegație de partid și guvernamentală condusă de Va- sile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., care la invitația Mișcării naționale revoluționare — partid de guvernămînt din Republica Congo, va face o vizită în această țară cu prilejul Zilei naționale — 15 August.Din delegație fac parte ștefan Cleja, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe, și Gheorghe Stoianovici, consilier în Ministerul Comerțului Exterior.La plecare, pe aeroportul Bănea-

sa, membrii delegației au fost conduși de Ghizela Vass și Dumitru Ivanovici, membri ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăr, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Gheorghe, secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior.(Agerpres)

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE 
ROMÂNE DIN IRANVineri după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind din Iran, delegația guvernamentală a țării noastre, condusă de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior.Pe aeroportul Băneasa erau pre- zenți Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor, Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, și alți membri ai conducerii acestui minister, Marcel Popescu, vicepreședinte al Camerei de Comerț.

★Vineri a plecat spre Moscova, în schimb de experiență, delegația Uniunii Sindicatelor din construcții și din industria materialelor de construcții, formată din tovarășii Ionescu Mircea, vicepreședinte al Comitetului Uniunii, Huțupan Florian și Andrei Gheorghe, membri ai Comitetului Uniunii. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 august a.c. In tară : Vreme în general călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vor cădea ploi izolate la începutul intervalului 'in sud-estul tării. Vînt slab pînă la potrivit din vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 10 și 20 grade, iar maximele între 23 și 33 grade. Pe litoral : Vremea se încălzește treptat, se ameliorează. Cerul va fi schimbător. Vor cădea plot slabe la începutul perioadei. Vînt potrivit din est Temperatura în creștere ușoară. în București : Vremea va fi relativ călduroasă. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi slabe la începutul intervalului. Vînt slab pînă la potrivit din vest. Temperatura în creștere treptată.
LOTO

La tragerea Loto din 12 august 1966 
au fost extrase din urnă următoarele numere :73 24 84 5 86 58 25 33 59 13Premiul special : 84 59 24,Fond de premii : 743 520 lei.

Grupul de diplomați din ministerele externe ale unor țări independente în curs de dezvoltare condus de dr. Dragoslav Protici, secretar general adjunct al Organizației Națiunilor Unite pentru problemele politice speciale, directorul programului O.N.U. pentru formarea cadrelor diplomatice, a părăsit Capitala vineri dimineața, plecînd spre Geneva. Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost conduși de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, de funcționari superiori din minister.Vizita în țara noastră a fost organizată sub auspiciile Institutului O.N.U. pentru formarea cadrelor diplomatice ale ministerelor de externe din țările independente din Asia, Africa și America Latină.în țara noastră, oaspeții au stat patru zile. în acest timp ei au audiat expuneri despre politica externă și internă a țării noastre. Expunerile, urmate de întrebări și răspunsuri, au fost primite cu viu interes, prilejuind un schimb util de păreri și documentare.Grupul de diplomați a fost primit la Asociația de drept inter

național și relații internaționale, a vizitat cartiere noi ale Capitalei, Muzeul satului, Muzeul Peleș, o- rașele Brașov și Sinaia, obiective 9 social-turistice, exprimînd apre- 9 ciori elogioase asupra celor văzute. | înainte de a părăsi România, dr. 9 Dragoslav Protici a declarat unui I reprezentant al presei române : 8 „Prin modul în care a fost orga- 9 nizată această vizită, ea a fost I deosebit de agreabilă și de utilă. I Am putut remarca progresul pre- I zent pretutindeni, realizările Ro- 9 mâniei socialiste. Trecînd prin re- I giunea Ploiești, diplomații care mă I însoțesc au fost foarte interesați 8 să cunoască aspecte ale marii dezvoltări industriale a țării dv.Am fost foarte impresionați de primirea călduroasă cu care am fost întâmpinați peste tot, și în primul rînd în cadrul contactelor pe care le-am avut cu personalități din Ministerul Afacerilor Externe. Părăsim România — a subliniat în încheiere dr. Dragoslav Protici — foarte mulțumiți de această vizită, care a fost deosebit de folositoare programului nostru organizat de O.N.U.".

(Urmare din pag. I)

Tragerea următoare va avea loc vineri 19 august 1966 la București.

rațională
de producție

Aseară, pe stadionul Republicii 
din Capitală, selecționata de box a 
tării noastre a învins cu scorul de 
9—1 echipa R. F. Germane, lată re
zultatele tehnice în ordinea catego
riilor : Ciucă b.ab. Penzler ; Gîju b.p. 
Rascher; Crudu b.p. Prause ; Stanei 
b.p. Miewohner; Dinu b.p. Puzicka; 
Ghifă b.p. Kotisch > Constantinescu 
pierde la puncte în lafa lui Muck ■, 
Chivăr b.p. Reimers; Monea b.p. 
Gerber; Mariufan b.p. Peck. Meciul 
revanșă va avea loc duminică seara 
la Constan/a.

I. ARDELEAMU LIDER 

AL „CUPEI STEAUA"Competiția ciclistă dotată cu „Cupa Steaua" a continuat vineri cu desfășurarea etapei a doua: București —Alexandria— București (128 km). Victoria a fost decisă la sprintul final, unde I. Ardeleanu (Steaua) l-a învins pe G. Moicea- nu (Dinamo). învingătorul a fost cronometrat cu 3h 08’ 16”. în clasamentul general individual conduce I. Ardeleanu. Astăzi pe șoseaua spre Urziceni, are loc o etapă contra-cronometru individual (50 km).

In anii actualului. cincinal, producția uzinei va spori în mod simțitor. în 1967 ea va crește îndeosebi prin prelucrarea unor cantități sporite de minereu ce vor fi livrate de exploatările din Cavnic, Nistru și Șuior. Vor spori de asemenea randamentele de extracție, unele sorturi chiar cu peste 2 la sută, spre a se smulge minereului întreaga sa bogăție ; se va îmbunătăți calitatea unor metale. Pentru ca toate aceste obiective să poată fi îndeplinite și chiar depășite, conducerea uzinei a întocmit un plan cuprinzător de măsuri teh- nico-organizatorice, eșalonate pe 3 etape : semestrul II 1966, anul 1967 și perioada 1968—1970.în cuvîntul lor, vorbitorii au subliniat în unanimitate caracterul realist și mobilizator al cifrelor de plan pe 1967 și pe anii următori ai cincinalului, posibilitățile de realizare și depășire a sarcinilor prevăzute, făcînd numeroase propuneri prețioase în legătură cu îmbunătățirea unor faze și operații de lucru.— Planul pe anul viitor este pe deplin realizabil, a spus Alexandru 
Florică, maistru principal în secția flotație. Aceasta nu înseamnă că sarcinile vor fi îndeplinite de la sine. După părerea mea, este necesar să se reconsidere problema aprovizionării cu țagle la morile cu bile, să fie îmbunătățită asistența tehnică în schimburile I și II, să se organizeze un curs de ridicare a calificării pentru muncitorii electromecanici. Aș propune Combinatului minier Baia Mare să studieze posibilitatea organizării informării tehnice a unităților de preparare. Spun aceasta, deoarece în multe direcții se mai bîjbîie încă. Iată și un exemplu. Toate flo- tațiile sînt în căutarea unei soluții de perfecționare a clasoarelor

