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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
întreaga activitate a uzinei 

pe o treaptă superioară

Șl DE STAT ÎN REGIUNEA
MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ

~ Vineri după-amiază, mii și mii-de locuitori ai orașului Tg. Mureș, au întîmpinat cu ovații pe tovarășii Nicolae Ceâușescu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Janoș Fazekaș, Mihai Gere, Virgil Trofin, care s-au îndreptat spre combinatul de în- , grășăminte azotoase.
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O puternică 

unitate 
a industriei 

chimice
Nu a trecut nici un an de la prima vizită a conducătorilor de partid și de stat la acest combinat și iată că din nou muncitorii, tehnicienii și inginerii acestui important obiectiv industrial îi primesc cu fierbinte dragoste. In septembrie 1965, aici te întîmpina freamătul specific marilor șantiere, fiind în toi lucrările de construcție și de montare a instalațiilor și agregatelor. Astăzi vizitatorii pătrund într-o vastă întreprindere cu mai multe fabrici care dau economiei noastre însemnate cantități de produse chimice. încă din acest an combinatul produce 90 000 tone de amoniac, 120 000 tone de acid azotic, 150 000 tone de azotat de amoniu și alte cantități importante de apă amoniacală și de oxigen tehnic îmbuteliat.Datorită muncii entuziaste a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, colectivul combinatului se mîndrește de pe acum cu însemnate realizări. Astfel, la numai 7 zile de la punerea în funcțiune a fabricii de amoniac, au fost atinse capacitățile de producție prevăzute în proiect la prima linie, iar la fabricile de acid azotic și azotat de amoniu după numai 12 zile de funcționare. Ca urmare, încă din prima lună de funcționare — luna iulie — a fost realizat și depășit planul producției globale și marfă cu 7,4 la sută, fiind îndepliniți și ceilalți indicatori de plan.La intrarea în combinat, conducătorii de partid și de stat sînt în- tîmpinați de tov. Constantin Scar- lat, ministrul industriei chimice.Oaspeții sînt invitați în fața unei machete, unde tov. Mircea Constantinescu, directorul combinatului, prezintă etapele de dez

La Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș

voltare a acestei vaste întreprinderi. în paralel cu punerea în funcțiune a primelor fabrici, au început lucrările etapei a Il-a în care sînt prevăzute : o nouă fabrică de amoniac cu o capacitate de 100 000 tone anual, triplarea producției la fabricile de acid azotic și de azotat de amoniu.întîmpinați pretutindeni cu căldură de către operatorii chimiști și constructori, oaspeții vizitează fabrica de oxigen, instalația de conversie a amoniacului, sala tablourilor de comandă automată și secția de purificare a gazelor. Conducătorii de partid și de stat recomandă folosirea mai bună a rezervelor interne de producție pentru reducerea prețului de cost al îngrășămintelor.
înaltă prețuire 

valorilor 
culturale

Orașul Tg. Mureș are multiseculare tradiții culturale, parte integrantă a vieții spirituale a poporului nostru, tradiții care cunosc în anii construcției socialiste o puternică înflorire. El este un înfloritor centru universitar, un important centru cultural-artistic.între principalele lăcașuri de .cultură ale orașului, la loc de cinste se află biblioteca documentară Te- leki, pe care conducătorii de partid și de stat au vizitat-o în cursul după-amiezii. Această instituție, întemeiată la începutul veacului trecut, și-a cîștigat un renume mondial datorită celor 40 000 volume care cuprind opere științifice reprezentative pentru secolele XV, XVI și XVII, ediții rare și un mare număr de incunabule.Conducătorii de partid și de stat primesc explicații amănunțite asupra istoricului și valorii bibliotecii. Ei privesc cu interes prețioase tipărituri despre trecutul patriei noastre, descripții geografice și lucrări de istorie, admiră tipăriturile vechi din cele mai vestite tipografii ale lumii, marile valori artistice ale bibliotecii și o serie de manuscrise rare, printre care și cele ale lui Farkaș și Ianoș Bolyai.La încheierea vizitei, conducătorii de partid și de stat au scris, în cartea de onoare a bibliotecii: „Cu deosebit interes am vizitat Biblioteca Teleki, vechi lăcaș de cul

Gheorghieni — flori de-bun venit
ii

tură care adăpostește un adevărat tezaur al științei acumulate în decursul veacurilor, opere de inesti- mabilă valoare, mărturii ale' dezvoltării culturii pe aceste melear guri , ale patriei noastre și. universale.Apreciem grija deosebită cu care sînt păstrate aceste comori ale culturii noastre și felicităm colectivul care lucrează aici pentru strădaniile sale meritorii".
Printre 

constructorii 
de mobilăîn continuare, conducătorii de partid și de stat vizitează fabrica de mobilă „23 August", unitate înființată în 1950 pentru valorificarea superioară a uneia dintre cele mai de seamă avuții ale regiunii : lemnul pădurilor din munții Gur- ghiului, Călimanului și Harghitei. Utilajul modern, de înaltă tehnicitate, priceperea și hărnicia colectivului de aici dau printr-o prelucrare complexă lemnului de brad și fag formele suple și moderne ale mobilei, din producția căreia 60 la sută e destinată exportului.La poarta fabricii oaspeții sînt întîmpinați de tov. Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, de directorul întreprinderii, Sigismund Frolich. Se vizitează unitatea de mobilă fină, care se remarcă printr-o înaltă mecanizare a procesului de producție. Conducătorii de partid și de stat se opresc la bancurile unde, cu îndemînare de artiști, muncitorii lucrează mobila sculptată. Este vizitată apoi expoziția de prezentare a produselor fabricii.Mîndri pe drept cuvînt de realizările obținute, de bunele aprecieri de care se bucură roadele muncii lor în țară și peste hotare, muncitorii, tehnicienii și inginerii fabricii, care în primele șapte luni ale acestui an au reușit să depășească la toți indicii sarcinile de plan, au asigurat conducerea de partid, personal pe tovarășul Nicolae Ceâușescu, că preocuparea lor principală este în momentul de față îmbunătățirea calității mobilei, organizarea pe baze științifice a producției și a muncii.
Viitoarea față 

a orașuluiUrmătorul popas conducătorii de partid și de stat îl fac la Palatul culturii din Tg. Mureș, remarcabil 

edificiu arhitectonic, a cărui fațadă . .este • ornată.. cu prețioase statui, .basoreliefuri .și. mozaicuri.Intr-una din sălile palatului, oaspeților le este prezentată o expoziție privind sistematizarea orașului. Machete, schițe, planșe și fotografii oglindesc dezvoltarea impetuoasă pe. care ,a cunoscut-o Tîrgu Mureș în ultimii ani, ele prefigurînd, totodată-, dimensiunile sale viitoare. Directorul adjunct al Direcției ■ de sistematizare,, arhitectură și proiectarea construcțiilor, Eugen Macavei, înfățișează conducătorilor de partid ■ și de stat date despre obiectivele noi care îmbogățesc astăzi peisajul industrial al orașului, despre noile cartiere de locuințe și așezăminte social-culturale. în ultimul deceniu au fost ,date în folosință la Tg. Mureș 4 800 de apartamente, 152 săli de clasă, spații comerciale, construcții social-culturale etc. Conform planului de sistematizare întocmit pe perioada 1966—1980, se prevede construirea în continuare a 24 000 de apartamente, amenajarea a două zone industriale, noi parcuri sportive și locuri de agrement pe malul Mureșului, noi artere de circulație, ridicarea de noi edificii culturale, printre care clădirea Teatrului de stat.Tovarășii Nicolae Ceâușescu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici recomandă cu acest prilej specialiștilor din Tîrgu Mureș să-și aducă contribuția într-o măsură și mai mare la proiectarea viitoarelor construcții, să țină seama de specificul arhitectural local și să folosească cît mai eficient terenul a- fectat construcțiilor.*Intr-un vast decor natural, pe scena Teatrului de vară de pe platoul Cornești, vineri seara a avut loc un spectacol de gală. în sunetul fluierelor, sub lumina focurilor de tabără, zeci de călăreți îmbră- cați în pitorești costume populare coboară de pe dealuri salutînd pe înalții oaspeți. Fetele de la Căpîlna și batrînii din Monor, dansatorii din Miercurea-Ciuc și Batoș, soliști vocali și instrumentiști, înfrățiți în joc și cîntec, la fel ca și în muncă, ilustrează frumusețea și vitalitatea unei arte milenare.La încheierea spectacolului, in- terpreților li se oferă un coș cu flori din partea înalților oaspeți.In tot timpul vizitei conducătorilor de partid și de stat în orașul Tîrgu Mureș, populația orașului a făcut o caldă manifestație de dragoste și devotament pentru Partidul Comunist Român, în frunte cu Comitetul său Central, pentru înflorirea continuă a patriei noastre — Republica Socialistă România. Pînă seara tîrziu, pe străzile orașului au răsunat urale și aclamații, au domnit cîntecul și dansul.

Umăr la umăr, 
în strinsă frăție

In cea de-a doua zi a vizitei pe care o întreprind în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, tovarășii Nicolae Ceâușescu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Janos Fazekaș, Mihai Gere, Virgil Trofin au sosit sîmbătă dimineața la Gheorghieni, însoțiți de tovarășii Nicolae Vereș, prim-secretar al comitetului regional de partid, Braniș Ladislau, președintele sfatului popular regional, și de alți conducători ai organelor locale de partid și de stat.Zorii acestei zile de sărbătoare au găsit pe oamenii locurilor de aici, săteni din Tulgheș, Remetea, Ditrău, Lăzarea, ca și pe cei din Joseni, Borzonț sau Ciumani, în drum spre Gheorghieni. Albul de nea al portului românesc cu alese cusături negre, cum se obișnuiește la munte, se îngemănează cu roșul sau verdele aprins al costumului popular al oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Cu toții au ținut să fie împreună la această sărbătoare, după cum înfrățiți muncesc și trăiesc laolaltă, fiecare cu obiceiul, cu graiul său. Astăzi îi stăpînesc aceleași gînduri și simțăminte cărora le dau glas în limba română sau limba maghiară : „Trăiască patria noastră scumpă — România socialistă", „Trăiască partidul nostru comunist". Simțăminte izvorîte din adîncul inimii, a căror dogoare se simte din plin atunci cînd în mijlocul lor sosesc conducătorii partidului și statului.La coborîrea din tren, urale și aclamații vibrează îndelung în aerul tare de munte. Nu lipsesc tradiționalele fanfare, ale căror cîn- tece întregesc atmosfera de sărbătoare. Conducătorii de partid și de stat sînt salutați în numele locuitorilor de primul secretar al comitetului raional de partid, Iosiî Burian, de președintele sfatului popular al raionului, Szekely Gaspar, și de alți reprezentanți ai organelor locale. Sînt oferite oaspeților buchete de flori, pită rumenă și sare pe ștergare, care sînt însoțite de binețele bătrînului Balazs Csiki Lajos din Remetea și ale țărăncii. Lina Colceriu din Voșlobeni. Oaspeții gustă, de asemenea, din colacul secuiesc. De la gară și pînă în centrul orașului, cale de mai bine de 3 km. conducătorii de partid si de stat străbat o adevărată magistrală vie, însuflețită de entuziasmul zecilor de mii de oameni. Dintr-o mașină deschisă, oaspeții răspund acestei calde manifestări de dragoste.
(Continuare în pag. a III->a)

Numele Uzinei constructoare de mașini din Reșița este legat tot mai mult de dezvoltarea în perspectivă a unor importante ramuri ale e- conomiei naționale. Colectivului acestei mari uzine, dotată cu utilaje de înaltă tehnicitate, îi revine sarcina de a asimila și fabrica hidroagre- gatele de 175 MW destinate centralei e- lectrice de la Porțile de Fier, hidro- agregate pentru alte centrale de pe rîuri- le interioare, agregate termoenergetice de mari puteri, de a livra diferite utilaje pentru noile unități ale industriei chimice, de a contribui la modernizarea transportului nostru feroviar.în ședința de dezbatere a sarcinilor de plan care revin u- zinei în 1967 și de-a lungul întregului cincinal, s-a relevat că constructorii de mașini din Reșița au obținut realizări însemnate în îndeplinirea planului pe primele 7 luni ale a- cestui an. Sarcinile de plan au fost realizate la toți indicatorii, obținîndu-se un spor de producție în valoare de peste 24 000 000 de lei. în această perioadă, productivitatea muncii planificată a fost depășită cu 2,8 la sută și s-au realizat economii suplimentare la prețul de cost de 4 158 000 de lei. Succesele obținute constituie o temelie solidă pentru realizarea sarcinilor sporite care le revin în următorii ani ai planului cincinal.

—• La baza realizărilor obținute de colectivul nostru, a spus tov. IOSIF O- 
PRIȘ, directorul general al uzinei, a stat preocuparea pentru promovarea procedeelor tehnologice noi. Dintre cele 22 de măsuri cuprinse în planul M.T.O., 19 au fost aplicate în producție. S-a intensificat totodată cercetarea științifică. Studiile complexe care s-au realizat — în
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15 August, tradiționala zi de sărbătoare a presei românești — a celor ce o redactează și o tipăresc, a milioanelor de muncitori, țărani și intelectuali care sorb din coloanele ei învățătura călăuzitoare a partidului, care scriu în paginile ei — coincide anul acesta cu a 35-a aniversare a înființării „Scîn- teii" ilegale. Aceste trei decenii și jumătate de existență a organului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, de luptă cu arma cuvîntului înflăcărat pentru cauza partidului, pentru eliberarea națională și socială a patriei, pentru construirea orînduirii socialiste, simbolizează întreaga cale glorioasă a presei comuniste din țara noastră. Moștenitoarea tradițiilor presei și publicisticii progresiste românești, ilustrate prin condeiele strălucite ale lui Boliac, Eliade, Caragiale, Eminescu, Dobrogeanu- Gherea, Miile, presa comunistă a străbătut un drum plin de lupte și eforturi, de jertfe și izbînzi — de la foile ilegale, tipărite și răs- pîndite la adăpost de cerberii siguranței burghezo-moșierești, cu prețul libertății și, uneori, al vieții, pînă la presa de masă ă zilelor noastre, tipărită și difuzată anual în peste un miliard de exemplare.Fidelitatea nestrămutată față de cauza partidului, conducerea și îndrumarea de zi cu zi de către Comitetul său Central constituie izvorul inepuizabil al tăriei presei noastre, îi chezășuiesc spiritul partinic militant, profunda principialitate marxist-leninistă, slujirea plină de devotament a intereselor fundamentale ale poporului. Presa noastră și-a cîștigat aprecierea largilor mase de cititori prin contribuția ei pasionată la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului, prin progresele realizate în ce privește extinderea ariei de preocupări, profunzimea și nivelul publicistic de tratare a problemelor, aspectul grafic, atractivi- tatea.Indeplinindu-și consecvent rolul de purtător al cuvîntului partidului în mase, de factor activ în viața politică, economică, socială, i- deologică a societății, presa românească se inspiră în activitatea sa cotidiană din prețioasele învățăminte cuprinse în documentele și hotărîrile Congresului al IX-lea al P.C.R. „Imbunătățindu-și continuu activitatea, — se subliniază în Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceâușescu 

tre care cele privind influența e- lementelor constructive ale turbinelor axiale asupra sarcinii maxime de aspirație, stabilirea tehnologiei de sudare și tratament termic a cablelor groase din oțel cu rezistență mărită — au contribuit la realiza-
lon MAR1COIU

(Continuare 
în pag. a V-a) 

• Cea de-a XXII-a aniversare a eliberării 
este înțîmpinaiă de muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din uzinele, fabricile, rafinăriile 
și schelele regiunii Ploiești cu însemnate 
succese în muncă. Pe ansamblul industriei 
regiunii, planul producfiei globale și marfă 
pe 7 luni a fost îndeplinit în proporfie de 
101,3 la sută, iar la producfia marfă vîndută 
și încasată — în proporfie de 101,4 la sută. 
Peste patru cincimi din sporul de producfie 
a fost realizat pe seama creșterii producti
vității muncii.

• în primele 7 luni ale anului, colecti
vele întreprinderilor forestiere din regiunea 
Bacău au depășit planul la producfia glo
bală cu 28 985 000 lei, iar la producfia 
marfă cu 35 080 000 lei ; în același timp, au 
sporit productivitatea muncii cu 1,5 la sută 
fafă de plan. S-au livrat în plus aproape 
10 000 metri cubi de bușteni de fag, răși- 
noase și alte esenfe, 5 600 metri cubi de 
cherestea, 5 340 metri pătrafi de uși și fe
restre și alte produse.
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• Constructorii de mașini de la uzina 
„Înfrăfirea"-Oradea și-au îndeplinit și de
pășit prevederile principalilor indicatori de 
plan pe 7 luni din acest an. Realizările ob
ținute reprezintă o creștere fafă de anul 
1965 cu 13 la sută la producfia globală, la 
producfia marfă cu 8,7 la sufă, iar la pro
ductivitatea muncii cu 11,7 la sută. O acti
vitate pozitivă se remarcă și în ce privește 
realizarea producfiei destinate exportului.

la Congres — și pe viitor cea mai de seamă îndatorire a presei, preocuparea ei centrală trebuie să fie reflectarea politicii interne și externe a partidului, a muncii eroice a poporului nostru pentru construirea noii orînduiri. Tribună a experienței înaintate, promotor activ a tot ce este nou și avansat, presa trebuie să practice sistematic în paginile ei largi schimburi de opinii în problemele activității de partid, ale construcției de stat, economice, cultural-educative, ca și în alte probleme de interes obștesc".Preocuparea fundamentală a ziarelor, revistelor, radioului și televiziunii, miezul întregii activități a presei, este tratarea competentă și aprofundată a problemelor dezvoltării economiei naționale, transformarea lor în probleme de viață și de conștiință ale fiecărui om al muncii. în prezent, se cere ca toate eforturile gazetărești să fie concentrate spre larga popularizare a prevederilor cincinalului în industrie, agricultură și în celelalte ramuri ale producției materiale, spre mobilizarea tuturor eforturilor creatoare ale poporului, în scopul îndeplinirii exemplare a planului pe 1966, al pregătirii condițiilor pentru realizarea planului pe 1967. Promovarea progresului tehnic în toate domeniile, creșterea continuă a productivității muncii, reducerea prețului de cost, organizarea producției și muncii pe baze științifice, dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, sporirea eficienței economice în toate ramurile economiei, în vederea creșterii acumulărilor socialiste, a dezvoltării avuției naționale, a îmbunătățirii continue a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii — iată sarcini actuale care incumbă presei o mare răspundere, solicită acțiuni perseverente, investigații și analize aprofundate, menite să pună în valoare inițiativa, cunoștințele și talentul fiecărui slujitor al ei. Făcînd din experiența înaintată un bun al tuturor și, în același timp, analizînd în mod critic lipsurile și neajunsurile. dezvăluindu-le cauzele si arătînd căile pentru înlăturarea lor, presa va aduce și în viitor o contribuție substanțială la mersul înainte al societății noastre._ Eficacitatea presei, a cuvîntului tipărit își găsește o expresie eloc-
ÎContinunre -n nag. a Il-a)
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ADUNAREA FESTIVĂ
CU PRILEJUL

ZILEI PRESEI ROMÂNE
llie PURCARU

redactor-șef la revista „Ramuri"