șpirale. S-au făcut zeci de expe- j riențe. Cine a obținut cel mai bun f rezultat ? Nimeni nu știe. Introdu- ț cerea noului și a tehnicii avansate, ca și generalizarea experienței înaintate, sînt factori care pot contribui nemijlocit la realizarea spo- ț rurilor de producție prevăzute în ; anii cincinalului. ;lȘeful secției flotație, Francisc Kol- ț 
Iar, a arătat în cuvîntul său că li- i niile tehnologice de flotare stațio- ț nează în anumite perioade destul ț de mult și, în asemenea condiții, t capacitățile de producție nu sînt î folosite în- mod judicios. „Propun ; Comitetului orășenesc de partid ; Baia Mare — a spus el — să ana- j lizeze situația de la uzina meca- ; nică de mașini și utilaj minier, ; care ne livrează adesea plăci fron- , tale pentru morile cu bile de calitate necorespunzătoare. Nu ar fi j lipsită de importanță organizarea I unui schimb de experiență la uzi- ; nele „Progresul" din Brăila, unde j produsele similare au o calitate excepțională".Maistrul Simion Cosfin, inginerii 
Maria Ionescu și Alexandru Konnerth ’ au subliniat că uzina dispune de rezerve însemnate de capacități de producție, care, valorificate la maximum, pot să acopere o parte ’ din sporul producției viitoare. Este necesar, au accentuat vorbitorii, să se evite funcționarea în gol sau sub sarcină a utilajelor, așa 
cum frecvent se întîmplă acum la ' ora schimbului, să se închidă canalele de irosire a unor materii prime. EȘedința a avut un profund ca- ■ racter de lucru. Este de datoria conducerii uzinei să examineze propunerile de măsuri tehnico-organiza- ■ torice făcute de vorbitori și să le î ■aplice operativ, în scopul îndeplinirii exemplare a planului pe acest an și creării condițiilor pentru rea- : lizarea planului în anul viitor.

Nici nu trecusem bine de ultimele întreprinderi din Bratislava, cînd, o placă indicatoare ne a- răta că șoseaua va coti spre stingă, către Vajno- xy — ținta călătoriei noastre.Ideia unei vizite la cooperativa agricolă unică Vajnory s-a născut pe neașteptate, în timp ce ne ailam la subredacția din Bratislava a ziarului „Rude Pravo". Pe biroul colegului Capko, unul din corespondenți, zărisem o invitație la sărbătorirea a 15 ani de la întemeierea cooperativei a- gricole unice din Vajnory — eveniment ce urma să aibă loc peste o săptă- mînă. Cei invitați ne-au invitat la rîndul lor, și..;Iată-ne în drum spre Vajnory, în plină amiază, pe o căldură neobișnuită prin aceste locuri pentru luna iunie. După vreo 15 minute de mers intrăm în comună. De o parte și de alta a șoselei se rîndu- iesc case solide, multe din ele noi, altele abia „la roșu".Ne oprim în fața sediului cooperativei. Ne în- tîmpină un bărbat bine legat, trecut de prima tinerețe, dar energic, judecind după mersul său vioi. Se recomandă : Cyprian Sekera, președintele cooperativei. Apoi ne poftește înăuntru. Aici, în fața unui pahar cu vin rece, mercurul în creștere al termometrului pare mai puțin obsedant.Firul discuției se înoa- dă lesne, președintele se dovedește a fi un om comunicativ. Ne povestește că în urmă cu șase ani, cooperativa din Vajnory se număra printre cele mai slabe unități de a- cest gen din Slovacia. Astăzi, însă, ea a ajuns la nivelul celor mai bune

cooperative agricole u-nice din țară. Venitul ei global pe anul 1965 afost de 15 milioane coroane.Bun cunoscător al gospodăriei pe care o conduce, președintele nu are nevoie de registre pentru a ne oferi date referitoare la dezvoltarea cooperativei — le are în minte.Din mulțimea de cifre notăm cîteva. dispune de hectare de Cooperativa peste 1 340 pămînt, de800 vite cornute mari

R. S. Cehoslovacă cu privire la dezvoltarea e- conomiei naționale și îndeplinirea planului pe anul 1965, în care se a- răta că drept urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile și a unor lipsuri în organizarea muncii în unitățile agricole, producția agricolă a fost mai mică cu 0,3 la sută față de media ultimilor 5 ani. Cooperativa din Vajnory a realizat însă o producție destul de bună. Iar pentru acest an

(dintre care aproape jumătate sînt vaci), 1 600 porcine, 25 000 de păsări etc. Din cei 470 de cooperatori, 24 au studii medii. Aici lucrează doi ingineri. Cinci cooperatori urmează cursurile universității agricole din Nitra și obțin rezultate dintre cele mai bune. Ne-o confirmă cu competență însuși președintele, tovarășul Sekera, care este un exigent membru al comisiei de examinare.Timpul s-a scurs pe nesimțite. In cele din urmă ne ridicăm pentru a face o vizită prin cooperativă. înainte de a ieși din sediu privirea ni se oprește asupra unei distincții așezate într-un colț al încăperii. „Este „Rad Prace" (Ordinul Muncii) — ne lămurește președintele — pe care cooperativa l-a primit pentru succesele ei deosebite în muncă".Citisem cu cîteva luni în urmă comunicatul Comisiei centrale de control popular și statistică din

cooperatorii s-au angajat, în preajma celui de-al XlII-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia, care a avut loc nu de mult, să realizeze peste plan o producție în valoare de 1 640 000 de coroane.Din documentele Congresului rezultă ca o sarcină de mare importanță ridicarea treptată a nivelului agriculturii la nivelul industriei. Aceasta se traduce în practică prin intensificarea producției agricole cu ajutorul științei și prin utilarea agriculturii cu mașini și instalații cu randament înalt. O preocupare deosebită este atragerea lucrătorilor la marea producție agricolă prin sporirea cointeresării materiale.— Fluctuația brațelor de muncă a creat și în cooperativa noastră probleme destul de serioase — ne spune președintele. Rezultatele bune obținute de cooperativă ne-au dat însă posibilitatea să Ie rezolvăm. La Vajnory au

venit lucrători din diferite regiuni ale țării, care s-au stabilit definitiv aci. și-au întemeiat familii. Cooperativa le-a acordat tot sprijinul.Sîmbătă după-amiază, la „căminul burlacilor" — cum i se spune clădirii care-i adăpostește pe tinerii necăsătoriți — întîl- nești puțini oameni. Majoritatea sînt plecați în excursii prin împrejurimi sau la Bratislava. încăperile sînt goale. Dar ordinea și curățenia desăvîr- șite oglindesc străduința de a asigura condiții cît mai bune tinerilor locatari.Nu departe de cămin se află parcul de mașini al cooperativei : 28 de tractoare, 3 combine, 4 buldozere. Nouă specialiști, angajați ai cooperativei, execută reparațiile necesare.In puținul timp rămas Ia dispoziție am vizitat ferma de păsări, crescătoria de porci, am poposit pentru cîteva minute în mijlocul viticultorilor (cooperativa are 80 hectare de vie). Am trecut apoi pe la șantierul viitoarei case de cultură. Peste tot ne-am dat seama că oamenii muncesc cu tragere de inimă și talent pentru înflorirea acestei unități agricole socialiste și totodată, a propriei lor vieți.Spre sfîrșitul vizitei, înainte de a părăsi Vajnory, ne-a ieșit în întîm- pinare o nuntă. In față pășeau tinerii căsătoriți urmați de un alai de rude și prieteni. Poate că „ginerele" era unul dintre cei care pînă ieri locuia la „căminul burlacilor". Cert este că peste puțin timp la Vajnory se va construi încă o casă...
Eugen IONESCU
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DE PRETUTINDENI

este doi ani, cam în această perioadă, lotul olimpic român pentru Ciudad de Mexico — locul de dis- celei de-a XlX-a J. O. — va fifost stabilit; în așteptarea plecării spre „țara aztecilor", o- limpicii noștri vor mai avea de făcut ultimele antrenamente de îmbunătățire a formei sportive. Dar pînă atunci cum se vor pregăti ? Acum, la jumătatea drumului, în ce stadiu se află pregătirea celor susceptibili să ia startul la marea și tradiționala competiție ? Iată cîteva constatări rezultate dintr-o discuție cu unii sportivi, antrenori, meto- diști, activiști U.C.F.S.„Marile competiții internaționale, și mai ales Jocurile Olimpice din ultima vreme — ne-a spus- prof. 
Angnel Vrabie, secretar general al Comitetului olimpic român — ilustrează nivelul deosebit de înalt al performanțelor sportive, care depășesc cu mult recorduri considerate altădată limite ale posibilităților omenești. Pornind de la a- ceste cerințe și de la faptul că, în anii noștri, sportul românesc și-a cîștigat un binemeritat prestigiu pe plan internațional, prestigiu ce trebuie desigur menținut și întărit, Consiliul General al U.C.F.S. a a- doptat încă în 1965 un plan de măsuri avînd ca obiectiv alcătuirea și pregătirea unui lot corespunzător de sportivi care să reprezinte România la Jocurile Olimpice din 1968.Cu cîtva timp în urmă, la o ședință a Comitetului executiv al U.C.F.S. s-a analizat stadiul actual de îndeplinire a acestui plan de măsuri. Cu această ocazie a reieșit clar răspunderea pe care o au cluburile, federațiile și consiliile regionale ale U.C.F.S. pentru pregătirea viitorilor olimpici".Specialiștii — remarcau mai mulți dintre interlocutorii noștri — au fost puși la curent cu metodele noi, cu noutățile științifice ale sportului de performanță, ceea ce a contribuit la creșterea calității procesului de instruire. Consfătuirea metodică organizată acum cît

va timp de Consiliul general al U.C.F.S. a fost deosebit de apreciată de antrenorii și medicii noștri, deoarece a precizat, pe baze științifice și strîns legat de experiența practică actuală, direcțiile principale ale procesului de instruire a sportivilor de performanță. S-au acordat atenție și sprijin problemelor de construcții și amenajări sportive ; în comparație cu alți ani, s-a dat în folosință un număr sporit de obiective necesare sporturilor olimpice.

teann. Grija pentru această competiție, care rămîne cea mai severă, dar constituie și cel mai bun criteriu de ierarhizare a valorilor sportive, o întîlnim pretutindeni, în toate țările. în ce ne privește, și eu consider că, în ciuda unor măsuri luate, este necesar ca federațiile, cluburile să intensifice sprijinul și controlul eficient asupra pregătirii sportivilor, în vederea creșterii ritmului performanțelor.Sînt antrenori și sportivi la noi,
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DISCUTlND DESPRE PREGĂTIREA

OLIMPICILOR ROMÂNI PENTRU MEXIC

Cu toate acestea este de semnalat faptul că noul pătrunde încă greu în munca de pregătire a sportivilor fruntași. între altele, specialiștii federațiilor n-au reușit să alcătuiască un lot de sportivi mai sigur, cu perspective reale pentru 1968. Mai există mari fluctuații de păreri, uneori subiective, asupra valorii sportivilor. Sînt unele federații, cum este cea de ciclism, care nici pînă acum nu s-au fixat asupra sportivilor care au într-a- devăr posibilități pe măsura cerințelor olimpice.„Multora poate li se pare curios că specialiștii în sport din lumea întreagă pregătesc încă de pe acum loturile pentru Olimpiada din 1968 și chiar pentru 1972 — a precizat antrenorul federal coordonator al F.R.A., Gh. Zîmbreș-

în atletism, care, cu migală și seriozitate, și-au întocmit un plan amănunțit de pregătire în vederea J. O. In momentul de față, toți sportivii nominalizați au planuri individuale după care își desfășoară pregătirea. Iolanda Balaș și Mihaela Peneș, spre exemplu, țintesc (și se pregătesc ca atare) să realizeze din nou marea performanță de la Tokio — cucerirea titlului olimpic".Totuși, nu putem fi pe deplin de acord cu acei care se grăbesc să tragă concluzii prea optimiste a- supra potențialului viitorilor olimpici, din moment ce, într-o serie de sporturi, așa-zisele norme de control pentru anul în curs n-au fost atinse nici măcar o dată, în atletism — se afirmă — se lucrează după un plan meticulos întocmit. Pînă acum însă, concursu

rile atleților fruntași, inclusiv campionatele republicane de la Cluj, au arătat că majoritatea se- lecționabililor se află destul de departe de forma ce ar trebui s-o aibă. Cauzele acestei stări de lucruri nu trebuie căutate prea departe. O foarte recentă analiză a activității pe linia pregătirii o- limpice a scos în evidență faptul că slaba comportare a atleților este, între 'altele, urmarea sustragerii sistematice a acestora de la concursurile de verificare publică, urmarea rabatului pe care unii antrenori îl mai fac elevilor lor la disciplină și seriozitate.Din discuția noastră a rezultat totodată că și la alte sporturi desfășurarea procesului de antrenament în secțiile nominalizate lasă mult de dorit. Mai sînt numeroși antrenori, chiar și în secțiile de bază ale unor cluburi din București, Cluj, Iași, Timișoara, Constanța, Brașov și altele, care dovedesc delăsare și lipsă de răspundere: nu folosesc cele mai eficiente metode și mijloace, volumul și intensitatea antrenamentelor sînt necorespunzătoare etc.Deși a trecut atîta vreme, încă nu se cunoaște cu exactitate efectivul „forțelor" pentru noua ediție a J.O. și spre, ce probe să-și îndrepte cu prioritate atenția antrenorii și sportivii. Unele probleme organizatorice și de orientare metodică sînt încă neclarificate.Tehnicienii federațiilor și ai cluburilor nu colaborează îndeajuns, unii continuă să folosească metode rudimentare, învechite, fapt care explică, între altele, plafonarea a numeroși sportivi. Vina aparține federațiilor, cluburilor, organelor locale U.C.F.S., însă nu-i mai puțin adevărat că nici Consiliul General nu a urmărit cu suficientă exigență îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile de pregătire olimpică ale cluburilor și consiliilor regionale ale U. C. F. S. Există, fără îndoială, posibilitatea ca timpul pierdut să fie totuși recuperat ; trebuie depuse însă eforturi deosebite, trebuie muncit mult și perseverent la fiecare antrenament.
I. DUMITRIU

Intr-un interviu acordai ziarului 
„New York Times", publicat simultan 
în săpfămînalul hamburghez „Welt 
am Sonntag", fostul cancelar vesf- 
german, Konrad Adenauer, a cerul 
președintelui Johnson să nu dea as
cultare sfaturilor consilierilor săi mi
litari și să pună capăt războiului din 
Vietnam. „Trebuie să plecați din 
Vietnam. Aceasta este singura cale", 
a declarat Adenauer.