Pornesc de la ideea că ziarul, în epoca noastră, nu e o tipăritură de tip obișnuit — „ziar" în înțelesul caduc al cuvîntului — ci, de fapt, imaginea cea mai pregnantă a contemporanului nostru, într-o sinteză dinamică desfășurată calendaristic.Defalcînd din planurile mari ale partidului ideea cotidiană, ziarul este menit să înfățișeze cititorului strategia imediată a societății noastre în plin avînt, consemnînd nu numai faptele de viață cele mai pregnante, nu numai succesele cele mai semnificative din diferite sectoare ale construcției socialiste, dar indicînd, prin vocea autorizată și competentă a gazetarului, direc-. ția de ofensivă a noului, liniile de forță ce duc, cu fiecare zi, spre viitor. Clarviziunea planurilor stabilite de partid, caracterul lor științific și realist îl înarmează pe gazetar nu numai cu perspectiva exactă a zilelor noastre, dar și cu aceea a unor întregi etape de evoluție a societății, ferindu-1 să se împotmolească în noianul faptelor, dîndu-i o dublă perspectivă asupra lor — cea a prezentului și viitorului în același timp. Este cheia de boltă a presei comuniste, forța pe care ea o stăpînește și o emană, rezultată din anvergura ei de viziune, din seriozitate și răspundere, din metoda științifică cu care apreciază și analizează desfășurarea evenimentelor, procesul istoric contemporan.Profesional vorbind, această largă perspectivă asupra evenimentelor — caracteristica presei comuniste — trebuie șă se traducă într-o viziune globală a ziarului, considerat pe toate compartimentele lui ca un singur instrument. Mă refer la ceea ce am putea numi arhitectura de ansamblu a ziarului, a oricărei publicații în genere, care, emancipată din rostul imediat, trebuie să-și clădească profilul a- parte, original, cu fiecare pagină și prin fiecare număr. Nimic mai tentant, deși dificil, decît această continuă reînnoire, pe niște linii de orientare fermă. Trecînd peste considerațiile tehnice, peste „secretul" de fabricare a ziarului, peste inovațiile de paginație și grafică, doresc să subliniez bătaia de durată a articolelor, a paginilor, a ziarului în ansamblu, care se o- bligă să-și urmărească ideile ca și un arhitect construcția unui edificiu. Edificiul nostru este construcția socialistă. Solidar cu zidarul, ■(cu proiectantul, cu arhitectul, gazetarul este vital interesat, prin însăși menirea lui de gazetar comunist, să urmărească, alături de ceilalți, rigoarea cu care se traduce în faptă îndemnul partidului.Este interesant de relevat că la numeroasele consfătuiri cu cititorii la care am participat, oamenii a- preciau calitatea unor articole, reportaje, anchete publicate în presă, nu atît prin performanțele lor formale, cît prin rezultatele practice pe care le determinaseră. Cum s-a generalizat experiența pozitivă de muncă, scoasă la lumină într-un reportaj ? Cum s-au lichidat lipsurile relevate într-un raid-anche- tă ? Ce măsuri organizate au venit în întîmpinarea unor propuneri spontane care și-au aflat găzduire în ziar ? Cititorii cer socoteala, fiindcă ziarul este tribuna lor, nu o dată instrumentul cel mai direct de intervenție în problemele ascuțite ale realității. Se urmăreș
ZIUA PRESEI
(Urmare din pag. I)ventă în gradul de înrîurire asupra conștiințelor, în forța ei educativă, de formare în rîndurile maselor largi a trăsăturilor înaintate, caracteristice constructorilor socialismului. Propagînd cu însuflețire în masele largi ideile și politica partidului, militînd pentru continua înflorire a învătămîntului, științei, literaturii și artei, pentru triumful normelor eticii comuniste în relațiile dintre oameni, presa contribuie la făurirea profilului omului nou, înzestrat cu un larg orizont politic și cultural, model de corectitudine, principialitate și conduită morală în întreaga sa activitate și în viața personală.Valorificarea bogatului tezaur de inițiative, idei, metode, sugestii iz- vorîte din legătura indisolubilă eu masele — a cărei întruchipare concludentă 6 constituie puternica mișcare a corespondenților voluntari — cere organizarea în continuare, pe o scară cit mai largă, a dialogului permanent cu cititorii, a unor dezbateri menite să reflecte opiniile tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Muncind perseverent pentru lărgirea orizontului lor de cunoștințe, pentru continua perfecționare a mijloacelor

Ziua presei române, în toate celelalte zile ale anului, condeiele ziariștilor — sen
sibil seismograf al actualității — înregistrează faptele, gîndurile, sentimentele altora. Ro
lurile, astăzi, fără să se inverseze, se nuanțează : ziariștii se „autointervievează", pătrund 
și scrutează propriul lor cîmp de activitate, aduc mărturii despre zilele și nopțile Ia ca
pătul cărora se află coloanele tipărite sau cuvintele transmise prin eter. Dar, să ne ascul
tăm colegii..

te, deci, tocmai bătaia lungă a articolelor, a paginilor, a ziarului în ansamblu ; în ultimă instanță, arhitectura însăși a ziarului, temeinicia construcției sale, integrată marii noastre construcții.De aici, obligația nu numai de a angaja tirul ideilor de pe teritoriul unei zile, dar și de a-i urmări efectul în zilele următoare, consecințele de durată, uneori peste luni și ani.înmănunchind aceste cîteva gîn- duri, nu fac decît să subliniez încă o dată că pagina de ziar trebuie să fie, cum spunea George Căli- nescu, deși ușoară ca frunza, masivă — prin idee și forță — ca un bloc de granit.Prin aceasta, ziarul iese din efemer și devine fapt de construcție. Ceea ce ne-o dorim cu toții.
Franz STORCH

șef de secție
la ziarul „Neuer Weg"

Deseori, cînd se nasc discuții între colegi de breaslă despre „simțul profesional", mă gîndesc, poate involuntar, la minusculul a- parat de radio care mă însoțește în deplasările mele destul de frecvente. Ingenioasă această micro- stație cu semiconductori, care poate recepționa din eterul supraîncărcat cu sunete muzicale și cu voci omenești din lumea întreagă exact postul solicitat. în asemenea momente îmi doresc și eu o receptivitate la fel de sensibilă ca aceea a micii antene de ferită.Pe bună dreptate se spune că ochii unui gazetar sînt buni dacă privirea lor e prelungită de cunoștințe vaste, multilaterale, profunde, dacă ea este ascuțită printr-o continuă pregătire profesională, ajutată și de o experiență bogată de viață. Auzul bun devine auz fin de gazetar abia atunci cînd el este receptiv la tot ce se petrece în jur, perfecționîndu-se în așa fel în- cît să selecteze din multitudinea faptelor înregistrate în primul rînd esențialul. Talentul și pregătirea gazetărească, îmbinate cu pasiune și cu dorința sinceră de a contribui la realizarea mărețelor sarcini trasate de partid, la înflorirea României Socialiste, îți conferă personalitatea și competența necesare îndeplinirii muncii de o- noare, dar și de răspundere — munca de gazetar.Viața însăși te obligă la exigențe majore, la autodepășire, deoarece a sta pe loc înseamnă, în condițiile actuale, a da înapoi. Merită să te străduiești pentru un înalt nivel publicistic, pînă și al unei simple informații, mai ales dacă știi că și aici rezultatele sînt întotdeauna direct proporționale cu energia și efortul investit. Merită să te zbați pentru operativitate, știind că orice întîrziere slăbește dacă ecou tarea piere năzuințele cititorului. Deși ziarul, cum se spune printre ziariști, tră- 
chiai Acest orien- apro-ecoul unui material, el este în fond reușit, atît de necesar pentru unui gazetar permite o mai directă de interesele și

publicistice, lărgirea diapazonului tematic, înlăturarea rutinei și șablonului, ziariștii vor asigura presei noastre o atractivi- tate mereu sporită, un mereu mai profund răsunet în conștiințe, che- a alpa-
socialiste, a partidelor comu- și muncitorești, la dezvolta- legăturilor multilaterale cu țările, indiferent de orîn-

zășuind îndeplinirea cu cinste menirii ei de factor principal opiniei publice socialiste.Oglindind cu consecvență, în ginile ei, politica externă a partidului și statului nostru, presa românească își aduce contribuția la întărirea colaborării și unității țărilor niște rea toate duirea lor socială, la lupta pentru consolidarea păcii și securității internaționale, împotriva politicii agresive a imperialismului, pentru triumful păcii în întreaga lume.Sărbătorind Ziua presei românești, lucrătorii ei — conștienți de faptul că conducerea de către partid este chezășia succeselor lor — asigură partidul și poporul că își vor pune și de-acum înainte întreaga pasiune, talentul, puterea de muncă în slujba cauzei păcii și socialismului, a ridicării patriei pe trepte tot mai înalte ale progresului și civilizației. 1
I

ridicarea nivelului

iește o singură zi, fiind înlocuit inevitabil cu numărul următor, cititorul nu vrea să piardă această zi în privința informării sale cu tot ce se întîmplă în țară și în lume. Este, deci, nevoie de o muncă operativă atît pe teren cît și la redactare. în această lumină se dovedește a fi prea mic încă numărul acelor ziariști care se folosesc într-adevăr de mijloacele tehnice destinate economiei de- timp. Cîți reporteri întrunesc calitatea de fotograf iscusit, de dactilograf înde- mînatec, de șofer priceput sau de mînuitor de minifoane și dictafoa- ne (Cum sprijină Uniunea ziariștilor pe membrii săi la însușirea a- cestor deprinderi ?).Din propria-mi experiență pot să spun că succesul unui articol depinde, în ultimă instanță, de sesizarea justă a momentului potrivit și a problemei de primă actualitate. Legat de aceasta nu înțeleg de ce articolul de fond, care prin natura sa oferă un prilej minunat pentru abordarea problemelor arzătoare și de interes general, de ce acest articol devine tot mai rar în presa noastră. După părerea mea, ar fi necesar să ne ocupăm mai temeinic de publicistic al acestui gen și să facem din el un punct de atracție permanent, un gen căutat de cititori.Dacă vom merge cu mai mult curaj pe drumul ridicării nivelului publicistic al tuturor materialelor, scrisul nu va fi un fel de dialog mut, unilateral, în cadrul căruia — cum s-a exprimat o dată un scriitor întrerupt, ci un dialog în tul sens al cuvîntului, o permanentă între ziar și îl citesc. Interesant ar fi sens să se cerceteze mai folosește fiecare ziarist sesizările și corespondențele oamenilor muncii, antene deosebit de valoroase în munca sa. îptîmplă- tor am avut ocazia să particip la prima consfătuire cu .corespondenții voluntari ai ziarului „ Neuer Weg" în anul 1951 și la cea mai recentă consfătuire de acest fel. Pot să spun că există o deosebire fundamentală între modul de discutare a problemelor pe atunci și acum. De creșterea nivelului de pregătire și a maturității oamenilor, care este de-a dreptul uluitoare, trebuie să ținem seamă în strădaniile noastre zilnice de a scoate un ziar modern, actual și eficace, deoarece astăzi numai așa e posibilă o tervenție într-adevăr activă în nomenele vieții sociale.

ești sigur că nu poți fi adevăra- discuțje cei care în acest des cum în parte

in- fe-
or

Nicolae DRAGOȘ 
redacfor-șef la ziarul 
„Scînteia tineretului"

Dl

înainte de a scrie aceste rînduri am răsfoit, cu firească emoție, colecția ziarului „Scînteia tineretului". Titluri, fotografii se detașează din pagină, conturînd- evenimente deosebite, întîmplări sugestive, chipuri de oameni care prin drumul vieții lor, aflată sub semnul permanentei autoperfecționări, s-au impus atenției și — de ce nu ? — uimirii reporterului în fața faptului de viață. Iată, o acțiune de rezonanță a redacției — „Intîlnire cu eroi ai reportajelor noastre" (după zece ani)— anunțată astfel : „Acum cîteva 
zile într-un birou al redacției s-au 
adunat nouă oameni: cinci „pro
vinciali" și patru bucureșteni...Răspunsurile la întrebarea „Ce s-a petrecut în acești zece ani ?"— lapidare „Nimic deosebit, am 
muncit 1", „Sîntem stăpînii timpu
lui", „Și peste 10 ani voi da același 
răspuns : învățăm 1". Adăugați, în dreptul acestor afirmații, zilele și nopțile de căutări, eforturile creatoare, eșecurile cu toată gama de stări pe care o declanșează, perseverența, sentimentul tonic al izbîn- zii. Mai adăugați satisfacția reporterilor de a fi descoperit astfel de oameni, de a fi crezut în idealurile, în proiectele lor personale ; și prin cuvîntul scris de ei au fost canalizate sau grăbite procesele de clarificare conducînd, cu un pas mai devreme, la împlinirea proiectelor de atunci.Amintesc acest exemplu (din mulțimea celor care pot fi spicuite din paginile oricărui ziar), pentru a sublinia faptul că ziaristul — și prin însumare, presa — are o responsabilitate socială față de eroii săi. îndrumată de partid, presei noastre ti revine înalta menire de a fi un catalizator de atitudine colectivă, de opinie activă în sprijinul noului, al inițiativei, a tot ce 

duce viața înainte, contribuind la cultivarea unor concepții înaintate de muncă și viață. A înnobila omul cu sentimentul datoriei de a fi util societății, de a se dărui operei de desăvîrșire a construcției socialiste, a cultiva simțămîniul patriotic, optimismul, încrederea în viitor, pe fundamentul trainic al politicii științifice a partidului — iată în- suflețitoare obiective ale operei de formare a noii conștiințe, la a căror realizare ziaristul comunist se simte angajat cu întreaga sa ființă, cu tot ce are mai bun în el.Activitatea noastră pe acest tă- rîm ne aduce adeseori satisfacții, dar ne putem oare vreodată socoti „achitați" de înaltele îndatoriri față de tînărul nostru cititor ? Pentru el, ziarul este un prieten de fiecare zj, de la care așteaptă mereu mai mult și, în primul rînd, răspțins la marile și nu arareori complicatele probleme ale formării personalității. Prin exemplul pozitiv desprins din cele mai diverse domenii, prin luminarea semnificațiilor unor fapte remarcabile, a unor trăsături morale definitorii, dovedite în împrejurări dintre cele mai diferite, ca și prin veștejirea unor defecte și atitudini așezate de-a curmezișul aspirațiilor și concepțiilor majoritare — ziarul își poate îndeplini menirea de a fi modelator de conștiințe.Recent, am inaugurat o' rubrică „Și tu ești opinia publică 1". Tinerii rețin ideile pentru care militează ziarul, le reverberează ca într-un amplu colocviu, aduc completări, cer și propun nuanțări, disocieri. Caracterul, concepția despre lume și viață se împlinesc nu dintr-odată și spectaculos, ci adesea prin acumulări greu seșizabije. Cu atîț mai mult presa de tineret trebuie să fie în cel mai înalt grad sensibilă la modalitățile prin care propune țî- nărului o perspectivă șau îi sprijină aspirațiile. Modelator de conștiințe : un titlu care se cucerește,..
Nicolae ANDRONACHE 

redactor-șef al ziarului 
„Drumul socialismului“-Deva

îmi revine în memorie o consfătuire cu cititorii din Hunedoara ai ziarului „Drumul socialismului". O serie de vorbitori ne-au cerut să scriem mult mai susținut despre calitatea oțelului — o problemă care preocupă în mod deosebit colectivul de siderurgiști. Pentru noi a fost o adevărată surpriză fiindcă ne făcea impresia că publicasem destul de multe despre Hunedoara și chiar despre calitatea oțelului. Atunci, in consfătuire, ne-am dat seama că articolele noastre nu au fost „văzute", că, de fapt, acționam în gol. Vina, bineînțeles, ne aparținea ; doar nu-i puteam obliga pe oameni să ne citească articolele 1 Așa că trebuia găsit ceva care realmente să-i intereseze și să-i sprijine pe siderurgiști în munca lor. La Hunedoara veneau reclamații de la beneficiarii de oțel, dovadă că metalul produs nu întrunea întotdeauna condițiile de calitate. Reclamațiile se îndosariau însă, iar oamenii, cei care fabricau oțelul, cei care-1 laminau, nu prea știaa cum este apreciat de către beneficiari.Studiind faptele, colegiul de redacție și-a propus să inițieze o acțiune de larg interes. Pe baza unui plan aprobat de biroul comitetului regional de partid, doi redactori din secția industrie au efectuat un raid la principalele uzine beneficiare ale Hunedoarei, între care la Reșița, Arad, Brașov, Brăila, Ploiești și București. S-a cules cu acest prilej un material consistent, din care s-a publicat o pagină de ziar intitulată : „Dialog despre calitatea oțelului". Așa am deschis o discuție între producător și beneficiari Materialul a provocat dezbateri în fiecare secție a combinatului hunedorean, urmate de cristalizarea unor măsuri practice. După aceasta s-au publicat numeroase articole în care, sub semnătura unora dintre oamenii de bază ai combinatului, ău fost dezbătute aspecte majore ale producției de oțel. Totodată, am înserat scrisorile primite din partea unor uzine care folosesc oțelul hunedorean.Interesul trezit de această acțiune a întrecut așteptările noastre ; dialogul Hunedoara — beneficiarii ei a căpătat popularitate, stimulînd o adevărată întrecere pentru ca „disputa" să se termine cu succes de partea siderurgiștilor. Redacției i-a venit ma: ușor să susțină acțiunea, întrucît multe dintre articole erau scrise din proprie inițiativă de oameni din combinat.Această întîmplare — dacă pot 
s-o numesc așa — ne-a arătat 

încă o dată că ziarul trebuie să a- ducă mereu elemente noi, să găsească forme atrăgătoare de prezentare a faptelor, să fie dinamic, să se sprijine în acțiunile sale pe o masă cît mai largă de cititori și corespondenți voluntari. Iată secretul eficacității cuvîntului tipărit.Viața regiunii noastre ridică multe probleme, de o pasionantă complexitate. Cum să scriem despre toate, să nu lăsăm nimic în afara preocupărilor și să realizăm materiale interesante, citite î Colectivul nostru își pune neconter nit această întrebare, străduindu-se să găsească răspunsurile potrivite. Sarcinile izvorîte din documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. ne cer acest lucru. Cincinalul acționează în plin, iar presa este datoare să se ancoreze tot mai puternic în realitate.
Paul ANGHEL 

redactor la ziarul „Scînteia"

Urcăm pe bordul unei noi zile, în mînă cu un ziar ; aici totul e important, de la buletinul meteorologic la articolul de fond, de la reportajul care-ți aduce surpriza unui nou succes pe frontul construcției, pînă la noutatea de librărie, pînă la telegrama externă primită la închiderea ediției. Totul e menit șă te intereseze, totul e menit să te pună simultan în contact cu... totul 1 O pagină rezumă geografia unei zile la dimensiunea unei țări sau a lumii întregi.Cu ce cuvinte se scrie un ziar ?■ Cu cuvintele cele mai uzuale, ale străzii, șantierului, laboratorului, stadionului sportiv — vocabule care sînt un numitor comun al sensibilității și gîndirii contemporane. N-ai timp șă nu înțelegi. In orice limbă ar fi scris, ziarul e menit să-fi ofere cheia de sol q unei mentalități, scutindu-te de dicționar, scutindu-te de ghid, fiind expresiv ca și fața cititorului care îl deschide. înțeleg dinamica rezultatelor sportive după chipul febril al omului care parcurge rubrica, tresar cînd îl văd cufundat în lectura paginii externe, mă interesează unde anume poposește cu ochii urmărind articolul de fond. în haine de lucru, fără să evite atunci cînd este cazul ținuta de gală, ziarul dă zilnic o premieră pentru milioane de oameni, scoțînd la rampă cele mai ascuțite probleme care îi animă pe constructorii edificiului nostru social.Practic, cuvîntul, ca pedagog al conștiinței publice, a căpătat în presa noastră o nouă valoare, iar autoritatea lui trebuie în chip firesc să sporească, de la zi la zi. Cititorul zilelor noastre crede în cuvîntul tipărit, fiindcă el este năzuit să exprime năzuințele, idealurile, adevărurile pe care ne întemeiem existența, cum și aversiunea față de fals, rutină, impostură, față de orice racile care întîrzie înaintarea noastră, frînînd mobilizarea energiilor. El, cititorul, ne cere să discutăm deschis toate problemele care îl frămîntă, începînd de la sarcinile economice și sociale, pînă la problemele vieții intime, cu a- ceeași franchețe, cu aceeași seriozitate și răspundere cu care el, constructor al acestei vieți, o face, necruțîndu-se pe sine, privind fățiș greutățile, mobilizîndu-se să le învingă. Superioritatea noastră față de piedici, oricît ar fi de complexe și îndărătnice, este un factor hotă- rîtor al învingerii lor. Denunțarea lor promptă și hotărîtă este o armă pe care trebuie s-o folosim la integrala ei eficacitate. în asemenea circumstanțe, cum să tolerăm cuvîntul blazat, cuvîntul neutru, cuvîntul alb? Pagina de ziar ca și hîr- tia de turnesol, trebuie să se înroșească în contact cu conștiința cititorului, sub puterea reactivă a acesteia, la valoarea ideii și deci a cuvîntului tipărit. Dar cîte pagini, coloane sau rînduri nu rămîn adesea albe, golite fie de entuziasm, fie de intransigență, cîntărind exact valoarea strictă a hîrtiei ? Desigur, această hîrtie este modestă ca preț. Dar spațiul destinat ideilor e cu atît mai scump.Tradiția presei românești, militantă și democratică prin definiție, ridicată la strălucire prin condeiele unor artiști ca Tudor Ar- ghezi, Nicolae Iorga, N. D. Cocea, George Călinescu ș.a., a creat cuvîntului tipărit obligații înalte. Prin asemenea condeie, cuvîntul a devenit sculptor de conștiințe, modelator de atitudine socială, sondă îndrăzneață în straturile adînci ale realităților noastre istorice, reflector peste timp. Realitatea de vast șantier al patriei noastre socialiste impune cuvîntului, peste aceste valori tradiționale, exigențe noi. Idealurile sînt formulate, perspectiva drumului spre ele mai limpede decît oricînd, mijloacele înaintării sînt științifice și ferm desemnate prin planurile partidului nostru. Scoțînd zilnic la tribună cuvîntul, e ou atît mai firesc să ni-1 dorim îndrăzneț, curat și fierbinte, ca și inima cititorului care îl primește cu nerăbdare. Este cuvîntul comunist.