Firește, Adenauer nu s-a dezmin
țit pe el însuși. El a cerut ca Statele 
Unite, retrăgîndu-se din Vietnam, să 
se angajeze mai mult în Europa și 
a scos din nou la iveală sperietoa
rea „pericolului din răsărit", în care 
nu mai crede nimeni. înfr-un alt in
terviu acordat ziarului „Die Welt", 
Adenauer a cerut bomba atomică 
pentru milifarișfii vest-germani. Fidel 
politicii de încordare internațională, 
fostul cancelar a făcut aceste decla
rații înfr-un moment cînd starea de 
spirit antiamericană în Europa ia o 
fot mai mare amploare, cînd cercuri 
din ce în ce mai largi ale opiniei pu
blice cer evacuarea bazelor militare 
ale S.U.A. din Europa, înlăturarea he
gemoniei americane, lichidarea blo
cului N.A.T.O., promovarea unei poli
tici externe de natură să ducă la 
stabilirea de relații normale cu toate 
țările continentului.

Totuși, sfatul pe care Adenauer 
l-a dat S.U.A. de a se retrage din 
Vietnam este semnificativ. „Pentru o 
țară mare, atunci cînd descoperă că 
o linie de acțiune este mai dificilă 
decît era de așteptat, nu este nimic 
umilitor să-și schimbe politica — a 
mai declarat el. Dacă pornesc pe un 
drum și constat că merg într-o direc
ție greșită, nu văd ce rost are să 
merg în continuare pe acest drum. 
Apuc pe altă cale".

Aceasta dovedește că nici un ase
menea adept al politicii „de pe po
ziții de forță" ca Adenauer, care, 
după cum scrie ziarul francez „La 
Croix”, „în decurs de 14 ani, cînd a 
condus destinele politice ale Germa
niei occidentale, a fost, fără îndoială, 
aliatul cel mai devotat și mai fără 
rezerve al Statelor Unite", nu mai

crede în succesul politicii americane 
în Asia de sud-est. Este un semn în 
plus al izolării tot mai accentuate în 
care se găsesc S.U.A. ca urmare a 
politicii lor agresive.

Nu numai țările socialiste, clasa 
muncitoare internațională, mișcarea 
de eliberare națională, forțele păcii 
și progresului din lume sprijină cu 
simpatie cauza dreaptă pentru care 
luptă poporul vietnamez. Pături din 
ce în ce mai largi de oameni de 
cele mai diferite orientări condamnă 
intervenția S.U.A. în Vietnam, bom
bardamentele lor barbare împotriva 
populației, cer încetarea agresiunii. 
O atitudine de dezaprobare față de 
agresiunea americană manifestă și o 
serie de factori politici de răspun
dere din Europa occidentală. Este 
cunoscută poziția guvernului francez 
care condamnă războiul dus de 
S.U.A. Desolidarizîndu-se de bombar
damentele americane asupra perife
riilor 
fosfuil 
tanic 
această 
tanic ține 
considerente militare, '
colul pe care o asemenea escaladare 
îl poale genera". Ministrul de exter
ne al Danemarcei, Haekkerup, a men
ționat că guvernul său s-a disociat 
de mult timp de agresiunea S.U.A. 
în Vietnam. Atitudini similare au 
exprimat în ultima vreme și repre
zentanții altor țări aliate cu S.U.A.

Adăugată acestor stări de 
antiamericane, declarația lui 
nauer, considerată ca fiind de na
tură să molipsească și alte minți, a 
stîrnit nervozitatea Washingtonului. 
Unul după altul, reprezentanții foru
rilor conducătoare din S.U.A., ai 
ambasadei Statelor Unite la Bonn 
s-au grăbit să combată poziția fos
tului cancelar. Dar declarațiile ame
ricane în care se exprimă „regretul" 
S.U.A. pentru desolidarizarea fostului 
cancelar de politica administrației 
Johnson în Vietnam nu vor putea 
anihila faptul evident că Statele 
Unite devin tot mai izolate în politica 
lor aventuristă.

Gabriela BONDOC

VIENA 12 (Agerpres). — La 11 august s-a deschis la Klagenfurt cea de-a 15-a ediție a Tîrgului internațional al lemnului, la care participă și țara noastră. Tîrgul a fost inaugurat de vicecancelarul Austriei și ministrul comerțului și reconstrucției. Fritz Bock. După festivitatea deschiderii, între primele standuri vizitate a fost și cel românesc, unde oficialitățile austriece au fost primite de ambasadorul României la Viena, Gheorghe Pele. Oaspeții au avut cuvinte de deosebită apreciere re- l feritoare la produsele românești. 1
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INDIA
Situație încordată 
în mai multe 

localitățiDELHI 12 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că situația din mai multe localități din împrejurimile orașului Shillong, capitala statului Assam (India) se menține încordată. Peste 5 000 de demonstranți au manifestat miercuri protestînd împotriva speculei cu alimente. Ciocnirile s-au soldat cu 5 morți, 125 răniți și 900 de arestați. Starea excepțională este menținută, de asemenea, în localitățile Jorhat, Tinsukia, unde au avut loc ciocniri între poliție și populație.Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a hotărît să se trimită de urgență produse alimentare statului Assam.

Electronica in geologie

Geologii uzbeci au folosit cu 
succes pentru determinarea rezerve
lor geologice ale zăcămintelor o in
stalație electronică de prelucrare a 
datelor. Creierul electronic, alimen
tat cu informații privind constituția 
geologică a regiunii cercetate și 
proprietățile minereurilor respec
tive, apreciază valoarea rezervelor 
zăcămînfului cu calificativele „per
spective foarte bune", „perspective 
bune", „reduse” și „fără perspec
tive".

Justețea acestor calificative a fost 
dinainte controlată la un zăcămînf 
de minereu de fier bine cunoscut, 
în acest caz aprecierea aparatului 
a coincis cu datele obținute pe 
cale obișnuită.

Templul lui Poseidon

La Taranto (Italia) se desfășoară 
o campanie de săpături arheolo
gice pentru descoperirea completă 
a Templului lui Poseidon (zeul 
mării la greci). în perioada în care 
regiunea respectivă era colonie 
grecească (Magna Grecia), acest 
templu era considerat ca unul din
tre centrele religioase cele mai cu
noscute. Pînă acum au fost desco
perite mai multe coloane ale tem
plului antic, precum și cîteva ziduri 
de pe care urmează să fie scoase 
la iveală fresce de valoare. Par
doseala templului, care a putut ti 
recuperată, demonstrează faptul că 
această construcție este una dintre 
mărturiile cele mai prețioase ale 
arhitecturii în stil doric.