Tn sala Studioului de concerte al Radioteleviziunii a avut loc, sîmbătă la amiază, adunarea festivă organizată cu prilejul Zilei presei romgne, care anul acesta coincide cu împlinirea a 35 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Șpînteia".Au luat parte membri ai C.C. al P.C.R., conducători ai ziarelor și instituțiilor de presă, redactori, colaboratori ai presei centrale, oameni de știință și cultură, corespondenți și difuzori voluntari de presă, muncitori tipografi. Au participat, de asemenea, corespondenți ai presei străine la București. zAdunarea a fost deschisă de tovarășul Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor. Despre Ziua presei române a vorbit tovarășul Gheorghe Badrus, redactor șef adjunct al ziarului „Scînteia".Printre altele, vorbitorul a spus : „Scînteia", întreaga noastră presă își fac cel mai înalt titlu de cinste din a lupta sub conducerea Partidului Comunist Român, din a sluji cu fidelitate cauza partidului, interesele vitale ale oamenilor muncii, ale patriei noastre.Sărbătorim ziua presei 1966 la un an de la Congresul al IX-lea al P.C.R. Nu este acțiune importantă întreprinsă de partid în această perioadă pentru a cărei largă popularizare și aplicare presa să nu fi acționat intens și sistematic, adeseori în mod profund, original, inspirat. Ziarele au devenit mai vii, mai combative, în paginile lor vibrează puternic elanul patriotic care însuflețește milioanele de constructori ai socialismului. In tot ce s-a realizat în acest an prin munca harnică, entuziastă a poporului, în succesele presei noastre, se materializează suflul de dinamism imprimat de Congresul al IX-lea activității tuturor organelor de partid, de stat și economice, atmosfera de efervescență creatoare caracteristică tuturor sectoarelor vieții sociale.Rapidele transformări înnoitoare din țara noastră — așa cum subliniază partidul — cer presei, în pri

O ADEVĂRATĂ
ISTORIE VIE

drum . „fracțiune centrală co
munistă de presă" din

Cine a scris și a 
participat la editarea 
și răspîndirea presei 
comuniste și antifas
ciste retrăiește astăzi 
cu emoție o adevărată 
istorie vie, plină de 
fapte eroice și jertfe, 
de lupte însuflețite de 
încrederea în victoria 
finală a cauzei parti
dului.

între anii 1920—1944 
au apărut în țara noas
tră zeci și sute de pu
blicații legale și ilega
le îndrumate direct 
sau influențate de 
partid. începînd cu 
„Socialismul" și „Tine
retul socialist", trecînd 
prin „Viața Muncitoa
re’ și ajungînd la 
„Scînteia" ilegală, la 
numeroasele publicații 
antifasciste ilegale, se- 
milegale și legale ti
părite în deceniul al 
patrulea, acest
plin de greutăți și 
jertfe a fost luminat de 
lupta partidului pen
tru unitatea clasei mun
citoare și a tuturor ce
lor ce muncesc, pen
tru răsturnarea regimu
lui de exploatare și a- 
suprire, pentru socia
lism. Cunoscuți mili- 
tanți s-au dovedit, în 
același timp, și remar
cabili publiciști. Gh. 
Cristescu, Al. Dobro- 
geanu-Gherea, Gh. Ni- 
culescu-Mizil, D. Fa
bian, Gh. M. Vasiles- 
cu-Vasia, N. Popescu- 
Doreanu, Elena Filipo- 
vici, Timotei Marin, D. 
Filipescu redactau și 
răspîndeau zi de zi 
ziarele partidului, ti
neretului și sindicate
lor, în ciuda agenților 
de siguranță trimiși să 
confiște ziarele sau 
să-i aresteze pe răs- 

AI.MIHÂILEANU

pînditori. Erau pre- 
zenți totdeauna la a- 
ceste acțiuni sute de 
muncitori, membri ai 
celulelor comuniste, 
simpatizanfi comuniști, 
membri ai Partidului 
Social-Democrat, ai 
sindicatelor muncito
rești.

Apariția „Scînteii" 
ilegale a fost nu nu
mai un important mo
ment publicistic, dar și 
un moment determi
nant pentru întărirea 
legăturilor partidului 
cu masele.

Pentru coordonarea 
activității presei ilega
le cu cea legală, C.C. 
al P.C.R. a creat, între 
anii 1933—1935, o

care făceam parte și 
eu, alături de Alexan
dru Sahia, Scarlat Calî- 
machi, Matei Socor și 
alții. Această fracțiune 
coordona întreaga ac
țiune a presei legale 
antifasciste și furniza, 
în același timp, mate
riale pentru presa ile
gală — pentru „Scîn
teia" și celelalte publi
cații care apăreau la 
adăpost de ochii sigu
ranței.

O parte din mate
rialul „Scînteii" ilega
le, în special manifes
tele și comunicatele 
P.C.R., care conțineau 
importante directive 
politice, le foloseam 
pentru publicațiile le
gale. In felul acesta, 
P.C.R. reușea să îmbi
ne cu abilitate munca 
presei legale cu cea a

mul rînd, să sesizeze cu mai multă operativitate fenomenele noi, să le analizeze în profunzime, să combată ceea ce este învechit, să cuprindă mai larg bogăția activității creatoare a oamenilor muncii, să se ridice la un nivel științific superior de abordare a problemelor complexe puse în diferite domenii, răspunzînd preocupărilor cititorilor, exigențelor partidului. Eficiența practică, aportul la construcția socialismului reprezintă principalul criteriu de apreciere a activi- . tății presei.Așa cum făurirea bazei tehnico- materiale este hotărîtoare pentru dezvoltarea noii orînduiri socialiste, tot astfel atenția acordată problemelor economice reflectă gradul de maturitate a ziarului. Pentru întreaga noastră presă centrală și locală au o deosebită însemnătate principială și practică indicațiile partidului privind imprimarea unui caracter științific conducerii activității economice, necesitatea de a studia temeinic noile fenomene ale vieții sociale.In continuare, vorbitorul s-a referit la activitatea de zi cu zi a presei, radioului și televiziunii, a tuturor ziariștilor pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Lucrătorilor din presă — a spus vorbitorul — li se cere să pătrundă, să interpreteze cu promptitudine cele mai noi fenomene și tendințe ale activității sociale. Competență, înaltă răspundere partinică, principialitate, efort continuu de auto- perfecționare — iată ce cer ziaristului mai mult ca oricînd partidul, viața, cititorul.în încheierea adunării a avut loc un program artistic. Și-au dat concursul artiștii emeriti Irina Ră- chițeanu-Șirianu, Mircea Buciu și David Ohanesiăn, Ludovic Spiess, Horst Gehann, Martha Joja — a- companiament, și Stela Popescu — prezentare.
★Cu același prilej, seara, Uniunea Ziariștilor a oferit o masă tovărășească. (Agerpres)

presei ilegale pentru 
mobilizarea inimilor și 
a conștiințelor în lupta 
împotriva pericolului 
fascist.

Păstrarea unui înalt 
grad de conspirație a 
apărat presa ilegală 
condusă de partid îm
potriva copoilor sigu
ranței, care urmăreau, 
clipă cu clipă, activita
tea noastră politică.

îmi amintesc cum a- 
pariția fiecărui număr 
al „Scîntei1" ilegale 
era așteptată cu nerăb
dare în celulele din 
uzine și întreprinderi, 
în rîndul țăranilor și 
intelectualilor. Mai pu
țin cunoscut este fap
tul că printre răspîndi- 
torii presei ilegale se 
numărau și militari 
simpatizanfi ai P.C.R., 
care nu de puține ori 
au adăpostit și răspîn- 
dit publicațiile noastre. 
Cunoscutul aviator Oc
tavian Oculeanu, mem
bru al U.T.C. din anul 
1924, a împărțit pînă 
la moartea sa, fără șo
văire, presa ilegală. A 
murit înainte de apari
ția „Scînteii". Colone
lul loachim — astăzi 
pensionar — a adă
postit și difuzat din 
anul 1924 și pînă la 23 
August 1944 presa ile
gală.

Ne amintim astăzi 
cu respect de numero
șii tovarăși, publiciști 
și activiști, răspîndifori 
și adăpostitori ai re
dacțiilor și tipografiilor 
clandestine, care au 
fost arestați, schingiuiți 
sau executați de regi
mul burghezo-moșie- 
resc, de fasciști.

Ei au căzui eroic.
A rămas exemplul 

lor nemuritor.



scInteia PAGINA 3

VIZITA CONDUC/iTORILOR D E PARTID Și DE STAT
ÎN REGIUNEA MUREȘ-AU'rONOMÂ MIAGHIARĂ

(Urmare din pag. I)Aceeași primire entuziastă în Piața Libertății, unde are loc un miting. După salutul rostit de primul secretar al comitetului raional de partid. Iosif Burian, a vorbit în limba maghiară muncitorul forestier Hunyadi Laszlo.întîmpinat cu aclamații și urale prelungi, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Raionul dv., orașul Gheorghieni — a spus vorbitorul — au cunoscut în anii construcției socialiste o frumoasă dezvoltare, ca și întreaga regiune Mureș-Autonomă Maghiară, ca și întreaga noastră patrie. Socialismul a deschis căile înfloririi continue a orașelor și satelor, ridicării continue a bunăstării materiale și a nivelului de cultură al tuturor oamenilor muncii din România. Acestea sînt rodul politicii juste a partidului nostru comunist, care, în întreaga sa activitate, se călăuzește după interesele întregului popor și face totul spre a-i asigura o viață înfloritoare, îmbelșugată.O dată cu înlăturarea claselor exploatatoare, a fost lichidată pentru totdeauna și asuprirea națională și inegalitatea între oameni, s-au. deschis căile pentru adevărata egalitate în drepturi între toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, adevărata egalitate con- stînd în drepturile și posibilitatea tuturor cetățenilor patriei de a se bucura din plin de roadele muncii lor, de a-și pune munca, priceperea în serviciul dezvoltării bazei materiale a socialismului, ridicării culturii, științei, de a-și desfășura activitatea în orice sector, în întreprinderi, agricultură, învă- țămînt și știință.Dezvoltarea istorică a făcut ca pe aceste meleaguri să trăiască împreună români, maghiari, germani. împreună, ei au făurit toate bogățiile care se găsesc aici. împreună au dus lupte grele împotriva asupritorilor — fabricanții și moșierii români, maghiari, germani etc care s-au unit pentru a exploata pe oamenii muncii indiferent de naționalitate. Numai stă- pînitorii voiau să învrăjbească oamenii muncii de diferite naționalități pentru a-i putea asupri mai ușor și pe unii și pe alții. Noi. am lichidat „această stare de lucruri. Acesta este rezultatul luptei comune a oamenilor muncii, români, maghiari, germani, care, înfrățiți, mînă în mînă, au izgonit pe exploatatori și-și făuresc o viață liberă în România socialistă.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: Am realizat multe în anii, socialismului, dar mai avem încă multe de făcut. Mai sink's și neajunsuri în munca noastră, mai trebuie să depunem încă multe eforturi pentru a ridica industria, agricultura. Raionul dv., după cîte: știu, are condiții bune pentru dezvoltarea agriculturii, îndeosebi a creșterii animalelor. Aveți o industrie forestieră puternică, aveți condiții ca în anii noului cincinal să aduceți o contribuție mai mare la dezvoltarea economiei raionului, a regiunii, a întregii țări, a întregii noastre activități de desăvîr- șire a construcției socialiste, de ridicare a bunăstării poporului pe o treaptă superioară. Sîntem convinși că cetățenii raionului și orașului Gheorghieni nu vor precupeți eforturile în această operă.Noua Constituție a României socialiste — a subliniat în continuare vorbitorul — garantează și asigură drepturi și posibilități egale pentru toți cetățenii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, de a-și manifesta priceperea, forța în toate domeniile de activitate. Se mai întîmplă, ici-colo, unele neajunsuri, unele lipsuri. Se mai pot găsi oameni cu concepții înapoiate; mai pot exista manifestări greșite, fie ale unui român față de un maghiar, fie ale unui maghiar față de un român, dar toate acestea sînt rămășițe ale trecutului și ele trebuie înlăturate cu desăvîrșire. Frăția de nezdruncinat între toți oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate. se întărește continuu ; numai strîns uniți, înfrățiți, cot la cot, punînd toată priceperea în serviciul construcției socialiste, vom reuși să realizăm mai iute sarcinile puse de Congresul al IX-lea, să facem ca țara noastră să devină mai bogată, mai înfloritoare, ca viata fiecărui cetățean al patriei noastre să devină mai îmbelșugată.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. au fost viu aplaudate. Se înalță urale, răsună ovații pentru patria scumpă, Republica Socialistă România,~ pentru Partidul Comunist Român.La dorința locuitorilor orașului, conducătorii de partid și de stat sînt invitați apoi să planteze un brad- în parcul din localitate, în semn de amintire a vizitei lor. în drum spre parc, numeroși oameni se desprind din mulțime, le adresează calde urări, izvorîte din a- dîncul inimii: „Bine ați venit Ia noi, vă rugăm să poftiți în fiecare an la noi, oricît ați fi de ocupați".în timp ce se îndreaptă spre mașini, oaspeții sînt atrași în vîr- tejul unei hore, ce se transformă apoi într-un ceardaș. Despărțirea de locuitorii orașului Gheorghieni a prilejuit emoționante momente de rămas bun.în drumul ce străbate, după ieșirea din oraș, mănoasa cîmpie a depresiunii Gheorghienilor, străjuită la orizont de crestele munților, au ieșit, cu mic cu mare,~ locuitorii satelor din aceste părți.

în Valea Strîmbă. în centrul comunei, conducătorii de partid și de stat coboară din mașini, fiind invitați de familia Forika Mihai, cooperatori din aceste părți, să guste din roadele pămîntului, din palinca tare făcută aici. La intrarea în satul Voșlobeni, calea mașinilor este barată de un grup mare de săteni. Se aud răsunînd acordurile Horei Unirii.
Întîlnire 

cu studențiiNe aflăm pe locuri cîntate în doine și balade, în legende străvechi. Ne îndreptăm spre locul de unde țîșnesc, ca doi frați buni, Mureșul și Oltul, iar dincolo de această cumpănă a apelor, de pe culmea Pietrei Singuratice, se zărește Ceahlăul în toată măreția sa.Pe aceste meleaguri de o rară frumusețe, în apropierea Izvorului Mureșului, sute de studenți din întreaga țară își pețrec vacanța. Zvon de cîntece vestește din depărtare prezența taberei lor. în drum spre Miercurea Ciuc, conducătorii de partid și de stat se opresc pentru cîteva clipe aici. în întîmpinarea lor au ieșit Costin Nădejde, adjunct al ministrului învățămîntului, și Mircea Ange- lescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele U.A.S.R., sute de stu- denți. Entuziasmul tineresc pe care-1 prilejuiește vizita oaspeților culminează cu „Gaudeamus igitur". Conducătorii de partid și de stat vizitează tabăra, se interesează îndeaproape de condițiile create, de felul cum își petrec timpul și își reîmprospătează forțele studenții aflați aici. în fața careului de onoare, oaspeții sînt salutați de Alexandru Ignat, secretar al U.A.S.R., directorul taberei. Studenții Elisabeta Gheorghiu de la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași și Kikely Pali de la I.M.F. Tg. Mureș exprimă în cuvinte emoționante bucuria tinerilor de a avea în mijlocul lor pe conducătorii de partid și de stat,Primit cu mare însuflețire, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. După ce a subliniat justețea felului în care este organizată activitatea în tabără prin îmbinarea odihnei cu schimbul de experiență privind studiul universitar și activitatea asociațiilor studențești în diferite centre universitare, vorbitorul s-a referit la sarcinile puse de Congresul al IX-lea al P.C.R. în fața tineretului.Programul de dezvoltare a economiei, culturii, științei creează posibilități nelimitate tineretului nostru de a-și afirma și dezvolta talentele șr aptitudinile. învățînd, trebuie să vă străduiți să vă însușiți tot ceea ce este mai nou în știința și în cultura națională și universală. Patria noastră, socialismul, comunismul au nevoie de oameni pricepuți, stăpîni pe știință și cultură, pentru că numai în acest fel vom reuși să ridicăm edificiul socialismului în patria noastră la înălțimea cerințelor contemporane, să ne apropiem și să ajungem la nivelul țărilor cu o civilizație și o cultură avansată. Iată de ce partidul nostru acordă o atenție atît de mare învățămîntului, științei și culturii, de ce se fac eforturi materiale atît de mari pentru dezvoltarea lor.Aveți condiții bune de învățătură. Știm că mai sînt și unele lipsuri. Dar condițiile de astăzi sînt incomparabil mai bune decît cele pe care le-au avut studenții în trecut. Trebuie să folosiți la maximum condițiile existente, așa cum sînt, să vă străduiți să învă- țați cît mai mult și mai bine. Este o obligație cetățenească și socială a fiecărui cetățean al patriei noastre, și mai cu seamă a fiecărui tînăr, de a se pregăti, de a sluji cu toată priceperea, cu toată dragostea, cu toată credința, patria și poporul.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: „Aici sînteți studenți și activiști ai U.T.C. din toate centrele universitare din țară, români, maghiari, germani și de alte naționalități. Aceasta este o dovadă a condițiilor și realităților noi din România socialistă, a egalității depline în drepturi între toți cetățenii patriei noastre. Este datoria tineretului, îndeosebi a tineretului universitar, a intelectualilor de mîine, de a aplica în practică politica partidului nostru de întărire a unității și frăției între oamenii muncii, indiferent de naționalitate, pentru că numai înfrățiți, muncind cot la cot, sub conducerea partidului, vom reuși să obținem succese și mai mari în construcția socialismului. în înflorirea patriei".Referindu-se la unele probleme internaționale, vorbitorul a subliniat că partidul și guvernul nostru și-au adus contribuția la elaborarea documentelor adoptate recent la Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, documente menite să servească interesele păcii și colaborării între popoarele din Europa și din întreaga lume.Amintind de vizitele pe care le fac delegațiile române în diferite țări și de vizitele delegațiilor străine în țara noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că 

întreaga activitate politică, diplomatică a partidului și guvernului nostru este îndreptată spre întărirea colaborării cu țările socialiste, a unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, spre întărirea colaborării cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. Această activitate corespunde spiritului solidarității internaționale a celor ce muncesc, al unirii tuturor forțelor antiimpe- rialiste, al luptei pentru asigurarea păcii în lume. Partidul și guvernul acționează astfel pentru a asigura poporului nostru, tineretului, condiții de muncă pașnică, posibilitatea să învețe, să se dezvolte, pentru a ridica patria pe culmile înalte ale progresului, astfel ca poporul nostru să pășească mîndru în rîndul națiunilor socialiste, al națiunilor din întreaga lume, ca

TG. MUREȘ. Se analizează planul de sistematizare a orașuluiun popor care își aduce contribu- . ția la dezvoltarea civilizației, la victoria comunismului. în încheiere, secretarul general al C.C. al P.C.R. a urat studenților petrecere bună în tabără, succese la învățătură și în viață.Momentele solemne prilejuite de întîlnirea de la careu fac loc apoi unei spontane sărbători. Tineri și tinere invită în horă pe oaspeți, conducîndu-i apoi cu un adevărat alai de cîntec și joc spre ieșirea din tabără.Conducătorii de partid și de stat și-au continuat drumul spre minele de la Bălan.
Printre minerii 
de lai BălanDe la Izvorul Mureșului conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre raionul Ciuc.La intrarea în comuna Sîn- dominic oaspeții sînt întîmpinați de grupuri mari de călăreți și numeroși tineri îmbrăcați în costume naționale care însoțesc coloana dansînd hore și ceardașuri. în centrul comunei,»un cor impunător din care fac parte patru generații de locuitori cîntă „Republică — măreață vatră". Prezentînd în mod simbolic preocupările lor de fiecare zi, locuitorii au scos în fața caselor mese cu țesături alese iar alături, femei și fete torc lînă, me- lițează inul, lucrează la războaie de țesut.în continuare, coloana de mașini se îndreaptă spre minele Bălan. încă de departe, la poalele muntelui Hășmașul Mare, se zărește o tînără așezare muncitorească. Blocuri noi cu trei-cinci etaje, magazine moderne, conducte industriale arătă că ne apropiem^ de o mare întreprindere industrială. Familii ale minerilor și ale constructorilor care lucrează la dezvoltarea minei și a orașului au umplut pînă la refuz străzile și balcoanele caselor. în fața secției de flotație a minei Bălan un mare arc de triumf pe care sînt scrise cuvintele : „Noroc bun" — tradiționala urare a minerilor.Inginerul Marin Cristi, directorul minelor Bălan, prezintă schițele și machetele care înfățișează viitoarea dezvoltare a întreprinderii.în continuare, este vizitată uzina de preparare a minereului, u- nitate modernă, de înaltă tehnicitate, care are o capacitate de prelucrare de 2 000 tone în 24 de ore. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici se interesează îndeaproape de modul cum sînt realizați indicii teh- nico-economici, discută cu specialiștii despre posibilitatea valorificării mai complete a minereurilor prelucrate aici. Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a dat indicații pentru întocmirea unui studiu privind valorificarea complexă a minereurilor.La adunarea care a avut loc pe platoul din fața intrării la gurile de mină, în numele întregului colectiv, inginerul Marin Cristi, direotorul întreprinderii, a mulțumit tovarășilor din conducerea de partid și de stat pentru vizita făcută și s-a angajat ca sarcinile ce decurg din documentele Congresului al IX-lea să fie îndeplinite exemplar. întîmpinat cu puternice aplauze și urale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul întreprinderii pentru succesele obținute în creșterea producției minei.Mina dumneavoastră — a spus vorbitorul — este o creație a regimului nostru socialist. Ați obți

nut în anii șesenalului succese mari. Producția a crescut de circa 5 ori, ați dat patriei în 1965 peste 500 000 de tone de minereu de cupru. Este un lucru bun și pentru aceasta vă felicităm din toată inima. în următorii cinci ani, nevoile de cupru ale industriei noastre socialiste cresc. Ca urmare, dumneavoastră, colectivului de muncitori, tehnicieni, ingineri, conducerii minei vă revin sarcini mari: trebuie să ajungeți să dați în 1970 peste 1 milion de tone de minereu. A- ceasta înseamnă dublarea producției în acești cinci ani, necesitînd un efort mare. Se vor face însemnate investiții. Asigurînd deschiderea noilor mine, veți putea realiza sarcina livrării minereului. De asemenea, va trebui să dezvoltați flotația. Pînă în 1970, numărul muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor va crește cu încă 1 800. Veți deveni un colectiv puternic de peste 4 000—4 500 de oameni, iar mina va fi una din unitățile mari ale economiei noastre socialiste. Partidul și guvernul sînt încredințate că vă veți duce la bun sfîrșit sarcinile. Vă urăm din toată inima să le îndepliniți cu succes.O dată cu dezvoltarea minei, aici, pe Valea Oltului, s-a născut și un oraș nou. El va continua să crească. Pînă în 1970 se vor construi noi locuințe, ceea ce va a- sigura îmbunătățirea condițiilor de locuit și de viață ale dumneavoastră și familiilor dv. Este și normal ca, pe măsură ce se dezvoltă producția și crește bogăția patriei, să se îmbunătățească și condițiile de viață ale oamenilor muncii, acesta fiind țelul întregii politici a partidului nostru. Amintind că la această mină lucrează oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități, vorbitorul a subliniat că tot ceea ce s-a. creat aici, ca și în alte părți, este rodul eforturilor unite ale oamenilor muncii care înfăptuiesc politica partidului.La terminarea vizitei, un grup de mineri fruntași oferă conducătorilor de partid și de stat daruri simbolice: lămpașe și ciocane de miner, bucăți de rocă cupriferă. O delegație a constructorilor de la barajul de la Mestecăniș pe Glt oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu o cheie, care reprezintă în mod simbolic închiderea Oltului.
în interesul 

poporului, 
al socialismuluiîn drumul spre Miercurea Ciuc, coloana de mașini trece prin satele Cîrța, Mădăraș, Racu. La Dă- nești, cunoscut nu numai în țară, 

ci..și peste hotare, pentru ceramica neagră ce se produce aici, centrul satului a fost transformat în- tr-o adevărată expoziție a artei populare de pe aceste meleaguri. Războaie de țesut, furci de tors, frumoase țesături, unelte de olărit sînt prezentate oaspeților de către locuitorii comunei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu Antal Marton Iosif, președintele cooperativei agricole de producție, despre dezvoltarea cooperativei și a comunei.Un însuflețit miting s-a desfășurat la amiază în orașul Miercurea Ciuc, oraș bogat în mărturii ale tradițiilor de luptă comună ale românilor și maghiarilor împotriva asupririi și exploatării. La mitingul care a avut loc pe noul bulevard al orașului au luat cuvîntul tov. Kovacs Mihai, prim-secretar al 

comitetului raional de partid, și Ion Tonco, veteran al luptelor țărănești de pe Valea Ghimeșului din 1934, care a vorbit în limba maghiară. în ovațiile celor prezenți a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.După ce a relevat că raionul Ciuc și orașul Miercurea Ciuc, ca și alte orașe și raioane din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, ca și întreaga țară, au cunoscut, î-n anii construcției socialiste, o dezvoltare puternică, obținîndu-se importante realizări, atît în industrie, cît și în agricultură, vorbitorul a spus : Sînt cunoscute priceperea și hărnicia locuitorilor din acest raion, care reușesc să smulgă pămîntului recolte din ce în ce mai bogate, să obțină rezultate bune în creșterea animalelor. Realizările dobîndite în dezvoltarea economiei au dus la creșterea bunăstării oamenilor muncii din raion și din oraș. Am ascultat aici — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — pe unul dintre participant la acțiunile comune de luptă ale țăranilor români și maghiari din 1934 din Valea Ghimeșului, acțiuni care pe atunci au avut o mare însemnătate în bătălia împotriva burgheziei și moșierimii, a politicii lor de asuprire și de înrobire a oamenilor muncii. De altfel, în decursul secolelor, nu o dată românii și maghiarii s-au răsculat și au luptat împreună împotriva exploatatorilor și această luptă a dus, nu o dată, la victorii, la îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii. O dată cu înfăptuirea revoluției populare, cu victoria . socialismului, s-au creat condiții pentru adevărata egalitate în drepturi între toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, care, împreună, au obținut toate cuceririle anilor socialismului în România,Realizările dobîndite în construcția socialistă, creșterea bunăstării tuturor oamenilor muncii, sînt o dovadă a justeței politicii mar- xist-lenin-iste a partidului nostru comunist, care pune în centrul politicii sale slujirea cu credință a intereselor poporului, ale patriei, pentru a asigura mersul continuu înainte, pe calea desăvîrși- rii construcției socialiste, spre construirea comunismului.în continuare, vorbitorul a arătat că în cadrul vastului program de dezvoltare a patriei, elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, va cunoaște o nouă înflorire și raionul Ciuc. în următorii cinci ani, investițiile pentru dezvoltarea industriei și agriculturii raionului vor depăși 600 milioane de lei. Desigur că pentru înfăptuirea acestor obiective — a spus vorbitorul — trebuie să muncim serios. Sîntem convinși că organizația raională de partid, sfatul popular raional, toți oamenii muncii români și maghiari voi- da viață, înfrățiți, prevederilor stabi

lite de Congresul al IX-lea. Ceea ce am înfăptuit pînă acum constituie o dovadă că avem forța și priceperea necesare și reprezintă garanția că vom realiza pe deplin noile sarcini trasate de Congres.După miting, coloana de mașini se îndreaptă spre Sînmartin, comună ce cunoaște, ca toate satele de pe această vale, bucuria succeselor vieții noi. întîmpinați de călăreți în straie naționale, de fete și flăcăi care învîrtesc jocuri, oaspeții se opresc la sediul cooperativei agricole de producție, unde Benedek baci, unul din cei mai harnici cooperatori din comună, le oferă, o dată cu pîiriea caldă, și gustosul chimion secuiesc. Sîntem în centrul unei cooperative agricole care, deși tînără, înființată în 1962, cu 586 familii și un fond de bază de numai 200 000 lei, a cunoscut un avînt continuu. în numai cei 4 ani de existență, fondul de bază a urcat la peste 4 milioane lei, iar averea obștească la peste 7 milioane lei.Luînd cuvîntul în fața cooperatorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a transmis un călduros salut din partea C.C. al P.C.R., a dat o apreciere pozitivă îndemînării, priceperii și simțului lor gospodăresc, făcînd recomandări pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și a culturii cartofilor.înainte de a părăsi comuna Sînmartin, conducătorilor de partid și de stat le este prezentat „Tezaurul dacic" format din 20 de piese de argint încrustat, descoperite în anul 1965, în cariera de piatră de la Sîncrăieni, de lîngă Miercurea- Ciuc.
Strînsă unitate 
între îndatoririle 
naționale și cele 
internaționalisteIntrarea în raionul Odorhei a avut loc printr-o poartă, lucrată de meșteri iscusiți ai acestor locuri. Mii de cetățeni români și maghiari, îmbrăcați în frumoase costume naționale, i-au întîmpinat pe oaspeți. Drapelele țării și ale partidului, purtate de sute de călăreți, i-au însoțit tot drumul pînă în oraș, înainte de a ajunge la Odorhei, oaspeții se opresc la Homorod, unde se află tabăra a 800 de pionieri din întreaga țară. Tovarășul Ceaușescu îi îndeamnă să învețe cu sîrguință pentru a deveni folositori patriei.în sala de consiliu a sfatului popular raional, conducătorii de partid și de stat, împreună cu activul local, au examinat problemele dezvoltării industriale ale raionului, amplasarea cît mai judicioasă a viitoarei fabrici prevăzută în planul cincinal, perspectivele economice ale furnalului din Vla- hița, structura populației raionului etc.între timp, în piața mare a orașului s-au strîns mii și mii de oameni, locuitori ai orașului, furna- liști din Vlahița, mineri de la Lueta, agricultori, crescători de vite din satele apropiate. La mitingul care a avut loc aici au luat cuvîntul Szavuj Ludovic, prim-secretar al comitetului raional de partid, Varro Gizella, directoarea liceului din localitate, Dane Ga- vril, membru al cooperativei agricole de producție din Sînpaul.întîmpinat cu puternice și îndelungi aplauze, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.După ce a subliniat că rezultatele obținute pînă acum demonstrează că sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al partidului privind industrializarea socialistă a țării, dezvoltarea agriculturii, înflorirea științei, culturii se îndeplinesc cu succes,' vorbitorul a prezentat un amplu tablou al marilor transformări înnoitoare care s-au petrecut în anii socialismului în patria noastră. Toate realizările obținute — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — confirmă justețea liniei politice marxist-le- niniste a partidului nostru. Atît în înfăptuirea industrializării, cît și în transformarea socialistă a agriculturii, partidul nostru s-a sfătuit mereu cu muncitorii, țăranii, intelectualii. Am înfăptuit aceste mari transformări revoluționare împreună cu întregul popor și tocmai de aceea ele au putut fi realizate într-un timp atît de scurt. Aceasta demonstrează că a- tunci cînd partidul este strîns legat cu poporul, cînd politica sa corespunde intereselor poporului nu există problemă care să nu poată fi rezolvată în mod just în interesul poporului, al progresului, al socialismului. înfăptuirile noastre constituie o mîndrie a întregului popor, demonstrează superioritatea orînduirii socialiste a- supra celei capitaliste. La aceste realizări își aduc contribuția și regiunea și raionul dv., care în anii socialismului s-au dezvoltat puternic. în cursul acestui cincinal vă revin și dv. sarcini importante, în Odorhei se va construi o întreprindere unde vor lucțg c1ri?ă 2 600—2 800 de salariați, unitate 

care va ridica nivelul de viață al orașului. întreprinderile existente se vor dezvolta, își vor spori capacitatea de producție. în același timp, agricultura va cunoaște și ea o intensă dezvoltare.Desigur că în măreața operă înfăptuită pînă acum am avut 'și lipsuri și neajunsuri. întotdeauna, însă, partidul nostru, poporul nostru au găsit în sine forțele necesare pentru a lichida lipsurile, a înlătura greutățile din cale și a asigura mersul înainte.în raionul dv. — a spus în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu— trăiesc, de veacuri, împreună români, maghiari, alte naționalități. în decursul vremurilor oamenii muncii au avut multe de înfruntat, au dus multe lupte împotriva asupritorilor comuni. Raionul, regiunea dv., cunosc multe pagini glorioase de luptă comună împotriva exploatatorilor, pentru eliberarea socială și națională. Această luptă a fost încununată de succes o dată cu răsturnarea regimului burghezo-moșieresc și victoria socialismului în patria noastră. Socialismul a asigurat egalitate deplină în drepturi între oamenii muncii de diferite naționalități. Umăr la umăr, toți muncesc și dau viață politicii partidului nostru comunist. în aceasta constă superioritatea orînduirii noastre socialiste.în continuare, vorbitorul a spus: Muncind pentru realizarea sarcinilor puse de Congresul al IX-lea al partidului, creînd condiții pentru ■ dezvoltarea într-un ritm rapid a patriei, noi îndeplinim o obligație față^de poporul nostru. îndatorirea fiecărui comunist este de a servi poporul, de a nu pregeta pentru a asigura bunăstarea, fericirea poporului.în același timp, noi ne îndeplinim o îndatorire internaționalistă față de țările socialiste, față de partidele comuniste și muncitorești și clasa muncitoare internațională, pentru că, cu cît succesele pe care le obține fiecare țară socialistă, în construcția socialistă, în întărirea puterii economice, culturale, științifice sînt mai mari, cu atît se întărește sistemul mondial socialist— forța cea mai importantă a societății contemporane — cu atît mai puternică va fi influența pe .' care socialismul o va exercita asupra întregii lumi, forța cu care el va putea să acționeze în apărarea păcii în lume. Noi considerăm că între îndatorirea națională și cea internaționalistă există o strînsă unitate, că ele trebuie strîns împletite ; nu te poți considera internaționalist atunci cînd nu te îngrijești de întărirea economică și culturală a patriei tale. Internaționalismul și solidaritatea internațională se realizează nu în vorbe. Ea se înfăptuiește în primul rînd prin creșterea continuă a forței țărilor socialiste, care să demonstreze superioritatea socialismului, să convingă popoarele că numai pe această cale se poate asigura bunăstarea întregii omeniri, pacea în lume.La consfătuirea Comitetului Politic Consultativ, care a avut loc luna trecută la București, țările socialiste participante au adoptat documente de o deosebită importanță. Declarația privind securitatea în Europa deschide perspectiva organizării, pe baze noi, a relațiilor între țările europene, fără deosebire de regim social, proclamă principiile egalității, suveranității, independenței naționale ca principii de bază, care pot asigura raporturi noi între popoare, securitatea și pacea în întreaga lume. Declarația privind agresiunea Statelor Unite în Vietnam constituie o manifestare puternică a solidarității țărilor socialiste semnatare cu poporul vietnamez, o reafirmare a hotărîrii lor de a ajuta poporul vietnamez pînă la victoria finală în lupta împotriva agresorilor americani. Partidul și guvernul nostru vor milita pentru traducerea în viață a prevederilor Declarației privind securitatea în Europa, cu convingerea că perseverînd pe această cale vom aduce o contribuție însemnată la cauza securității europene, la cauza păcii în lume. Vom continua să acordăm sprijin poporului vietnamez în lupta sa. Preocupîndu-ne de asigurarea condițiilor pașnice de muncă pentru poporul nostru, militînd pentru a împiedica imperialismul să împingă omenirea spre un nou război mondial, noi ne îndeplinim, în același timp, o îndatorire națională față de poporul nostru și o îndatorire internațională. Iată de ce între sarcinile construcției socialiste și lupta pentru pace, împotriva, politicii agresive imperialiste, între sarcinile naționale și internaționalismul proletar, există o strînsă unitate.în încheiere, secretarul general al C.C. al P.C.R. a urat cetățenilor din orașul și raionul Odorhei succes deplin în îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea.
★în continuare, oaspeții au vizitat orașul Reghin, după care au revenit la Tg. Mureș, unde a avut loc o întîlnire cu activul de partid.în numărul viitor vom publica 

relatări despre manifestările care 
au' avut loc cu acest prilej.