Mixina — un nou 

antibiotic

Un grup de oameni de știință 
canadieni au fabricat Mixina, un 
nou antibiotic care, în ce privește 
eficiența, întrece toate antibioticele 
cunoscute pînă în prezent. Mixina 
acționează asupra bacteriilor, ciu
percilor, actinomicetelor drojdiei 
și tumorilor plantelor. în încercă
rile făcute pe animale, Mixina nu 
a avut efecte secundare toxice ; 
din punct de vedere chimic ea se 
deosebește de toate celelalte an
tibiotice.

Televizoare 

cu „memorie"

Firma „Blaupunkf" din R.F.G. va 
produce în cursul anului 1966 noi 
modele de televizoare, cu diame
trul ecranului variind de la 31 la 
65 cm. Toate televizoarele au un 
dispozitiv de memorizare care per
mite înregistrarea programelor. Te
levizorul portativ „Prinz" este cel 
mai mic din noile aparate de acest 
fel. Diametrul ecranului său este de 
31 cm, și aparatul nu cîntărește de- 
cîf 10 kg.

Schimbarea programelor se efec
tuează la acest televizor cu ajuto
rul unui singur miner care îl acor
dează pe oricare din cele șase 
programe transmise. El este echipat 
cu o antenă telescopică dublă, care 
poate fi acordată și pivotată. Su
netul poate fi recepționat și la 
cască.



O hotărîre de nestrămutat: par|s Aniversarea Declarația noului ministru
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DE MUNC Șl LUPTA
HANOI 12 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., zilele acestea, pe întreg teritoriul R. D. Vietnam au avut loc mitinguri ale populației, care condamnă cu vehemență crimele inumane săvîrșite de agresorii americani în această țară. Participanții la mitinguri s-au angajat să transforme durerea și doliul într-o forță combativă pentru a infringe pe agresori. Ei au a- rătat că bombardarea zonelor populate și a obiectivelor economice din R. D. Vietnam de către a- viația americană nu poate rămîne nepedepsită. Participanții la mitinguri au subliniat hotărîrea lor de a menține în orice condiții și de a depăși producția și în același timp de a fi gata întotdeauna de luptă. Femeile care au participat la un miting organizat în orașul Hai- fong au adoptat o rezoluție, în care își exprimă hotărîrea de a lupta alături de bărbați împotriva agresorilor americani. Participanții la mitingul de la Haifong au adoptat, de asemenea, textul unei scrisori către președintele Ho Și Min, care răspund la apelul lansat de cesta luna trecută. Populația R. Vietnam s-a angajat, totodată, cadrul mitingurilor, să acorde

timp asistență victimelor, să contribuie în mod activ la reconstruirea locuințelor bombardate și la înlăturarea celorlalte pagube materiale.
1325 de avioane
agresoare doborîte

PARIS 12 (Agerpres). — în gările pariziene au avut loc manifestări cu prilejul celei de a 22-a aniversări a grevei patriotice insurecționale din 10 august 1944, care a marcat începutul insurecției pentru eliberarea Parisului. La aceste manifestări au participat mai multe sute de oameni ai muncii de la căile ferate. La gara de Est, ca și în cele mai multe gări, feroviarii au păstrat un moment de reculegere în fața plăcilor care comemorează sacrificiul tovarășilor lor căzuți sub loviturile inamicului. La Arcul de triumf din piața Etoile, a avut loc o ceremonie la care au participat conducători ai Asociației, reprezentanți ai Comitetului parizian al eliberării, ai Federației feroviare afiliate la C.G.T., precum și reprezentanți ai conducerii căilor ferate franceze.

„NuLONDRA 12 (Agerpres). — trebuie să neglijăm nici un efort pentru a intra în Piața comună", a declarat noul ministru de externe al Marii Britanii, George Brown, într-un interviu televizat. El a adăugat însă că va avea grijă ca interesele Marii Britanii să fie respectate. Vorbind despre Vietnam, Brown a recunoscut existența unei „anumite indispoziții" în sînul partidului laburist în legătură cu această problemă. El a apărat însă politica guvernamentală.' Deși a afirmat că alianța atlantică ar avea o „importanță ho- tărîtoare", noul ministru de ex-

-terne a declarat că aceasta nu înseamnă că „trebuie să ne supunem punctelor de vedere americane".Comentînd declarațiile lui Brown, agenția France Presse scrie că ele par să confirme că remanierea guvernamentală nu prefigurează nici o schimbare de orientare în politica externă a Angliei. In cercurile Foreign Office-ului se precizează că George Brown va prelua probabil angajamentele asumate în străinătate de Michael Stewart, urmînd să efectueze vizitele pe care predecesorul său le avea în program.

în a- D. în la

HANOI 12 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că la 12 august avioanele de luptă americane au continuat să bombardeze teritoriul R. D. Vietnam. Ele au pătruns în spațiul aerian al provinciilor Ang Son și Yen Bai, atacînd populația și obiectivele economice. Forțele militare aeriene ale Armatei populare vietnameze au doborît trei a- vioane americane și au avariat mai multe.Agenția V.N.A. menționează că numărul avioanelor americane doborîte deasupra teritoriului R. D. Vietnam de la 5 august 1964 se cifrează la 1 325.

DEZVOLTAREA

ECONOMIEI DANEZE

Succese ale
patriotice sud-vietnameze

SAIGON 12 (Agerpres). — în 
cadrul acțiunii „Colorado", între
prinse de trupele americano-sai- 
goneze în Vietnamul de sud, joi 
după-amiază a avut loc o luptă 
importantă între patrioți și trupe
le inamice. Mai multe companii 
ale „unităților de marină ameri
cană" au fost zdrobite de către de
tașamente ale patrioților sud- 
vietnamezi, postați pe poziții bine 
întărite.

Tot joi, unități ale F.N.E. au 
tras asupra unei cazărmi de in
fanterie saigoneze din regiunea 
Phu My, situată la aproximativ 96 
km sud-est de Saigon, 70 de ra
fale de mortierc.

★Unitățile Frontului Național de Eliberare și partizanii sud-vietna- mezi care acționează în provincia Quang Tri au participat în prima jumătate a anului curent la 316 bătălii și au scos din luptă 4 560 militari inamici. Au fost captura- • te 155 de tunuri, 81 mortiere și 359 arme de diferite tipuri. Co- mandatura subsectorului militar Trieu Phong și 17 posturi și puncte întărite inamice au fost distruse. 11 avioane și elicoptere au fost doborîte iar 57 de vehicule militare au fost avariate sau distruse în întregime. In urma atacurilor forțelor patriotice în provincia

Thu Dau Mot, asupra bazei aeriene militare americane de la Phu Loi. au fost distruse 89 nave aeriene.

COPENHAGA 12 (Agerpres). Producția industrială a Danemarcei, tară agricolă de tradiție, a cunoscut în ultimii ani un ritm intens de dezvoltare. Ponderea industriei față de agricultură a crescut considerabil. Astfel, de la 26 milioane de lire sterline în 1956, investițiile industriale au sporit la aproape 38 milioane de lire în 1957 și 106 milioane lire în 1965. în aceeași perioadă, producția industrială s-a dublat. In 1965, ea a furnizat aproape jumătate din totalul exporturilor daneze.în ultimii ani, agricultura Danemarcei s-a dezvoltat într-un ritm deosebit. Datorită gradului înalt de mecanizare și aplicării unor metode științifice avansate, producția agricolă daneză a crescut cu peste 50 la sută, în raport cu perioada ante- ex- da- ani.belică. în consecință, volumul portului de produse alimentare neze s-a dublat în ultimii zece
Planuri pentru extinderea agresiuniiNEW YORK 12 (Agerpres)'. — Generalul Westmoreland, comandantul forțelor americane din Vietnamul de sud, s-a pronunțat pentru o nouă sporire a efectivului trupelor aflate sub comanda sa. „Sînt de părere că vom avea nevoie de mai multe trupe în Vietnam" — a declarat el la baza militară Hickham din Hawai, refu- zînd însă să dea amănunte în a- cest sens. Comentînd sporirea trupelor S.U.A. din Vietnamul de sud, corespondentul agenției France Presse, Jean Lagrange, scrie că există posibilitatea dublării forțelor americane pînă la sfîrșitul anului. Fără să menționeze cifre — arată Lagrange — chiar și președintele S.U.A. a indicat că guvernul va da un răspuns favorabil generalului Westmoreland, comandantul forțelor a-

LENINGRAD 12. — Trimisul special Agerpres, Florea Țuiu, transmite: Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Gh. Necula, vicepreședinte al M.A.N., 
a vizitat vineri dimineața uzina „Elektrosila" din Leningrad. Delegația a fost întîmpinată de S. V. Mozalevski, director general al u- zinei, A. D. Molcianov, secretarul comitetului de partid, membru al Comisiei de revizie a P.C.U.S., și de alți membri ai conducerii întreprinderii.In hala turbo și hidrogeneratoarelor a fost organizat un miting, la care au luat cuvîntul strungarul K. I. Sidorov și V. A. Emelianov,
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inginer șef al Institutului de cercetări din întreprindere, care au salutat prezența oaspeților români.A răspuns tovarășul Gh. Necula, care a transmis un salut frățesc din partea oamenilor muncii din țara noastră, a mulțumit pentru ospitalitate și a urat colectivului uzinei noi și noi succese în activitatea sa.în cursul aceleiași zile a fost vizitat Muzeul Ermitaj, iar după- amiază remarcabilul monument de artă — Petrodvoreț, situat în a- propiere de Leningrad.Seara, în cinstea delegației române, Comitetul Executiv al Sovietului Orășenesc Leningrad a o- ferit un dineu.

au cerut discutarea
problemei Africii de sud-vest

CHILE:

35 de țări africane

!, prezentat de E. (Etiopia), participanții

O. N. U.

LONDRA

dat rezultatele scontateAdoptarea
deciziei Curții Haga, privind sud-vest". Se fost respinsă

„Reduceți cheltuielile militare, nu slujbele". Cu această pancardă 
monstrat numeroși muncitori englezi la Burghfield

mericane din Vietnamul de sud, dacă acesta va cere întăriri. La rîndul lor, mulți membri ai Congresului sînt de părere că Statele Unite vor trebui să participe la războiul din Vietnam cu 500 000 de militari.
A

LONDRA 12 (Agerpres). — Pînă 
în prezent 11 personalități au ac
ceptat să facă parte din Tribuna
lul internațional inițiat de cunos
cutul savant și luptător pentru 
pace Bertrand Russell în vederea 
judecării crimelor de război ale 
S.U.A. în Vietnam, a anunțat 
Ralph Schoenman, secretarul lui 
Bertrand Russell. Printre aceste 
personalități se numără scriitorul 
și filozoful Jean Paul Sartre, La- 
zoro Cardenas, fostul președinte al 
Mexicului, scriitorii Simone de 
Beauvoir, Danilo Doici și alții.

LONDRA 12 (Agerpres). — Controversata lege privind înghețarea salariilor și a prețurilor și-a încheiat turbulenta călătorie prin parlamentul britanic, fiind adoptată joi seara de Camera lorzilor. Oponenții guvernului din acest for au prezentat 34 de amendamente la lege, dar nici unul dintre ele nu a fost acceptat. Lorzii conservatori s-au abținut de a sprijini amendamentele, supuse mai ales de liberali, deoarece n-au vrut să prelungească sesiunea parlamentară respingînd o lege care ar fi fost în mod sigur aprobată din nou și definitiv de Camera Comunelor. Regina Elisabeta a II-a a semnat legea care a intrat în vigoare.

CAPE KENNEDY 12 (Agerpres)— Satelitul american „Lunar Orbiter", lansat miercuri de la Cape Kennedy, își continuă drumul spre Lună. Specialiștii de la Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic au corectat, prin telecomandă, traiectoria de zbor a satelitului. Calculele făcute după corectarea traiectoriei arată că satelitul va intra duminică dimineața în cîmpul gravitațional al Lunei.

intereuropenea
După cum au arătat în repetate rînduri conducătorii 

de partid și de stat ai țării noastre, una din căile nor
malizării relațiilor internaționale în Europa și în lume 
este dezvoltarea comerțului, a colaborării economice 
între țări cu orînduiri sociale diferite. Iată părerile 
exprimate în acest sens de prof. GUNNAR MYRDAL, 
economist de reputație mondială, membru al Acade
miei regale de științe a Suediei, al Asociației Econo
mice Americane și al Societății suedeze de econome- 
trie, fost senator, fost ministru al comerțului, doctor 
honoris causa a 11 universități din Europa și Statele 
Unite, autorul a peste 20 de studii, a căror 
preocupări acoperă vaste 
economice internaționale.

arie de 
domenii sociale și ale vieții

E2E

NEW YORK 12 (Agerpres). — într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., U Thant, 35 de țări africane au cerut în mod oficial ca problema Africii de sud- vest să fie abordată cu prioritate la sesiunea Adunării Generale a O.N.U., ce se deschide la 20 septembrie.Reprezentanții țărilor africane și asiatice la Organizația Națiunilor Unite s-au întrunit la sediul O.N.U. pentru a examina problema Africii de sud-vest. După ce au ascultat un raport al grupului țărilor africane, Makonnen

la întrunire au hotărît crearea u' nui comitet afro-asiatic care va pregăti dezbaterea problemei Africii de sud-vest la apropiata sesiune a Adunării Generale a O.N.U.Țările afro-asiatice au dat publicității un comunicat, exprimîn- du-și „profunda neliniște în Jegă- tură cu consecințele internaționale de la problema Africii de știe că la Haga a plîngerea Etiopiei și Liberiei împotriva Republicii Sud-Africane, care a violat mandatul primit a- supra Africii de sud-vest.

n-auSANTIAGO DE CHILE 12 (A- gerpres). — în presa centrală de joi din Chile au apărut mai multe articole în legătură cu rezultatele obținute în urma aplicării planurilor antiinflaționiste în această țară de la începutul anului. Articolele au un punct de vedere comun : acela că politica economică a guvernului chilian, în privința combaterii inflației, nu a dat pînă

în prezent rezultatele scontate. Ziarul oficios „La Nacion" subliniază că în cele 7 luni de aplicare a măsurilor antiinflaționiste, „creșterea costului vieții a fost de 15,2 la sută". Valul inflaționist, relevă ziarul, persistă asupra nivelului de trai din Chile, cu toate că ritmul creșterii costului vieții din acest an a fost inferior celor înregistrate în anii precedenți.
Un tablou
al României de azi

NAIROBI. Partidul de opozi- 
““ ție, Uniunea poporului din 
Kenya (K.P.U.), a anunțat joi că 
alți 12 făembri ai săi au fost 
arestați în virtutea noii legi a 
securității publice din Kenya.