Constantin MARINESCU 
Adrian IONESCU 
Aurel URZICA 
Deaky LORAND



PAGINA 4 SClNTEIA
IfActori care joacă și actori care nu joacă... Iată o problemădelicată — și deloc nouă — a institujiilor noastre teatraleși muzicale. Departe însă de a avea un caracter strict indi- Cum să echilibrăm CINEMAvidual, ea este la noi strîns legată de întreaga dezvoltarea trupelor artistice, de eiortul lor de deiinire a profilului. în mod rațional

într-o trupă 
supraîncărcată 

talentele 
se pierd

potriviți pentru rolurile 
De multe ori specta- 
vin la casă, întreabă: 

astă seară ? — iar dacă

ționari de multe ori inutili. 
Se impune, cred, o revizuire te
meinică a schemelor din multe 
teatre muzicale din țară".

Avem teatre, instituții muzicale unde o bună parte a personalului artistic rămîne nefolosită stagiuni de-a rîndul. Talente remarcate cu ani în urmă sînt, treptat, date uitării, iar cînd își fac reapariția, lipsa exercițiului le creează un handicap serios. Se nasc nemulțumiri, tendințe spre o concurență neloială. în culise se formează un mediu prielnic discuțiilor neprincipiale, care exercită o influență negativă asupra atmosferei de creație.
„într-un teatru, fie el drama

tic, muzical sau de revistă, ne spune maestrul emerit al artei NICUȘOR CONSTANTINES CU, toți artiștii trebuie să se simtă ne
cesari și prețuiți. Cei care stau 
mult timp fără întrebuințare se 
„acresc", își pierd elanul, își iro
sesc însușirile. Din purtători ai fo
cului sacru, devin funcționari. De 
aceea este atît de important ca 
în fruntea instituției să se afle 
un adevărat animator, un om cu 
dragoste de artă, care să știe să 
însuflețească întreg colectivul. Așa 
a fost posibil, de pildă, ca într-un 
teatru mic, cum este acela de la 
Piatra Neamț, să fie „lansate", 
puse în atenție pe plan republican, 
atîtea talente tinere". Subliniind necesitatea de a se asigura fiecărui interpret posibilitatea de afirmare, regizorul LUCIAN GIURCHESCU își exprima părerea că repertoriul trebuie gîndit — pe lingă celelalte criterii importante — și în funcție de interpreți, cu grija de a-i pune în valoare și a-i ajuta să crească. Să nu ni se pară anormal dacă la un moment dat se pune în scenă o piesă pentru un bun actor (bineînțeles, cu condiția să fie și piesa bună).E oare posibilă o asemenea politică atentă de cadre în condițiile unor colective bucureștene supraîncărcate ? Și pot fi împlinite satisfăcător exigențele de calitate ale publicului ? „Teatrul Nottara, 
dispunînd de o singură sală, are 
86 de actori, arată HORIA LOVINESCU. directorul teatrului. Nu 
putem, practic vorbind, să scoa
tem în condiții bune mai mult de 
6 spectacole pe stagiune; totuși, 
ca să folosim un număr mai mare 
de actori, punem în repetiție 11 
piese, știind de la bun început că 
nu le vom putea duce la capăt în 
mod optim și că vom fi împinși 
la niște compromisuri, la niște 
concesii". Se știe că la Teatrul National din București, care dispune de peste 100 de actori, un număr de artiști înzestrați, din diferite generații, nu apar decît rar pe scenă. Referindu-se la această situație, regizorul ION COJAR com- bătea prejudecata că un teatru important trebuie să aibă, neapărat, un colectiv mare: „Pe vre
muri — a spus el — Teatrul Na
țional dădea 20, poate 25 de pre
miere pe an, pentru că publicul 
era puțin numeros. Acum, fiecare 
piesă ține mult mai mult timp a- 
fișul, frecvența premierelor într-o 
stagiune s-a redus, în mod firesc, 
dar colectivul a rămas supraîncăr
cat. Din această cauză, unii 
actori nu-și găsesc utilizare chiar 
dacă au talent".

Pe lîngă neutilizarea cadrelor existente, se ridică o piedică și în calea reînnoirii necesare a colectivelor. Directorii și regizorii cu care am stat de vorbă au arătat că, din pricina supraîncărcării schemei, nu pot angaja actori potriviți pentru interpretarea anumitor roluri.Uneori se preconizează distribuțiile duble, ca o soluție pentru utilizarea unui număr mai mare de interpreți. Totuși, majoritatea oamenilor de teatru ăm stat de vorbă au că aceasta e o falsă 
„Spectacolul este gîndit
numită unitate, cu anumite rapor
turi bine stabilite 
preț și altul, iar 
blurilor" nu face 
această unitate", NICUȘOR CONSTANTINESCU. 
„Practic, cea de a doua distribuție

e, de obicei, alcătuită din actori 
mai puțin 
respective.
torii, cînd 
cine joacă
nu joacă titularul, preferă să stea 
acasă și să. se uite la televizor", afirmă ION CO JAR. E drept că. în rare cazuri, au fost alcătuite pentru aceeași piesă două distribuții paralele, deopotrivă de omogene, care au polarizat în măsură egală interesul publicului. Dar, de cele mai multe ori, interpreții dis- tribuiți în „dublură" nu au posibilitatea de a beneficia de un număr suficient de repetiții, iar schimbarea mai multor interpreți echivalează adesea cu degradarea

Pentru formarea
unor trupe

ANCHETA

omogene 
și dezvoltarea 
fiecărui artist

cu care considerat rezolvare. 
într-o a-

între un inter- 
alternarea „du- 
decît să strice e de părere

■>

spectacolului. Cînd teatrul dorește să prezinte publicului alternativ interpretări diferite, „distribuția a doua" ' ceeași miera. trebuie să se bucure de a- grijă și stimă ca și pre-
Sa facem
distincția

între valori 
și non-valori ale co-

8,30 — Ora exactă. Cum va 
fi vremea ? 8,32 — Pentru noi, 
femeile ! Sfaturi practice. 9,15 
— Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar: Filmul „Colț 
alb", 10,30 — EMISIUNEA
PENTRU SATE. 18,00 — MA
GAZIN DUMINICAL. 19,00 —
Telejurnalul de seară. 19,10 — 
Interpretul preferat: muzică 
populară la cererea telespecta
torilor, 19,35 — Documente de 
piatră : MIHAI VITEAZUL — 
film realizat de Studioul de Te
leviziune Buturești. 20,00 — Fi
nala festivalului de muzică u- 
șoară de la Mamaia — 1966 ;
transmisiune de la Mamaia. 
22,30 — Telesport. 22,50 — Te
lejurnalul de noapte.

Despre problemele specifice folosirii cadrelor artistice în lectivele de operă și balet ne-a vorbit pe larg regizorul HERO LU- PESCU : „Dezvoltarea operei cere 
interpreți capabili să înțeleagă 
noul drum al acestui gen. Aseme
nea valori artistice există în teatre
le muzicale de la noi din țară. Nu 
multe1 țări din lume se pot lăuda cu 
talente vocale și interpretative ca 
Nicolae Herlea, Elena Cernei, Zenai- 
da Pally, Arta Florescu.Dan lordă- 
chescu, David Ohanesian, Ladislau 
Konya, Traian Popescu, Marieta 
Grebenișan, Valentin Teodorian, 
Magda Ianculescu și mulți alții. în 
ultima vreme, s-au impus nume de 
tineri interpreți ca Marina Kri- 
lovici și VaSile Martinoiu. Baletul 
românesc, de asemenea, a înregis
trat în ultimii ani succese. Dar, 
uneori, spectacolele sînt terne, dis
tribuțiile necorespunzătoare.

Trebuie spus limpede că sche
mele tuturor teatrelor muzicale 
sînt, în general, foarte încărcate. 
Raportul dintre numărul de sala
riați și cei care efectiv aduc un 
aport artistic instituției este ne
satisfăcător. Sînt instituții care au 
în scheme aproape 70 de soliști, insă 
efectiv întrebuințați în spec
tacole sînt doar maximum 30-35 
soliști. De asemenea, sînt teatre 
ce dispun de mai mulți regizori, 
dirijori, maeștri de balet, sceno
grafi decît numărul necesar, în 
vreme ce altele improvizează pes
te noapte așa-ziși specialiști, ne
corespunzători ca pregătire profe
sională, diletanți proveniți din alte 
domenii de activitate și care nu-și 
pot aduoe cu adevărat contribuția 
la creșterea nivelului artistic.

Din pricina lipsei de exigență 
de care dau dovadă unele condu
ceri de teatre muzicale, după 
scurtă vreme de la angajarea u- 
nor cadre ele se dovedesc neco
respunzătoare. în alte cazuri, ab
solvenți de conservator, care în 
școală au dat dovadă de reale ca
lități, o dată veniți în teatru in
tră în anonimat. Neprogramarea 
pe o durată mai lungă a acestora 
duce, fără îndoială, la o lipsă de' 
contact permanent cu scena. Unii 
conducători de teatre muzi
cale nu și-au pus niciodată între
barea : cine se ocupă de acești ab
solvenți, de continuarea pregătirii 
lor vocale și interpretative, în ce 
fel de roluri sînt distribuiți?
. O altă categorie este aceea a 

unor cîntăreți valoroși care, în de
cursul multor ani de muncă și 
probitate profesională „au dus 
greul", cum se zice, în asigurarea 
repertoriului teatrului respectiv. 
Ajunși la o anumită vîrstă, ei nu 
mai pot avea aceeași strălucire ca 
în plină carieră, fiind din ce în 
ce mai rar programați în specta
cole. Față de această categorie ar 
trebui, după părerea mea, mani
festată o atenție cu totul deosebi
tă. Glasul — delicat instrument. — 

o rezistență
Acestor cadre valoroase ar tre
bui să li se asigure, 
la caz, o pensie prematură. Anii 
de muncă prestați de interpret să 
fie criteriul de pensionare.

Mai există, din păcate, și o ca
tegorie a acelor elemente mediocre 
care niciodată nu s-au dovedit u- 
tile teatrului, de obicei cei ce au 
ajuns în teatre nu pe baza reale
lor calități, ci datorită unor inter
venții. Această categorie constituie 
de obicei 
bîrfelilor, ce creează o atmosferă 
improprie 
nătos.

După părerea mea, și în 
ministratia teatrelor schemele 
încărcate. Întîlnim 
oameni, șefi de

Fără a avea pretenția de a epuiza această problemă complexă și de a oferi soluții universal-vala- bile, interlocutorii noștri au făcut unele sugestii în vederea echilibrării raționale a dimensiunii colectivelor artistice. Majoritatea trupelor noastre s-au constituit „din mers“, inoluzînd, deseori — după cum arăta LUCIAN GIURCHESCU — cadre eterogene, care cu greu se pot armoniza într-un colectiv unitar și printre care se află și elemente ajunse în teatru întîm- plător, sau în urma unor insistențe, dar care nu pot satisface cerințele actuale. „Așa se face — spune același interlocutor — că, 
uneori colective excesiv de nume
roase ajung în situația paradoxală 
de a... împrumuta actori din alte 
teatre pentru anumite roluri".Dezvoltarea vieții noastre artistice ridică în mod firesc problema ca unii salariați ai instituțiilor teatrale și muzicale care nu âu dovedit chemare și înzestrare artistică să fie îndrumați spre alte sectoare de activitate, unde însușirile și capacitatea lor de muncă să-și poată găsi împlinire.Pe de altă parte, deplasarea, fie definitivă, fie temporară, a unor cadre din București pentru a sprijini instituțiile mai slabe din provincie ar corespunde at.ît intereselor lor — dîndu-le posibilitatea să joace, să-și manifeste și să-și dezvolte aptitudinile — cît și intereselor generale ale mișcării artistice. Oameni care de ani de zile își încasează cu regularitate salariul fără a avea conștiința că l-au justificat prin ceva, nu s-ar simți oare reconfortați moral în mijlocul unor colective tinere, unde experiența lor ar fi bine venită și unde ar avea satisfacția dăruirii artistice — unica justificare și unicul țel al profesiei lor ?Oamenii de specialitate pe care i-am consultat au fost de părere că teatrele din București și din unele centre importante ale țării

ar trebui să aibă colective de bază mai restrînse, suple — iar cînd cerințele unor spectacole depășesc componența acestei „coloane vertebrale", să angajeze temporar actori, în vederea unor roluri anume. S-ar putea înființa pe plan central o grupă de creație din rîndul căreia fiecare teatru, la început de stagiune, să solicite interpreții necesari pentru completarea distribuțiilor sale. Cu forțele rămase eventual disponibile, grupa de creație ar putea organiza turnee prin țară, recitaluri de poezie, muzică și dans etc.
„Multor actori, posibilitatea de 

a lucra consecutiv în teatre dife
rite le-ar oferi șanse sporite de 
afirmare, ne-a spus RADU PEN- CIULESCU, directorul Teatrului Mic. Adeseori, într-un teatru, un 
actor e considerat apt pentru o 
categorie limitată de roluri și în
cepe să se șabl.onizeze. Alteori, 
un interpret talentat e dezavan
tajat de faptul că în teatrul res
pectiv există pe același gen încă 
doi-trei actori, mai cunoscuți. Lu- 
crînd în teatre diferite, cu regizori 
diferiți, actorul își poate dezvălui 
valențe neașteptate. în același 
timp, s-ar crea condițiile 
ierarhizări incontestabile a 
rilor, căci distribuirea unor 
tori, rolurile ce li se încredințea
ză n-ar mai depinde doar de opi
nia — care 
subiectivă - 
singur teatru".O dificultate importantă în calea utilizării optime a forțelor artistice o constituie incertitudinea profilului unor colective. „Vedem, 
cîteodată, directori de teatru care 
angajează anumiți actori, dar după 
aceea alcătuiesc un repertoriu în 
care acești actori nu-și găsesc în
trebuințare, spune NICUȘOR CONSTANTINESCU. Repertoriul 
trebuie gîndit în funcție de com
ponența trupei sau, atunci cînd 
este posibil, alcătuită trupa în ve
derea unei concepții precise de re
pertoriu".Numeroși oameni de teatru și-au exprimat părerea că, avînd în vedere tendința tot mai accentuată spre constituirea unor trupe cu profil bine precizat, ă devenit actuală necesitatea restructurării u- nor colective, pe baza afinităților reciproce și a înclinațiilor comune spre un program artistic determinat. O asemenea restructurare ar putea fi organizată prin acordul unanim al conducerilor de teatre, sub călăuzirea Consiliului Teatrelor, pe baza unui studiu a- tent. Ea ar avea drept urmare a- sigurarea unei stabilități sporite a trupelor teatrale, descărcarea lor de o povară financiară inutilă, îmbunătățirea generală a calității spectacolelor.

Andrei BALEANU

@ ÎN NORD, SPRE ALASKA I : Sala Palatului (seria 
bilete 1765, 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 ÎN ALB : Republica — 8,45; 
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), Grivita — 9; 11,15; 
16; 18,30; 21.
• STAN ȘI BRAN CONTRABANDIȘTI : Cinemateca 
12; 14; 16; 18,30; 21.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE : Luceafărul — 9; 
13,30; .16; 18,30;-21, Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 
20,45; la grădină 
completarea Tinerețe), Festival — 9; 11,15; 
18,30; 21 ; la grădină — 20,30, Floreasca — 9; 11,15;
16; 18,30; 21.
« URME ÎN OCEAN : Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16;
21 ; la grădină 
pietare Carnet 
20,45.
© ESCROCII
(completare Stuf) — 8,45; 11, 13,15; 18 15; 20,45, Arenele 
Libertății (completare Collegium Maius al Universității 
Iagellone) — 20.
O COPIII MĂRII — cinemascop : Victoria (completare 
Koprivșcița) — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,45, Feroviar (com
pletare Știință și tehnică nr. 14) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15.
® 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 în regiunea Argeș) — 
10,30; 15,15; 18; 20,45.
® PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9—12,15 în con
tinuare.
© NOAPTEA IGUANEI ; Doina — 13,45: 16; 18,30; 21.
O NIMENI NU SE GÎNDEȘTE LA NOI — N-O SĂ 
DOARĂ ? — VALENTIN SEROV — MINGEA FURATĂ — 
FAR-WEST — SOLUȚIE PATENT : Timpuri Noi — 9—21 
în continuare.
0 MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Ciulești 
crările sesiunii Marii Adunări Naționale) 
20,45.
® FIII „MARII URSOAICE" : înfrățirea
(completare Orizont științific 
18,15; 20,30.
® 5 000 000 DE MARTORI I : 
bila) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
tare Tinerețe) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
0 PRIMA DEZILUZIE : Dacia (completare Sandi, să asculți 
pe mămica 1) — 9; 14,30; 16,30; 18,30: 20,45.
a ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop ; 
Cosmos — 13; 15,30; 18; 20,45, Munca (completare Arsura)

de

13,45;

10;

11,15;
18,30; 

20, grădina „Doina" — 20,15 (la toate 
13,30; 16;

13,30;

— 20 (completare Borodino), Melodia 
de schițe) — 9; 11,15; 13,30; 16,15;

18,30; 
(com- 
18,30;

LA MlNĂSTIRE — cinemascop : Lumina

— 10,30; 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării (completare Simfo
nie în alb) — 11; 15; 17,45; 20,30.
e BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Bucegi (completare Carnet 
de schițe) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Arta (comple
tare Liniorii) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 ; Ia grădină
— 20,30.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Gloria — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 21, Stadionul Dinamo — 20, Pa
tinoarul „23 August" — 20,15.
a FANTOMAS — cinemascop : Unirea — 10; 15,30; 18 ; la 
grădină — 20,30.
0 TOM JONES : Flacăra — 10; 15,30; 18; 20,45.
0 IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Vitan (com
pletare Crimea) — 15,30, 18,15; la grădină — 20,30.
0 MlINE, MEXICUL I : Miorița (completare Carnet de 
sctțițe) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
« ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Popular (com
pletare Laptele) — 10,30; 15,30; 18; 20,45.
® CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop ; Aurora (com
pletare Navigatori care dispari — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45; ta grădină — 20,15, Crîngași (completare 
Stăvilirea torenților) — 15,30: 18,15; 20,45.
O CELE DOUĂ ORFELINE : Moșilor (completare Partidului, 
slavă I) — 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 In regiunea Oltenia).
® MONEDA ANTICĂ : grădina „Expoziția" — 20.
© GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Viitorul 
(completare Navigatori care dispar) — 15,30; 18; 20,30, Clu
bul uzinelor „Republica" (completare Crimea) — 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
® HAIDUCII — cinemascop : Colentina (completare Orizont 
științific nr. 3) — 15,30; 18, grădina „Buzești" (completare 
Borodino) — 20.
0 FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Volga (com
pletare Apartamentul) — 9; 11,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
® COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Rahova (completare 
Autobiografie) — 10,30; 15,30; 18; la grădină — 20,30.
e ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : Progresul 
(completare Partidului, slavă 1) — 15,30; 18; 20,45.
e PREA TÎRZIU : Lira (completare Tinerețe) : — 15,30; 18; 
la grădină — 20,30.
0 EU SÎNT CUBA I : Cotroceni — 15,15; 18; 20,45.
© SERBĂRILE GALANTE : grădina „Colentina" — 20,30, /
grădina „Progresul-Parc” (completare Schițe turingiene)
— 20,30.
© NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR
serii) : grădina „Bucegi

cinemascop (ambele

© Teatrul 
din parcul
® Teatrul ,
Bălcescu") : ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE — 20,15.
W Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (grădina Boema) 1 
SPECTACOL DE VARIETĂȚI — 20,15.
0 Circul de stat : CALEIDOSCOP-CIRC —• 16; 20.