Convorbirea noastră a 
fost prilejuită de o scurtă 
ședere în Geneva, unde își 
completează documentarea 
necesară noii sale lucrări — 
un studiu de peste două 
mii de pagini despre si
tuația economică a sud-es- 
tului asiatic.

— In curînd voi încheia 
această activitate, care m-a 
absorbit timp de aproape 
nouă ani, îmi spune prof. 
Myrdal. După aceea îmi 
propun să vizitez România. 
Este multă vreme de cînd 
n-am văzut-o și, din cîte 
am auzit, s-a schimbat 
enorm.

L-am asigurat că nu va fi 
decepționat. Și discufia a 
alunecat curînd spre pro
blemele ce-i sînt atît de 
familiare.

— Care sînt, după pă
rerea dumneavoastră, con
dițiile unei stabilități de 
durată, ale unei dezvoltări 
normale a comerțului în-

fre (ările continentului 
nostru ?

— Am îndeplinit timp de 
10 ani funcția de secretar 
executiv al Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Eu
ropa. Singurul motiv care 
m-a determinat să mă de
dic acestei 
bandonez 
științifică și 
dorinfa de 
spargerea zidului 
părjea estul 
de vest. Treptat, s-au ivit 
premisele unei destinderi în 
relafiile dintre cele două 
sisteme social-politice pe 
planul schimburilor comer
ciale. N-aș vrea să dimi
nuez rolul Comisiei econo
mice a O.N.U., dar trebu;e 
să afirm că contribuția ei a 
fost totuși 
Schimbarea climatului 
datorat în 
goclerilor 
jate între 
din Vest.

munci și să a- 
activitafea mea 
poliiică a fost 
a contribui la 

ce des- 
continenfului

complementară, 
s-a 

primul rînd ne
bilaterale anga
jările din Est și 
Și subliniez a-

ceasta, pentru că dificulta
tea principală a constifuit-o 
o anumită izolare a făr'lor 
răsăritene și tendința mereu 
mai manifestă a Vestului de 
a face o politică de inte
grare, ceea ce aș numi o 
politică peninsulară — pen
tru că Piața comună nu 
este o „comunitate euro
peană”, cum îi place să-și 
spună, ci un facto>- de di
vizare europeană. In 1954, 
în cadrul Comisiei econo
mice europene s-a obfinut 
un acord asupra principiu
lui că politica de embargo 
asupra așa-ziselor materiale 
strategice practicată de 
Statele Unite este o politi
că dăunătoare. Azi, ceea ce 
atunci apărea numai unui 
număr destul de redus de 
oameni ca o concepție stu
pidă despre relafiile între 
state a ajuns, din fedcire, 
pe pragul falimentului. Po
litica de embargo se pră
bușește.

— Tn cadrul Comisiei e- 
conomice pentru Europa, 
un grup special de experfi, 
creat în anul 1963 și con
dus de ambasadorul suedez 
Carl von Platen, studiază 
posibilitatea armonizării po
liticilor de cooperare eco
nomică între țările din estul 
și vestul continentului nos
tru. El a pregătit o serie de 
recomandări în vederea e- 
liminării principalelor ob
stacole din calea schimbu
rilor comerciale, între care

economiști sue- 
carte în care com
unele tendințe e- 
la noi de aderare 
comună. Cred că

dezavantajarea țărilor în 
curs de dezvoltare furni
zoare de cafea, ca și creș
terea preturilor pe propria 
piafa. Respectiv, discrimi
nările se întorc, în ultimă 
analiză, împotriva consu
matorilor germani. Dimpo
trivă, (arilor în curs de 
dezvoltare li se impun pre
țuri umflate la produsele 
industriale pe care sînt o- 
bligafe să le importe. Ge
neralized, ajungem la 
concluzia că politica tarifa
ră, așa cum este aplicată 
de o serie de țări dezvol
tate din punct de vedere 
industrial, practicile discri
minatorii sau restrictive, 
departe de a favoriza pro
gresul și a încuraja norma
lizarea relațiilor dintre sta
te, constituie o piedică cu 
atît mai gravă cu cît, după 
cum am arătat, economiile 
țărilor, fie ele mai dezvol
tate sau mai pu)in dezvol
tate, sînt complementare.

In mai pufin de 
șase luni, in librăriile 
pariziene a apărut 
cel de-al doilea ghid 
turistic despre Ro
mânia. editat, de dala 
aceasta, de marea li
brărie „Hachette" în 
renumita sa colecție 
„Les guides bleus“. 
„Hachette", unul din 
coloșii industriei fran
ceze a cărții, s-a 
cut cunoscut în 
treaga lume in
de ani de activitate, 
nu numai prin vasta 
sa producție de cârti 
literare, științifice, di
dactice și de
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prin

re- 
ale 

pri- 
po-
tă-

tă- 
in- 
1‘10

publi-
periodice, ci și 
editarea, ince-

mulări: „Marile 
surse economice 
României sînt in 
mul rînd griul și 
rumbul din care
ranul își scoate esen- 
țialmente hrana...". 
„Industria domestică 
manifestă multă acti
vitate... singurele în
treprinderi indus
triale de oarecare im
portantă sînt otelă- 
riile". Cu privire ia 
industria petrolieră, 
„cea mai celebră", 
ghidul din 1933 arăta 
că ea produce in me
die un milion și ju
mătate tone pe an și 
este „in miinile ma
rilor societăți.

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS

incd din 1853,

unde

aplicarea principiului re
ciprocității, a clayzei nați
unii celei mai favorizate, a 
unei politici rationale de 
prefuri și plăți. In ciuda e- 
xistentei unor tarife diferen
țiale în țările occidentale, 
contactele dintre Est și Vest 
se multiplică, de cîtăva vre
me, porfile schimburilor co
merciale s-au deschis mai 
larg în Franja ca și în Ita
lia, în Austria ca și în 
Marea Britanie, în Republi
ca Federală Germană ca și 
în țările scandinave. Rela
fiile comerciale bilaterale se 
dezvoltă mereu. Cum ve- 
defi evolufia lor viitoare ? 
Ce perspective degajați în 
contextul mai larg al schim
burilor intereuropene ca și 
al schimburilor cu restul 
lumii ?