/

varădeExcelsior (completare Mo- 
18,30; 21, Flamura (comple-

unei 
valo- 

ac-

(completare Lu-
— 15,30; 18,15;

poate fi presupusă 
a conducerii unui

Național „I. L. Caragiale" (la teatrul i 
Herăstrău) : O FEMEIE CU BANI — 20. 
de Comedie (la teatrul de vară din parcul

între popoare 
10; 12; 14; 16;

„N.

nr. 3)

|||

La ruinele Cetății Neamfului Foto : Toma Pîrvulescu

își are limitată.

de la caz

și sursa intrigilor, a

unui climat artistic

I

să-

ad- 
sînt 

cite doi-trei 
,sectoare", func-

Tntr-o vreme de nease
muite pătrunderi în taine 
esențiale ale lumii, de cău
tare și aprofundare a ace
lor elemente și fapte de ci
vilizație care au sporit te
zaurul de inteligentă și de 
sensibilitate al omului din 
toate timpurile, istoria cul
turii reprezintă, credem, o 
ramură a științelor istorice 
de mare actualitate.

Nume de prestigiu ale 
culturii noastre, de la Titu 
Maiorescu, Nicolae lorga și 
Vasile Pîrvan la Lucian Bla- 
ga, Eugen Lovinescu, Geor- . 
ge Călinescu și Tudor Via- 
nu, ilustrează în chipuri și 
cu limite diferite capitolul 
exegezei, erudite și tot
odată de vast orizont, asu
pra evoluției manifestărilor 
spirituale specifice locuito- 
rilo’ acestui pămînf.

Stabilirea unor pun(i, a 
unor relații între feluritele 
cîmpuri ale travaliului spi
ritual românesc — cu al*e  
cuvinte lărgirea bazelor 
unei istorii științifice a cul
turii noastre, înglobînd fot 
mai mult și vremea contem
porană — continuă în chip 
firesc și necesar să se afle 
în atenția tuturor celor ce 
se apleacă asupra evoluției 
literaturii, muzicii, teatru
lui, artelor plastice, popu
lare și culte deopotrivă. O 
fot mai aprofundată fami
liarizare cu istoria naționa
lă, cu rînduielile sociale, e- 
conomice și politice sur
prinse în schimbările lor de 
la o etapă la alta, în efec
tele lor reciproce, o cu
noaștere din ce în ce mai 
cuprinzătoare 
concrete, a

a datelor 
materialului 

factologic grăitor, a amă
nuntului de multe ori reve

lator și legat prin multiple

fire de fenomenul cercetat, 
o cuprindere largă a fapte
lor culturale infernajionale 
din același răstimp crono
logic — iată doar cîteva 
din jaloanele ce ni se par 
a măsura exigenfele firești 
ale unei veritabile și viabi
le abordări de istorie a 
culturii în condijiile dez
voltării atît de specializate 
a științelor contemporane. 
Istoria artei vechi de pe 
teritoriul României oferă 
nenumărate exemple în a- 
cest sens. Un număr con
siderabil de monumente 
de arhitectură, pictură, 
sculptură sau arte aplicate, 
chiar și dintre acele mai 
pufin vestite pentru valoa
rea lor estetică, din epoca 
genezei artei noastre me
dievale (secolele X—XIV), 
din Muntenia și Oltenia se
colelor XVI—XVIII sau din 
veacul al XVII-lea moldo
venesc, de pildă, își pot 
dezvălui la o atentă cerce
tare raporturi directe, mij
locite, cu fapte istorice con
temporane lor ce merg de 
la ascensiunea unei pă(uri 
sociale sau de la apariția 
unor alte căi de schimb e- 
conomic pînă la întărirea 
sau slăbirea instituției dom
nești sau la evolufia gîndi- 
rii medievale reflectate în 
cronici, în cărți populare, 
în traduceri sau adaptări 
din alte literaturi. Și exem
plele se pot înmulți dacă 
apelăm la alte comparti
mente ale culturii noastre 
din trecut și de azi.

Formele, în curs de per
fecționare continuă, ale 
răspîndirii culturii — între 
care universitățile populare 
în primul rînd — pot con
stitui, credem, mai mult 
decît pînă acum pîrghiile

și canalele cele mai adec
vate pentru receptarea is
toriei culturii. Conferin
țele, dar mai ale cursu
rile organizate de Universi
tățile populare București 
pe teme de istoria Româ
niei și universală, de isto
rie a artelor plastice, a li
teraturii, a muzicii, a tea
trului și cinematografiei, ca 
și cele preconizate pentru

viitor (istoria arhitecturii și 
urbanismului, a tehnicii) 
constituie oglinda unei ne
cesități crescînde de infor
mare a 
capitole 
culturii, 
hologia 
compartiment al învăfămîn- 
tului 
mită 
re a 
fiafă 
obște folosită în învăfămîn- 
tul mediu sau superior, fi- 
nînd seama de caracterul 
eterogen al pregătirii pu
blicului căruia i se adre
sează. Tocmai în acest sens 
ni se pare că o expunere 
integrală, a tuturor datelor 
legate de un subiect — și 
ne mărginim a ne referi 
aici numai, la cursurile sau 
conferințele ce au drept o- 
biect domeniile amintite — 
nu constituie totdeauna cea 
mai fericită modalitate de 
fixare a unei ambiante, a

publicului larg în 
diferite ale istoriei 
Firește, însăși psi- 

specifică acestui

de masă cere o anu- 
practică de transrmte- 
cunoștinfelor, diferen- 
fafă de aceea înde-

unei atmosfere propice în
sușirii unor dafe importante 
din istoria culturii. Or, toc
mai „proiectarea” în timp 
și spafiu cultural a unei 
personalități, a unei opere, 
a unui eveniment, evocarea 
inteligentă și subtilă a ace
lei ambianfe și atmosfere, 
mai mult decît epuizarea 
unor date de istorie, pot fi 
necesare celui ce-și dedică 
o parte a timpului liber 
informării, clarificării sale în 
diferite domenii ale cultu
rii și artei vechi sau con
temporane. Lecfiile de is
toria culturii și civilizației 
universale, de pildă — am 
numit un curs din progra
mul Universității populam 
București — cer, incontes
tabil, o concentrare de e- 
senfă, o abstragere din 
imensitatea materialului fap
tic a evenimentului, a de
taliului caracteristic și sem
nificativ, o capacitate deo
sebită a lectorului de a face 
cele mai felurite conexiuni 
evocatoare, de a evita în
șiruirea sau descriptivismul. 
Ideea tinerii unui curs 
un astfel 
trebuie să 
în ce mai 
tori însuși 
cotim dintre cele mai feri
cite, așezată sub semnul 
cultivării din ce în ce mai 
stăruitoare în rîndul mase
lor însetate de cultură toc
mai a noțiunii de istorie a 
culturii, de evocare cît mai 
nuanțată a tuturor etapelor 
ce au precedat cuceririle 
contemporane ale spiritului 
omenesc.

Exemplului dat i se poa
te adăuga acela al unui 
curs de arte plastice sau 
de literatură românească și 
universală, unde ponderea

cu 
de conținut ce 
răspundă din ce 
bine în anii vii- 
titlului său o so-

expunerii și explicării dife
ritelor doctrine estetice, a 
urmăririi unei evoluții a es
teticii domeniului respectiv 
poate crește fără teamă, în
locuind narările banale de 
biografii artistice și scriito
ricești, simple descrieri de 
capodopere sau povestiri 
de subiecte ale unor cu
noscute romane.

Sublinierea celor mai e- 
vidente înrîuriri ale mediu
lui istoric asupra unor mo
numente sau a unor perso
nalități ale culturii lumii, și 
ale celei românești în pri
mul rînd, evidențierea u- 
nor filiajii, urmărirea unor 
motive plastice sau litera
re, găsirea unor - corespon
dente semnificative pot cel 
mai bine servi scopului de 
fixare a sensului unor civi
lizații, stiluri sau curente 
în conștiința publicului 
larg, din ce în ce mai re
ceptiv la expunerea de 
nuanță, de sinteză.

Pătrunderea în cultură 
prin aprofundarea istoriei 
acesteia, înțelegerea tot 
mai adîncă a evoluției cul
turii românești pe liniile ei 
directoare și definitorii din 
fiecare epocă, perceperea 
tot mai jusfă a corespon
dentelor esențiale între di
ferite modalități de activi
tate se vor dovedi, neîn
doios, pîrghii importante 
în determinarea profilului 
intelectual al omului socie
tății noastre, cunoscător și 
continuator al unor valori 
trainice.

Răzvan THEODORESCU 
cercetător la Institutul 
de istoria artei 
al Academiei
Republicii Socialiste 
România

vederea scoaterii la 
iveală și valorificării vesti
giilor trecutului în orașul 
București, Institutul de arheo
logie al Academiei Republicii 
Socialiste România, în colabo
rare cu Muzeul de istorie a 
orașului București, desfășoară 
ample cercetări în diferite 

’ puncte ale Capitalei. Astfel, 
în ultima vreme, biserica Sf. 
Gheorghe Nou, din Piața 1848, 
a constituit obiectul atenției 
arheologilor. Valoros monu
ment, ctitorie a voevodului 
Constantin Brîncoveanu, con
struită în 1705—1706, biserica 
a suferit în decursul anilor o 
serie de modificări, care au 
afectat forma și frumusețea ce 
se datorau meșterilor perioadei 
brîncovenești. Cercetările ac
tuale dezvăluie faptul că teri
toriul acesta păstrează urme 
de locuire și o întinsă necro
polă datînd de la mijlocul se
colului al XV-lea. Obiectele 
de podoabă, ceramică și mo
nedele, găsite cu prilejul 
săpăturilor, reprezintă dovezi 
ale existenței unor locuințe 
aparținînd meșteșugarilor și 
neguțătorilor care populau pe 
atunci zona de centru a ora
șului București. Cuptoarele 
de redus minereul, creuzetele 
și bucățile de zgură atestă 
faptul că aici și-au desfășurat 
activitatea meșteri făurari. 
Monumentul brîncovenesc, 
ca și hanul din 
ta lui vecinătate, 
pradă în 1847 unui 
incendiu 
mult din
Cele 200 
au fost 
bisericii
strat de moloz gros de 1,50 m 
a acoperit soclul și frumosul 
brîu al edificiului brîncove
nesc. în felul acesta, biserica 
a pierdut și înălțimea și deco
rația sa exterioară. Rezulta
tele cercetărilor recente sub
liniază necesitatea restaurării 
acestei construcții, pe 
secretarul lui 
coveanu, Del 
„bellissima".

De curînd
etapa din acest an a lucrări
lor de săpături arheologice la 
Tînganu (comuna Cernica), în 
raionul 23 August, unde se 
investighează vestigiile ctito
riei lui Radu cel Frumos. Cer
cetările au avut drept obiect 
studierea unui palat din seco
lul al XVII-lea, precum și a 
urmelor unor așezări geto- 
dace.

în curînd, Muzeul de istorie 
a orașului București va reîn
cepe cercetările din cartierul 
Străulești, unde se studiază 
întinse așezări din epoca pre- 
feudală și vatra unui sat din 
perioada lui Mircea cel Bătrîn.

imedia- 
au căzut 

puternic 
schimbatcare a 

configurația așezării, 
încăperi ale hanului 
dărîmate, pridvorul 
a fost schimbat, un

care 
Constantin Brîn- 
Chiaro, o numea

s-a încheiat și

Anda MARINESCU
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VIITORULUIPlenara C. C
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C.C.ma-
alMaoP.C.

leva afla Rawal-

Consfătuirea specialiștilor 
din întreprinderile 
de mecanizare 
a transporturilor forestiereîn zilele de vineri și sîmbătă S-au desfășurat la Oradea lucrările celei de-a 3-a Consfătuiri pe țară a specialiștilor din întreprinderile de mecanizare a transporturilor forestiere, avînd ca scop stabilirea unor măsuri comune care să ducă la creșterea rentabilității acestor unități. Au fost prezentate referate din partea Direcției generale de resort, din Ministerul Economiei Forestiere, a întreprinderilor din Brașov, Oradea, Piatra Neamț și Sebeș-Alba.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul ing. Victor Chiribău, adjunct al ministrului economiei forestiere care a subliniat, printre altele, necesitatea corelării mai juste a planului de transport cu planul de producție, a introducerii la toate întreprinderile a planului financiar pe autovehicul, ridicării productivității parcului auto ca mijloc principal în creșterea rentabilității întreprinderilor, cheltuirii cu chibzuință a investițiilor destinate dezvoltării bazei materiale. (Agerpres)

Mecanizatorii țăranii cooperatori au încheiat săptămîna aceasta cu rezultate bune în executarea arăturilor de vară. Datorită măsurilor luate pentru folosirea deplină a tractoarelor, în gospodăriile agricole de stat din regiunea Galați s-a terminat această lucrare, iar în cooperativele agricole se apropie de sfîrșit. Intre 70—80 la sută din terenurile prevăzute au fost arate și în

regiunile Dobrogea, Iași și Ploiești.în întreaga țară, după datele Consiliului Superior al A- griculturii, arăturile de vară au fost executate pe mai mult de 1 700 000 hectare, ceea ce reprezintă a- proape 60 la sută din suprafețele prevăzute. în gospodăriile a- gricole de stat a- ceastă lucrare a fost făcută în proporție de 70 la sută.Din suprafața arată în întreaga țară, (Agerpres)

Concursul și festivalul de muzică

în cadrul concursului și festiva
lului de muzică ușoară româneas
că „Mamaia 1966“ au fost progra
mate în concertul de sîmbătă 
după-amiază din Sala- sporturilor 
din Constanța, alte 27 melodii se
lecționate pentru ultima etapă a 
concursului.

(Urmare din pag. I)

cincinalului, con- mașini reșițeni le mobilizatoare, globală și marfă aîn
rea unor produse de înalt nivel calitativ.în perioada structorilor de revin sarcini 1970, producția uzinei vor fi cu 67,5 și, respectiv, 79,5 la sptă mai mari decît în 1965. Analizînd cu competență și spirit de răspundere posibilitățile de care dispune uzina pentru realizarea planului ce le-a fost încredințat, inginerii Roman Ursulescu, 
Silviu Bordan, Pavel Baud și alții au subliniat necesitatea promovării cu și mai mult curaj a tehnicii noi, a tehnologiilor moderne de fabricație, ridicării întregii activități a uzinei pe o treaptă superioară.— Sarcinile sporite care ne revin în cincinal sînt pe deplin realizabile — a spus ing. TIBERIU 
GRECU. Esențialul este să punem în valoare cît mai bine întregul potențial tehnic și uman al uzinei, pentru pregătirea condițiilor optime de realizare a lor și, îndeosebi, pentru asimilarea și fabricarea agregatelor energetice de înaltă tehnicitate. Părerea mea este că va trebui să ne ocupăm cu și mai multă perseverență de extinderea metodelor și a soluțiilor tehnice moderne, cu maximum de eficiență economică. Confecționarea modelelor în cutii cu miez de vinidur, extinderea turnării pieselor în ma- selote cu înveliș exoterm, curățirea cu electrozi de cărbune în aer comprimat — sînt doar cîteva dintre metodele menite să ducă la creșterea productivității muncii în sectoarele primare și, prin aceasta, la realizarea unui decalaj între aceste sectoare și cele de prelucrare și montaj.în ședință s-a remarcat faptul că pregătirile tehnico-materiale făcute în uzină au permis ca pînă în prezent peste 70 la sută din producția anului viitor să fie contractată, că, pe baza măsurilor ce vor fi luate, o mare parte din piesele turnate și forjate necesare secțiilor prelucrătoare, pentru planul 1967, să fie cuprinse în planul ultimului trimestru al acestui an.Mulți dintre participanții la dezbatere au reliefat măsurile care se cer. întreprinse pentru folosirea rațională a spațiilor de producție 

pe aproape 600 000 hectare au fost executate și celelalte lucrări de pregătire a solului pentru însă- mînțările de toamnă.Ploile căzute în ultima săptămână au îmbunătățit mult condițiile de efectuare a arăturilor. Ele vor putea fi terminate în scurt timp, asi- gurînd astfel efectuarea însămînțărilor la un nivel agrotehnic superior.

în continuare, incepînd de la ora 
20,30, aceeași sală a găzduit cel 
de-al treilea spectacol din cadrul 
concursului, urmînd ca duminică 
să albă loc ultimul concert și premierea melodiilor și interpreților.

(Agerpres)

și creșterea indicilor de utilizare a mașinilor și utilajelor cu care este înzestrată uzina.— La noi în secție, indicele de utilizare a mașinilor nu poate fi considerat satisfăcător — a spus maistrul TEODOR BORU. Mari rezerve de capacități de producție pot fi puse în valoare prin înlăturarea deranjamentelor nejustificate și a opririlor fără rost, prin amplasarea rațională a unor mașini. Iată doar un exemplu care dovedește acest lucru. Avem în secție două mașini pe care le folosim doar din cînd în cînd. Dacă ele ar fi repartizate la turnătorie, de pildă, li s-ar putea asigura un volum mai mare de lucrări.Cu mult interes a fost ascultată intervenția maistrului FRANCISC 
KIRÂLY. EÎ a propus ca, pe baza cunoașterii în perspectivă a sarcinilor de plan, să se organizeze judicios și aprovizionarea cu materii prime. „în ultimele săptă- mîni, datorită unor deficiențe de aprovizionare cu materii prime de bună calitate — a spus vorbitorul — procentul de rebuturi la turnătorie a crescut în mod nepermis".în cuvîntul lor, alți participanți la dezbatere au arătat că în uzină există mari posibilități de economisire a metalului. „Un singur sondaj — a spus muncitorul 
GHEORGHE RADU, a demonstrat că se toarnă încă piese ale căror adaosuri de prelucrare depășesc de trei ori greutatea lor. Iată de ce introducerea de metode moderne de turnare constituie o imensă rezervă pentru colectivul noastre".Dezbaterea prevederilor cincinalului de către cadrele de conducere, șefii de secții, maiștrii muncitorii fruntași în producție scos în evidență hotărîrea fermă întregului colectiv al uzinei de munci cu toată puterea și capacitatea lui creatoare, pentru a pune în valoare mai bine rezervele de care dispune. în scopul îndeplinirii exemplare a sarcinilor actualului cincinal. Au fost stabilite măsuri cuprinzătoare, care vizează desfășurarea în continuare, a acțiunii întreprinse pentru organizarea științifică a producției, găsirea de soluții și căi noi menite să ducă la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, la creșterea eficienței economice a întregii activități a uzinei.

uzinei
Și a a a

- ..‘tșJ.k

Viaduct la Bicaz

Pe nul Notec, lingă localitatea 
Krzyzu Wielkopolski (Polonia), 
echipele de pescuit sportiv ale 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D. Ger
mane, Poloniei, României și Un
gariei și-au disputat a Il-a ediție 
a competiției „Cupa prieteniei". 
La, capătul a trei ore de concurs, 
reprezentanții pescarilor sportivi 
din țara noastră (Ovidiu Tudoran,

• Echipa de fotbal Dinamo București 
și-a continuat turneul în R.F. Germană 
jucînd la Fuerth cu echipa locală 
S.P.V.G. Fuerth. Meciul s-â încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 1—1 (1—0). Di- 
namoviștii au deschis scorul în minutul 
28, prin Ene Daniel. Gazdele au egalat 
cu 8 minute înaintea fluierului final.

• în runda a 9-a a turneului final 
al campionatului mondial studențesc de 
șah de la Orebro, echipa României a 
cîștigat cu 3—1 meciul cu echipa Olan
dei. U.R.S.S. a învins cu 3—1 Ceho
slovacia, Iugoslavia a terminat la ega
litate cu Danemarca (2—2), iar Ungaria 
a întrecut cu 3,5—0,5 Finlanda. în cla
sament conduce U.R.S.S. cu 27 puncte, 
urmată de Cehoslovacia (23,5), Iugosla
via și Danemarca (21,5), România (20,5) 
etc.

• La turneul feminin de handbal de la 
Trencin (Cehoslovacia), selecționata de 
tineret a României a debutat victorioasă, 
învingind cu 6—2 (4—2) formația ceho
slovacă Sparta Praga și cu 8—1 (5—0) 
echipa Lokomotiv Rangsdorf (R.D. Ger- j 
mană). Alte rezultate : Cehoslovacia— | 
Lokomotiv Rangsdorf 10—2 (6—1) ; |
Jednota Trencin—Inter Bratislava 10—3 Î 
(4—3); Jednota Trencin—Sparta Praga ] 
6—4 (3—1).

e în prima zi a campionatelor de atle
tism ale U.R.S.S., la care participă peste 
700 de concurenți, cunoscuta sportivă 
Tatiana Scelkanova a realizat cea mai 
bună performantă mondială a sezonu
lui la săritura în lungime : 6,70 m. Vic
tor Kudinski a cîștigat cursa de 3 000 
m obstacole cu timpul de 8'30"8/10, iar 
Tamara Press a aruncat greutatea la 
17,77 m.

• Continuîndu-și turneul 
mană, echipa de fotbal 
pesta a jucat la Koln cu 
cală F.C. K61n. Scor : 2—2

în R.F. Ger- 
Dozsa Buda- 
formatia lo- 
(1-0).

• Meciul de volei dintre reprezenta
tivele de juniori ale Turciei și Repu
blicii Arabe Unite, disputat la Istanbul, 
a revenit sportivilor turci cu scorul de 
3—2 (12—15, 15—7, 15—7, 13—15,
15—13).

CUM E VREMEA• •< * * 1 * * * * * * * * : ■ ■______ ...

utostrada nr. 3, la 40 de1 kilometri nord de Copen-Jșț haga. Ne apropiem de |LjȘșggsfElsenore — Helsingor în KdfiSsSSSSaJ daneză — și de castelul Kronborg, în careShakespeare a situat cutremu-rătoarea tragedie a lui Hamlet. Tot drumul răsucisem în minte avertismentul dat vizitatorilor de numeroși și autorizați mentatori ai peisajului danez : mecul liniștit al acestui colț luminoasa Seelandă nu este mai potrivit pentru evocarea tomelor. Elsenore posedă omusețe de netăgăduit, dar surîză- toare, amabilă, nemisterioasă.Este, în parte, adevărat și ne dăm seama de aceasta îndată ce zărim profilîndu-se turnurile Kron- borgului) care veghează la intrarea în ape?e Sundului. Castelul își arată eleganta arhitectură renascentistă printre arborii în floare, iar marea străjuită are transparența și ușoara văluire a unui lac. Iată-ne în marea sală a cavalerilor. Lespezi răsunătoare, ferestre joase, grinzi negre sprijinind plafonul. Vastă, sumbră, severă, sala e demnă de un sfat de războinici în ceas de noapte. Soarele a intrat în nori și, privind în jos, spre curtea interioară invadată de umbre cenușii, înțelegem de ce, la lumina făcliilor, castelul a găzduit cu succes peste două mii de reprezentații ale tragediei, printre care acelea date de Laurence Olivier. Subteranele castelului adăpostesc — contribuția lor la atmosferă 1 — statuia lui Ogier Danezul, care vine, și el, de departe : din La chanson de Roland. în pofida comentatorilor, la Elsenore stăruie, subtil, izul legendei și al misterului.în cele zece zile cît am stat în Danemarca, ne-am întîlnit mereu și în diferite forme cu hărnicia și priceperea muncitorilor danezi. Ridicate pe o înaltă treaptă inginerească, le-am aflat, încorporate în cel mai lung pod din Europa : cel care face legătura dintre Seelanda și Falstr/r ; le-am regăsit, stăpîne pe tehnica modernă și pe cercetarea de laborator, în fabrica de albumi- nă de la Vejle ; la sticlarii din Holmegaard virtutea hărniciei se aliază cu simțul artistic ; la lucrătoarele de la fabrica de conserve

JOHANNESBURG 13 (Agerpres). — 140 de persoane au fost condamnate la moarte în Republica sud-africană în cursul unui an (30 iunie 1965 — 30 iunie 1966), a recunoscut ministrul de justiție Vorster, în cadrul unei sesiuni a parlamentului de la Johannesburg. Răspunzînd la o întrebare pusă de Helen Suzman, membru al parlamentului și reprezentantă a opoziției, Vorster a precizat că dintre cei condamnați 99 sînt africani.
★Ministrul de justiție din R.S.A., Vorster, a anunțat intrarea în vigoare a unui nou amendament la așa-zisa „lege pentru suprimarea

Printre insule și insulițe — din cele 500 cîte alcătuiesc Danemarca, numai 100 sînt locuite — feribotul ne duce din Lloland în „dulcea și suava Fionie", inima Danemarcei. După un ceas, trecînd prin Faaborg, „locul unde înfloresc merii", ajungem în capitala insulei, O- dense. Orașul este cunoscut ca port activ și centru industrial — construcții navale — dar mai ales ca locul de naștere al marelui povestitor. Hans Christian Andersen. Zăbovind în fața caselor mărunte de pe ulița copilăriei sale și între cărțile, manuscrisele și obiectele din muzeul care îi poartă numele, înțelegi parcă mai lămurit viața și opera scriitorului în adînca lor semnificație umană.

scriitorul, cismar și al unei a luptat din greu cu prejudecățile a uitat niciodată celor sărmani. Esențială sale este adînca lui năzuință spre o lume mai bună, dreaptă, frumoasă. Străbătînd ultima sală a muzeului, mă gîndesc că undeva, printre miile de scrisori păstrate aici poate există și aceea din 1848 în care scriitorul face vibranta sa profesie de credință : „Dreptatea este pentru popoare fermentul istoriei. Fiecare națiune are dreptul la perfecțiunea sa în bine și în frumos. Aceasta ar trebui să fie deviza Europei. Grație acestei credințe izbutesc să privesc cu încredere în viitor". în încheierea vizi-

Ieri în țară : Vremea a continuat 
să se încălzească. Cerul a fost varia
bil, mai mult senin, în jumătatea de 
vest a țării. Averse izolate s-au sem
nalat în Moldova. Temperatura aeru
lui la ora 14 era cuprinsă între 22 
de grade la tntorsura 
ceava, Rădăuți și 31 de 
nu Severin, Caracal și 
București : Vremea a 
și s-a încălzit. Cerul, mai mult senin, 
s-a înnorat după-amiaza, cînd a plouat 
slab. Temperatura maximă a fost de 
31 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 august. în țară : Vremea 
va fi în general frumoasă, dar va de
veni instabilă și se va răci ușor la 
sfîrșitul intervalului, incepînd din 
nord-vestul țării. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi locale în Banat 
și Ardeal, în rest ploi cu totul izolate. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele în
tre 24 și 34 de grade, mai coborîte la 
sfîrșit. în regiunea muntoasă se va 
semnala ceață slabă. Vîntul va sufla 
potrivit, din sectorul vestic. în Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil Temperatura în crește
re. Pe litoral : Vremea va fi 'in gene
ral frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil. După-amiaza, izolat, averse 
de ploaie. Vînt potrivit din vest. Tem
peratura în creștere. 

Buzăului, Su- 
grade la Tur- 
Băilești. în 

fost frumoasă

I

loan Pană și Alexandru Vegh) 
acumulat cel mai mare număr 
puncte, cîștigînd locul 1 în clasa
mentul pe națiuni și trofeul trans
misibil al acestei întreceri ■— „Cupa prieteniei". Pe locurile ur
mătoare s-au clasat, în ordine, 
echipele Cehoslovaciei, Poloniei, 
Ungariei, R. D. Germane și Bul
gariei.

I. Ardeleanu în competiția „Cupa Steaua“
Competiția ciclistă dotată cu „Cupa 

Steaua" a continuat ieri cu desfășu
rarea etapei a treia contracrono- 
metrului individual (30 km) pe șo
seaua București—Urziceni. A cîștigat 
Ion Ardeleanu (Steaua) care a reali
zat timpul de 42'18". In clasamentul 
general individual conduce Ar
deleanu. Astăzi are loc ultima etapă' 
București — Ploiești și retur (120 km).

co- far- din cel fan- fru-
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PEKIN 13 (Agerpres). — După cum transmite agenția .China Nouă, la 12 august a avut loc la Pekin cea de.-a 11-a plenară a C.C. P. C. Chjpez, prezidată de Țze-dun, președintele C.C. al Chinez.Plenara a adoptat Hotărîrea al P.C. Chinez „Cu privire la rea revoluție culturală a proletariatului", în care sînt trasate o serie de sarcini în domeniul culturii în noua etapă a revoluției socialiste din China. Printre altele, hotărîrea se referă la reforma înyătămîntu- lui, organizarea educației socialiste și combaterea culturii burgheze.De asemenea, participanții au aprobat hotărârile și măsurile adoptate de Biroul Politic al C. C. al P. C. Chinez, în perioada care a trecut de la cea de-a 10-a plenară a C.C. al P.C. Chinez, care a avut loc în s'eptembrie 1962.
Cuvîntarea 
lui Max Reimann 
la posturile de radio 
si televiziune 
din R. D. Germană

singură acestui clasei i state

poate împie- peritru apăra- for-

BERLIN 13 (Agerpres). — într-o cuvîntare rostită la posturile de radio și televiziune din R.D. Germană, Max Reimann, prim- secretar al C.C. al Partidului Comunist din Germania, a chemat toate forțele democratice din Republica Federală Germană să întreprindă acțiuni în vederea asigurării păcii pe pămîntul german. El a arătat că există o i cale pentru realizarea scop — „calea înțelegerii muncitoare din cele două germane, a partidelor și organizațiilor clasei muncitoare". Nimeni nu neagă, a arătat vorbitorul, e- xistența unor diferențe de principiu între Partidul Comunist din Germania și Partidul Social-Democrat. „Dar, a subliniat el, nici o divergență de păreri nu fi atît de mare incit să ne dice să luptăm împreună asigurarea păcii și pentru rea democrației". El a cerut țelor democratice vest-germane să militeze pentru o politică germană independentă, pentru inițiativă în problema dezarmării, pen- trp renunțarea la pretențiile teritoriale și la așa-zisul drept al Republicii Federale de a reprezenta singură întregul popor german, pentru crearea unui sistem de securitate în Europa. Max Reimann s-a pronunțat pentru continuarea dialogului dintre forțele iubitoare de pace și democrație din cele două state germane vederea soluționării pașnice a blemelor vitale ale poporului man.Referindu-se la faptul că din Germania a fost trecut în ilegalitate acum 10 ani, Max mann a relevat că cererile cu vire la anularea interdicției din Germania se fac auzite mai puternic.

în pro- ger-P.C.Rci- pri- P.C.tot
de pește din Esbjerg, ea se adaptează admirabil liniilor automate de mare productivitate.Un domeniu în care se manifestă prin excelență munca creatoare a poporului danez este agricultura. Am vizitat două stații experimentale de stat — la Hil- lerod, în Seelanda — și două ferme particulare în Iutlanda. Nu voi repeta lucrurile cunoscute despre înaltul nivel tehnic, productivitatea ridicată, pe om și hectar, calitatea excelentă a produselor. Voi arăta numai cum se reflectă reușitele tehnice în cîteva fapte de viață vizibile oricărui călător în Danemarca. Ceea ce impresionează în chip deosebit pe vizitatorul străin este sentimentul că se află într-o imensă

f:’

kilometri parcurși în toată am întîlnit un singur neproductiv. Totul activității umane, utilul, fie to- fru-
grădină, lucrată și îngrijită cu dragoste și migală pînă la ultimul centimetru pătrat. De-a lungul celor 1 500 de ‘ ' țara, nu părăsit, integrat tul servește fie moșul, fie amîndurora deodată. Dacă nu sînt case, sînt arbori, dacă nu sînt lanuri, sînt pajiști cu iarbă deasă și grasă. O pasc mulțime de vaci, după care nu e nimeni, nici un păstor, afară doar de „păstorul electric" : sîrmele prin care trece curent și în limitele cărora animalul, liniștit, își consumă parcela agrotehnic calculată ca sort și suprafață.Cu sinceritate, interlocutorii noștri ne împărtășesc din preocupările lor : îmbunătățirea legislației agrare referitoare la achiziția și moștenirea proprietății, determinarea dimensiunilor optime ale unei gospodării, problema datoriilor, creditelor, impozitelor și altele. Ele sînt privite cu realismul și dorința de mai bine, caracteristice celor care au făcut din agricultura daneză ceea ce este ea astăzi.

5Sub razele fierbinți ale soarelui din sud, Lahore își etalează monumentele zămislite în marmură și piatră care i-au adus faima de cel mai frumos oraș al țării. In apropierea străvechiului fort al orașului, se distinge silueta unui monument impunător — obeliscul închinat proclamării Republicii Pakistan. Sprijinit pe un fundament ale cărui margini se deschid întocmai ca petalele unei uriașe flori, obeliscul pare să sugereze dorința poporului pakistanez de a păși mai sus pe treptele civilizației, de a-și făuri o țară înfloritoare.Această dorință legitimă a pakistanezilor își găsește oglindirea în numeroase aspecte ale Pakistanului care aniversează astăzi împlinirea a 19 ani de la proclamarea sa ca stat independent (14 august 1947). în acest răstimp, poporul pakistanez a reușit să obțină un șir de realizări importante pe linia înlăturării urmelor dominației coloniale și pe linia dezvoltării economiei. Drumul parcurs n-a fost ușor. Anii îndelungați ai stăpînirii străine au lăsat urme adînci în structura tînărului stat. în momentul apariției Pakistanului industria sa era ca și inexistentă. Cele două planuri de cinci ani au adus însă unele schimbări în economia națională. S-au pus bazele unei industrii, au fost construite întreprinderi siderurgice la Caraci și Chittagong, hidrocentrale la Warsak și Mangla, fabrici de textile, zahăr, celuloză etc. în timpul călătoriei în Pakistanul de est am vizitat renumita fabrică de iută Adamje, situată la cîțiva kilometri de portul Narayanganj. întreprinderea, a cărei construcție a început în 1950, a cunoscut un ritm rapid de dezvoltare, ajungînd astăzi unul dintre cele mai mari obiective industriale de acest gen din lume. La administrația fabricii am aflat că în diversele sectoare ale acesteia lucrează circa 30 000 de lucrători, că producția anuală se ridică la 120 milioane metri țesături de iută și 60 milioane saci. Fabrica dispune de un întreg complex, social: școală, creșă, club, cantină, dispensar.Paralel cu dezvoltarea industriei, guvernul pakistanez se preocupă 
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Căci Andersen, contrar imaginii idilice propagată de unii critici, este un autor profund — și nici nu putea fi altfel. Pînă a ajunge celebru, elogiat și sărbătorit în lumea întreagă, unui torese, răcia, și nu
fiu al spălă- cu să- vremii, lumea creației

intens de sporirea producției agricole, o problemă de mare importanță pentru Pakistan — țară cu o populație densă. Se depun de asemenea eforturi pentru ștergerea diferenței existente între cele două provincii ale țării în ce privește dezvoltarea lor economică. în noul plan de 5 ani (1966—1970), care prevede sporirea cu 37 la sută a venitului național — Pakistanului de est, mai slab dezvoltat, îi sînt rezervate fonduri mult mai mari decît celeilalte părți a țării.Guvernul pakistanez construiește o nouă capitală la Islamabad. Pînă la terminarea lucrărilor, autoritățile au anunțat că ședința guvernului se nu la Caraci, ci lapindi, cel mai mare oraș de pe platoul Potwar. „Pindi", cum îi zic localnicii, este, așadar, o capitală de tranziție. Misiunea ei va lua sfîrșit în curînd, căci construcția noii capitale înaintează repede și se prevede ca pînă la sfîrșitul acestui an toate ministerele și administrația centrală să fie transferate la Islamabad.Am vizitat noua capitală a Pakistanului situată la 10 km de Rawalpindi. Alături de casele mici construite în stilul arhitecturii islamice, cu acoperișuri plate și ferestre mici, de clădirile lungi ale diferitelor instituții, se înalță edificiile guvernamentale cu mai multe etaje, modernul hotel „Casa Pakistanului", o mică moschee, magazine. De pe colina ce se află în imediata sa apropiere se deschide o priveliște încîntătoare a întregii regiuni; departe se conturează culmile înzăpezite ale Himalaiei secondate pe un plan mai apropiat de lanțul munților Mar- gala, care străjuiesc ca o cetate tînărul oraș ; la poalele colinei a- pele lacului artificial Rawal Dam, creat în ultimii ani pentru a îndulci clima aridă a regiunii.Pakistanezii numesc Islamabadul orașul viitorului. Prin aceasta ei înțeleg nu numai faptul că noua capitală se va dezvolta în anii ce vor veni, ci mai mult, o consideră ca o întruchipare a năzuinței lor de a vedea renăscînd întreaga țară pe drumul progresului și al prosperității.
Nicolae N. LUPU

din

comunismului". Potrivit acesteia, ministrul va avea puterea de a scoate din funcție orice jurist considerat „de stînga". Deși nu a fost comunicat textul integral al amendamentului, agenția U.P.I. menționează că el conține și prevederi prin care se lărgesc motivele pe baza cărora pot fi expulzați R.S.A. cetățeni nevinovați.De fapt, este vorba de un act samavolnic ce se adaugă meroaselor legi, amendamente și ordonanțe ale regimului fascist de la Pretoria, prin care acesta își „legiferează" teroarea rasistă ce o practică în țară.
HOU nu-

tei, un frumos volum care vorbește despre călătoria scriitorului pe meleagurile țării noastre, în anul 1848, este dăruit muzeului ca un o- magiu românesc adus nepieritoarei arte umaniste a lui Hans Christian Andersen.Ultima etapă : Esbjerg, pe coasta occidentală a Iutlandei. Cel mai mare port pescăresc și totodaiă cel mai tînăr oraș al Danemarcei. Acum 90 de ani nu se puteau vedea aici decît nisipuri mișcătoare, buruieni și cîteva terme. Totul a trebuit plantat, construit, înființat. Dimensiunile de azi : 58 000 de locuitori, silozuri putînd înmagazina cantitatea de carne consumată de întreaga țară într-o lună, 35 000 de

tone pește smuls mării nu fără sacrificii. Trecem prin parcuri și piețe, ne oprim o clipă în fața unei impozante zidiri — 40 de metri — ou crenele și turn maur care nu este, cum credeam, castel medieval, ci castel de apă pentru deservirea orașului, și ajungem la o renumită școală populară superioară din Danemarca. Sînt aici diferite tipuri de cursuri care durează de la o lună la șase luni. Se predă istoria Danemarcei, relații internaționale, economie politică, legislația muncii, istoria și organizarea mișcării sindicale. Conduși de președintele Folketingului, d-1 Julius Bornholt, care a fost cu ani în urmă directorul școlii, vizităm biblioteca, intrăm în sălile de clasă, stăm de vorbă cu profesori și e- levi. Atmosferă febrilă de lucru și de entuziasm. Iar ultima imagine a itinerarului nostru danez este a tinerilor cursanți care ne înconjoară cu caldă prietenie, a interesului pe care îl arată pentru înfăptuirile din țara noastră, a sentimentelor de prețuire și stimă pe care ne roagă să le transmitem poporului român.