— In urmă cu cîfiva ani 
am scris, în colaborare cu 
alți doi 
dezi, o 
băteam 
xistenle 
la Piața
fiecare tară trebuie să dis
pună de resursele sale în 
folosul propriului său po
por și pentru diversifica
rea comerțului în toate sen
surile. Cred că politica 
blocurilor discriminatorii 
este nefastă, atît pentru 
restul lumii, cît și pentru 
ele însele. Grupul Platen 
urmărește un obiectiv just, 
profitabil pentru toate țări
le : normalizarea relațiilor 
comerciale, indiferent de 
deosebirile dintre cele 
două sisteme. Țările vest- 
europene și îndeosebi cele 
din Piața comună impun 
mai ales țărilor în curs de 
dezvoltare tarife vamale și 
taxe foarte ridicate. Acestea 
n-au însă nici o justificare, 
nici măcar din punct de 
vedere protectionist. Aș da 
exemplul R. F. Germane. 
După cum se știe, ea nu 
produce și nu va putea să 
producă nici o dată cafea. 
Ce efect pot să aibă taxe
le discriminatorii ? Exclusiv

— Ca om de știință și 
om politic, cum credefi că 
se poate asigura securitatea 
în Europa ?

problemele 
comerciale 

într-adevăr Ie
de intim de 

cred

— Cum 
schimburilor 
normale sînt 
gafe destul 
problema securității,
că solufia cea ma: înțeleap
tă este lichidarea bazelor 
militare din Europa, desfi
ințarea blocurilor antago
niste, încheierea unui a- 
cord care să pună omeni
rea în afara pericolului a- 
tomic. Securitatea Europei 
este o problemă vitală, ca
re trebuie să ne preocupe 
în cel mai înalt grad. Și 
aș vrea să adaug că am 
studiat cu mult interes de
clarațiile guvernului ro
mân, a cărui pozifie o îm
părtășesc fără rezerve. Sînt 
expresia rațiunii... și a ra
țiunii de a fi.

H. LIMAN

plnd
a numeroase ghiduri 
de călătorie. Colecția 
„Les guides bleus" 
pune la îndemina tu
riștilor și călătorilor 
din lumea întreagă 
volume, în general 
minuțios întocmite și 
riguros documentate, 
consacrate țărilor mai 
importante ale globu
lui. România figurea
ză. pentru prima oară 
în această colecție, 
intr-un ghid separat.

în 1933 apărea pri
mul ghid colectiv des
pre România, i 
ria și Turcia, 
comparat cele 
ghiduri: două 
mânii diferite I

In ghidul din 
capitolul despre 
mânia era intitulat 
„Un regat sub scep
trul dinastiei de Ho- 
henzolern - Sigmarin
gen" și cuprindea 160 
pagini. Referirile la 
viata politică și eco
nomică a României 
erau sumare, România 
fiind prezentată ca o 
tară „eminamente a- 
grară". Iată citeva for-

Bulga-
Ăm 

două
Ro-
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Ro-

de/ine

Inlere-

a-

capitalul străin 
o cotă forte"...

Răspunzind 
suini crescind al pu
blicului tată de Ro
mânia. editura ..Ha
chette" i-a oferit 
cum. fn aproape 400
de pagini, un tablou 
sinoptic al României 
actuale: un ghid se
parat. unde turiștii și 
călătorii străini dor
nici să cunoască (aia 
noastră pot afla nu
meroase date utile 
privind geografia fi
zică și politică a Ro
mâniei moderne, sis
temul ei de guvernare 
și împărțirea adminis
trativă. dezvoltarea 
economiei și culturii. 
Am spicuit unele for
mulări din capitolul 
economic : „Industria
lizarea continuă în- 
tr-un ritm pe care 
multe națiuni... ar pu
tea să-l studieze Pro
gresul realizat de e- 
conomie în general 
și de industrie in par
ticular a permis Ro
mâniei să întreprindă 
un vast efori în do
meniul construcției.

atît industriale cit șl 
sociale și culturale..." 
tn paragraful despre 
agricultură citim: „A- 
gricu/tura este a doua 
ramură importantă a 
economiei României..." 
Volumul include scur
te incursiuni fn isto
ria României, prin arta 
și cultura ei, precum 
și unele elemente de 
lingvistică. Urmează 
descrierea dileritelor 
itinerare rutiere ale 
României, cu prezenta
rea caracteristicilor 
principalelor locali
tăți. Nu lipsesc infor
mațiile practice pen
tru turiștii care vor 
să cunoască România 
— republică socialistă 
„unde poporul român, 
tenace și curajos, des
fășoară azi aceleași 
calități pentru a con
strui o economie 
prosperă, susceptibilă 
de a asigura bunăsta
rea sa"

Editarea volumului 
despre România de 
către „Hachette" mar
chează intr-adevăr, 
după cum subliniază 
în prelată directorul 
colecției ,Les guides 
bleus" dl. 
Ambriăre, 
nouă" în 
prinsă in 
rismului 
nai. „Avem conștiin
ța subliniază el. 
a contribui astfel 
atenuarea 
barierelor care 
part națiunile și, 
cind aceasta, 
permitem 
du-se mat 
stimeze și 
leagă"

După volumul 
„Les guides 
fn 1966 se va 
încă un ghid 
tara noastră ce va II 
publicat de editura 
„Flammarion" sub ti
tlul ,.Voici la Rouma- 
nie" („lată România").
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MONTEVIDEO. In sala de 
*" expoziții a orașului Mon
tevideo a avut loc vernisajul 
expoziției de fotografii „Peisaje 
și tipuri din Republica Socia
listă România", trimisă de In
stitutul român pentru relații 
culturale cu străinătatea. La 
deschiderea expoziției a vorbit 
scriitorul Uruguayan Cipriano 
Vitureira.
Eg ASUNCION. Uniunea femei- 

lor din Paraguay a dat pu
blicității o declarație în care 
cere ca prin intermediul O.N.U. 
și al altor organisme interna
ționale să fie condamnată atitu
dinea guvernului Stroessner 
față de deținuții politici para- 
guayeni.

gj^j PARIS. Direcfia Organizați
ei de radioteleviziune fran

ceză (O.R.T.F.) a respins acuzația 
conținută în nota de protest, re
misă Ministerului de Externe 
al Franței de ambasadorul 
S.U.A. la Paris, Bohlen, privind 
pretinsul ton antiamerican al 
unora din emisiunile O.R.T.71. 
referitoare la Vietnam. Oficia
litățile radioteleviziunii france
ze au precizat că nu intențio
nează să ia nici un fel de mă-, 
suri în urma demersului între
prins de S.U.A.

LONDRA. Uniunea studenți
lor de la Universitatea din 

Leeds (Anglia), organizație ce 
numără 7 000 de membri, a ales 
în unanimitate ca președinte de 
onoare pe anul 1966 pe avoca
tul sud-african Abraham Fi
scher, condamnat de autorități
le rasiste din R.S.A. la închisoa
re pe viață pentru faptul de a 
fi apărat. în procese pe unii li
deri sud-africani ce se pronun
țau împotriva politicii de apar
theid.

KHANG
Central 

Lao Haksat 
declarație în care 
bombardarea satului Kompong 
Cham din Cambodgia de către 
aviația americană. Această ac
țiune este caracterizată în de
clarație ca un nou pas al agre
sorilor americani în escaladarea 
războiului dus de S.U.A. în în
treaga Indochină.

KHAY. Comitetul 
al partidului Neo 
a dat publicității o 

condamnă
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