CORESPOWPEWTA D IN PARIS

„UN CONTENCIOS 
ÎNCĂRCAT*
„Afacerea Bohlen reînvie", scria 

sîmbătă dimineața cotidianul „Com
bat", referindu-se la recentul pro
test american contra unor emisiuni 
ale radiofeleviziunii franceze. După 
cum s-a anunțat,- ambasadorul a- 
merican la Paris, Bohlen, a înmî
nat ministrului interimar de exter
ne, Joxe, o notă de protest contra 
unor emisiuni ale radiofeleviziunii 
franceze privind politica americană 
în Vietnam. Obiecția principală a 
americanilor, care a declanșat a- 
parent remiterea acestei note, era 
o declarație făcută, la 2 august, la 
televiziunea franceză de Emmanuel 
d’Astier de la Vigerie, criticînd po
litica S.U.A. în Vietnam.

în cercurile oficiale franceze 
continuă să se păstreze tăcere față 
de protestul american pentru a nu 
se învenina situația și se arată că 
scrisoarea americană este „în stu
diu", dar nu se știe dacă i se va 
da un. răspuns. La rîndul său, d’As- 
fier de la Vigerie a declarat vineri 
că emisiunea incriminată are un ca
racter personal și nu-l angajează 
decît pe el. „Eu nu sînt, în nici un 
caz, purtătorul de cuvînt al guver
nului", a spus el. Oificile pe care 
mi se înfîmplă adesea să le formu
lez față de guvern sînt, de altfel, o 
dovadă în această privință".

A stîrnit însă mirare, în cercuri
le oficiale, faptul că, la 48 de ore 
doar după demersul lui Bohlen, De
partamentul de Sfat al S.U.A. a dat 
publicității scrisoarea sa de protest 
adresată Franței, cu toate că acest 
demers trebuia să rămînă confiden
țial, după cum se pare că s-a con
venit între cele două părți.

Presa franceză, care reproduce 
scrisoarea americană, continuă să 
comenteze incidentul, și se întreabă 
care au tost mobilurile acestei noi 
acțiuni americane. Unele ziare își 
exprimă părerea că „afacerea d’As
tier" ar fi fost pentru americani mai 
puțin determinantă decît un refuz 
anterior al francezilor de a da pu
blicitate la televiziune dezbaterilor 
din Congresul S.U.A. asupra situa
ției din Vietnam. „Americanii, scrie 
însă ziarul „La Croix”, ar fi vrut ca 
guvernul francez să se disocieze 
de declarația lui d’Astier. Dar, nu 
ar însemna, oare, aceasta o apro
bare a politicii americane în Viet
nam, care, după cum se știe, este 
în contradicție cu punctul de ve
dere francez?" „Este adevărat, a- 
rată același ziar, că statul francez 
exercită tutela sa asupra radiotele- 
viziunii, ceea ce nu este cazul în 
S.U.A. Dar. este surprinzător să ve
dem reproșîndu-se Parisului că nu 
intervine mai mult în informații, în 
timp ce posturile emițătoare parti
culare americane transm’t numeroa
se atacuri contra politicii franceze, 
fără ca Parisul să găsească în a- 
ceasta un motiv de protest".

Observatorii politici parizieni con
sideră că acest nou episod își gă
sește adevăratul sens înfr-un con
text mai larg, ceea ce se numește, 
de fapt, după expresia lor, „con
tenciosul franco-american". Sub tit
lul „Franța-S.U.A., nori noi", ziarul 
„Paris-Jour" scrie : „Proasta dispo
ziție a Washingtonului se explică 
prin mai multe motive". Este vorba, 
după cum arată ziarul, „de deza
cordul asupra conflictului din As’a, 
de retragerea Franței din NATO și 
de refuzul generalulu' de Gaulle 
de a se lăsa integrat în planurile a- 
lianței atlantice, în caz de conflict". 
La acest „context mai larg", cum 
î’ califică „La Croix", se mai a- 
daugă și problema bazelor ameri
cane din Franța, al căror contract 
a fost denunțat, ele trebuind să fie

evacuate. S-ar mai pufea enumera, 
ca un alt capitol litigios, conver
siunea de dolari în aur, practicată 
de Franja. După divulgarea protes
tului adresat Franjei de către S.U.A., 
Fowler, secretarul de stat american 
al trezoreriei, a reproșat Franjei că 
ar ti la originea hemoragiei auru
lui american. Americanii sînt, așa
dar, nemuljumiji și pe plan finan
ciar de independenta Franjei. Fow
ler este nemuljumit pentru faptul 
că politica monetară franceză fa
vorizează aurul în raport cu dola
rul. După cît se vede, un „conten
cios încărcat", subliniază, la rîndul 
său, ziarul „Paris-Jour".

Dintre comentariile publicate în 
ziarele pariziene de sîmbătă, mai 
spicuim următoarele : „Cu ce drept 
îndrăznește ambasadorul american 
să ceară luări de „măsuri" la tele
viziunea franceză pentru a o îm
piedica să evoce realitatea agresiu
nii S.U.A. ?", se întreabă ziarul 
„l’Humanife". „Paris-Jour” conside
ră că „relațiile franco-americane nu 
se ameliorează ; publicarea de către 
Departamentul de Stat a scrisorii lui 
Bohlen către Joxe o dovedește". 
Iar „Le Monde” reamintește că una 
din criticile majore ale generalului 
de Gaulle față de S.U.A. este „că 
ele se amestecă prea mult în afa
cerile altor țări, fie ele aliajii lor, 
și pretind prea adesea să le fixeze 
conduita. Scrisoarea lui Bohlen nu 
poate să vină decît în ajutorul a- 
cesfei critici", conchide „Le 
Monde".

Al. GHEORGHIU

PARIS 13 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a eliberării Franței, de sub ocupația hitleristă și regimul lui Petain, care are loc luna aceasta, Biroul Politic al Partidului Comunist Francez a dat publicității o declarație în care cheamă pe cetățenii francezi să marcheze prin u- nitate această sărbătoare, care a constituit încununarea victorioasă a luptei armatelor aliate și a rezistenței franceze. Declarația cere patriotilor și democraților din Franța să se pronunțe, cu acest prilej, împotriva accesului. milita-. riștilor din Germania occidentală la armele atomice; pentru actualele frontiere Ger-

Anularea vâzîteâ 

luă Harriman 

în CambodgiaPNOM PENH 13 (Agerpres). — Șeful statului cambodgian, prințul Norodom Sianuk, a anunțat sîmbătă că vizita pe care Averell Harriman, trimis ambasador cu însărcinări speciale al președintelui Johnson, urma să o efectueze în Cambodgia la începutul lunii septembrie, a fost anulată. Motivul acestei hotăriri, a precizat Sianuk, îl constituie bombardarea satului cambodgian Thlok Trach de către aviația americană.
Publicație 
ciankaisistă interzisă 
in FranțaPARIS 13 (Agerpres). — „Journal Officiel" a publicat un decret al Ministerului de Interne francez prin care se interzice pe întregul teritoriu al Franței circulația, distribuirea și punerea în vînzare a publicației ciankaișiste „Tchon . Fa Tao Pao“. editată la Paris în limbile chineză și franceză.

Cu ocazia împlinirii a 21 de ani de la bombardamentele atomice de la-Hiroshima și Nagasaki, în Japonia s-a jinut 
cea de-a 12-a Conferință mondială pentru interzicerea bombelor atomice și cu hidrogen. Aspect din timpul unui 
mare miting la care mii de participanți s-au pronunțat împotriva politicii agresive duse de S.U.A. în Asia de 

sud-est

VIETNAMUL DE SUD
© Punctul de comandament al operației 
Colorado atacat de patrioți © Explozie 
în apropierea reședinței lui Ky

SAIGON 13 (Agerpres). — Pe frontul sud-vietnamez patrioții continuă cu succes tactica atacurilor surpriză : după cum menționează de la Saigon corespondentul agenției France Presse. vineri dimineața un grup de 15 patrioți

aniversării

a atacat prin surprindere punctul de comandament al operației Colorado, situat la trei km de Tam Ky. Numeroși americani au fost răniți. Se menționează, de asemenea, pagube importante provocate bazei de elicoptere din apropiere.O puternică explozie a avut loc sîmbătă noaptea în cartierul sai- gonez unde locuiește Nguyen Cao Ky. După cum menționează agenția Associated Press, asupra, reședinței primului ministru. sud-vietnamez a fost lansată o mină către „persoane necunoscute". de
(

IALTA 13 — Trimisul special Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Gh. Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, a părăsit sîmbătă dimineața Leningradul, continuîndu-și vizita în Uniunea Sovietică. Oaspeții români au fost conduși la aeroport de G. Romanov, secretar al Comitetului regional Leningrad al P.C.U.S., A. Sizov, președintele Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Leningrad, de depu- tați și reprezentanți ai oamenilor muncii.în aceeași zi, delegația română a sosit pe calea aerului la Simferopol, în Crimeea. La sosire erau prezenți A. Moiseev, vicepreședinte al Comitetului Executiv al So

vietului regional Crimeea, deputat în Sovietul Suprem al R.S.S. Ucraina, E. Zakutnaia, deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., M. Lozo- voi, președintele Comitetului Executiv. al Sovietului orășenesc Simferopol, I. Karoli, președinte al Comitetului ‘ Executiv al Sovietului orășenesc Iălta. Un grup de pionieri a înmînat oaspeților flori.De la aeroport, delegația română a plecat la Ialta, stațiune balneoclimaterică situată pe litoralul Mării Negre. La Hotel „Ucraina", oaspeții au luat parte la o masă oferită de Comitetul Executiv al Sovietului regional Crimeea, la care A. Moiseev, vicepreședinte al Comitetului' Executiv al Sovietului regional Crimeea, și Gh. Necula au rostit toasturi.
DECLARAȚIA P. C REZULTATELE
DIN MAREA BRITANIE ALEGERILOR

maniei; pentru lichidarea pactelor militare și stabilirea unui sistem de securitate colectivă, care să înglobeze toate statele Europei; pentru o adevărată politică de pace franceză, care să cuprindă, îndeosebi, reconversiunea forței de șoc atomice în scopuri pașnice ; pentru dreptul popoarelor de a dispune de ele însele. Declarația condamnă agresiunea imperialiștilor americani împotriva eroicului popor vietnamez și cere aplicarea acordurilor de la Geneva, cheamă la unirea forțelor muncitorești și patriotice în vederea unei politici de progres democratic și social, în spiritul programului Consiliului național al Rezistenței.

WASHINGTON 13 (Agerpres). Guvernul american încearcă- să pregătească opinia publică pentru o nouă creștere masivă a efectivelor americane dislocate în Asia de sud-est, a declarat vineri, în- tr-un discurs pronunțat la Washington, senatorul Wayne Morse. Aceasta înseamnă, a spus el, o nouă etapă spre invazia teritoriului R. D. Vietnam. El a condamnat intervenția S.U.A. în Vietnam, de- clarînd că acest război este imoral. „Acțiunile noastre în Vietnam sînt îmbibate de imoralitate și a- ceasta o știe întreaga Asie și întreaga Europă", a spus el în încheiere.

LONDRA 13. — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite: într-o declarație referitoare la legea înghețării prețurilor și veniturilor — adoptată de guvernul englez — Comitetul Politic ăl Partidului Comunist din Marea Britanie arată că sindicatele trebuie să insiste, în continuare, asupra respectării de către patroni a acordurilor încheiate cu privire la majorările salariilor, cît și asupra dreptului lor de a începe noi negocieri cu patronii. Declarația a- preciază că legea constituie un atac împotriva nivelului de trai al oamenilor muncii și că ea a fost trecută în grabă prin parlament, încălcîndu-se prevederile procedurii parlamentare. „Pentru prima dată în decurs de peste un secol și jumătate — se spune în document — legea va da posibilitate guvernului să priveze sindicatele de dreptul lor de a-și folosi forța organizată pentru a negocia în mod liber și a asigura îndeplinirea a- cordurilor încheiate în numele membrilor lor cu patronii".Faptul că legea a fost adoptată cu numai cîteva săptămîni înainte de Congresul T.U.C. (Congresul sindicatelor britanice) — se arată în declarație — demonstrează indiferența, fără precedent, față de

principiul consultării cu mișcarea sindicală. Comitetul politic își exprimă speranța că „întrunirea T.U.C. de la Blackpool va condamna încercarea guvernului de a prezenta congresului un fapt împlinit și își va exprima cea mai fermă opoziție față de lege".In continuarea declarației se subliniază că măsurile parte de a ajuta destinate să creeze masă și să reducăConsecințele vor consta într-o reducere a producției și într-o scădere a productivității".

DIN MAURITANIA

DATORIE
ONORATĂ

adoptate, „de- economia, sînt un șomaj de salariul real.

NOUAKCHOTT 13 (Agerpres).— Au fost anunțate oficial rezultatele definitive ale alegerilor prezidențiale care au avut lac duminica trecută în Mauritania. Candidatul „Partidului poporului din Mauritania", Moktar Ould Daddah, a fost reales președinte al țării pe o perioadă de cinci ani, obținînd 86 la sută din voturile exprimate.

Răbufniri
împotriva constituționaliștitor
SANTO DOMINGO :

(Ager- izbuc- multe în

*
Agenția V.N.A. anunță că Misiunea 

de legătură a înaltului Comandament 
al Armatei populare vietnameze a tri
mis Comisiei internaționale de supra
veghere și control în Vietnam un me
saj de protest în legătură cu noile ac
țiuni întreprinse de aviația americană, 
în mesaj se arată că avioane de luptă 
alo S.U.A. au bombardat satele Cay 
Tam, Cu Bac, Dong Chat și Cu Bai si
tuate în 
tarizate. 
date și 
mice și . .. .. .
vincii, precum și localitatea Cat Ba din 
apropierea orașului Haifong.

partea de nord a zonei demili- 
De asemenea, au fost bombar- 
mitraliate întreprinderi econo- 
popuiația din numeroase pro-

Primul ministru canadian, Les
ter Pearson, a expediat omolo
gului său britanic, Harold Wil
son, un cec în valoare de... cinci 
dolari, reprezentînd miza pariu
lui pe care cei doi prim-miniștri 
l-au făcut cu ocazia finalei cam
pionatului mondial. Pearson pa- 
riasepe echipa Republicii Fede
rale Germane, dar în același timp 
și-a exprimat speranța că va 
cîștiga echipa Marii Britanii. 
Pierderea pariului i-a dat prile
jul — după cum s-a exprimat — 
să contribuie cu cinci dolari la 
„soluționarea deficitului balanței 
de plăți britanice".

SANTO DOMINGO 13 pres). — Noi incidente au nit vineri noaptea în mai cartiere din Santo Domingo, cursul cărora s-a făcut uz de arme.Incidentele au urmat știrii potrivit căreia Ramon Pichirilo Mejia, unul din colaboratorii apropiați ai liderului mișcării constituționa- liste, colonelul Caamano, a fost victima unui atentat pe una din străzile capitalei. Vestea asasinării lui Mejia, relevă agenția France Presse, a provocat indignarea constituționaliștilor și o mare agitație în întregul oraș.în Republica Dominicană continuă să se comenteze relațiile dintre președintele Joaquin Balaguer și militarii extremiști dreapta. Observatorii politici minicani afirmă că declarația cută de președinte în cadrulterviului televizat de joi seara, în care acesta a subliniat „deplina încredere" a guvernului în ministrul forțelor armate dominicane, Enrique Perez Y Perez,

de do- fă- in-

flectă faptul că Balaguer „a pierdut prima sa confruntare cu militarii extremiști".
★Partidul revoluționar dominican al fostului președinte Juan Bosch și partidul „Mișcarea 14 iunie" s-au pronunțat împotriva proiectului de lege pe care președintele Republicii Dominicane, Balaguer, urmează să-1 prezinte Parlamentului în scopul limitării activității partidelor politice.Balaguer a afirmat în cadrul unei conferințe de presă că limitarea activității partidelor politice ar avea ca scop prevenirea unor manifestări care ar putea împiedica „restabilirea economiei" dominicane. Se știe că mai multe grupări politice dominicane și-au exprimat recent nemulțumirea față de unele măsuri luate de președinte în domeniul economic, măsuri care, după părerea lor, lezează interesele țării.

Mitingul de la Berlin

în urmă cu o lună de zile, noaptea, pe la ora unu. un grup de polițiști cu revolverele în mîini a pătruns în hotelul „Re- sidencia Africa" din orașul Ceuta, și l-au arestat pe caricaturistul Vasquez de Sola, care venise împreună cu familia sa într-o călătorie turis- iică în Spania.Vasquez de Sola a fost întemnițat, la 12 iulie, în închisoarea Del Partido, unde se află și în momentul de fată.Ce i se reproșează lui Vasquez ? Caricaturistul spaniol trăiește în Franța din 1959, unde a ajuns desigur nu pentru că

pămîntul său natal i-ar fi oferit posibilități de afirmare. Prezent în coloanele presei franceze cu lucrări pe teme de actualitate, patriotul spaniol n-a rămas insensibil nici față de incidentul care a stîrnit atîta vîlvă în lumea întreagă : pierderea de către bombardierele americane de tip B 52 a u- nor focoase atomice deasupra solului spaniol — la Palomares.Principalul cap de acuzație în dosarul lui este caricatura de mai sus, publicată în ziarul francez „Combat". Ea înfățișează prezența co

pleșitoare a bazelor și militarilor S.U.A. în viata Spaniei, subliniind totodată demagogia cercurilor oficiale prin panoul din centru cu inscripția „Palomares. Espana una grande li- bre".Desenul lui de Sola a deranjat peste măsură cercurile oficiale spaniole. Ele au apreciat probabil că nu prezența trupelor străine pe teritoriul Spaniei, ci caricatura este aceea care „compromite independența statului spaniol".
Eva SZABO

BERLIN 13 (Agerpres). — După cum. transmite A.D.N., cu prilejul împlinirii a cinci ani de la adoptarea măsurilor de apărare la granița R. D. Germane cu Berlinul occidental, la Berlin au avut loc o paradă a gărzilor muncitorești și Armatei naționale populare și un miting Walter C.C. al siliului El s-a surilor pentru
la care a luat cuvîntul Ulbricht, prim-secretar al P.S.U.G., președintele Conde Stat al R. D. Germane, referit la importanța luate la 13 august securitatea țării și la mă- 1961 des-

fășurarea evenimentelor ce au urmat. în prezent, a spus Walter Ulbricht,. problema principală este organizarea de tratative între guvernele celor două state germane, între guvernul R. D. Germane și Senatul vest-berlinez, în vederea normalizării relațiilor dintre ele și, într-o perioadă ulterioară, pentru realizarea unei confederații a celor două state germane. Walter Ulbricht s-a pronunțat, de asemenea, pentru participarea celor două state germane la tratative în problema Acești mercenari albi înarmcifi, care străbat savana în jeepuri militare în 
regiunea Kindu, săvirșesc numeroase fărădelegi și acte de teroare împo

triva populației din nord-estu! Congoului (Kinshasa)securității europene.
nia. Agenția menționează că convorbirile, care au avut 
loc între delegațiile guvernamentale ale celor două țări, 
s-au desfășurat în spiritul înțelegerii reciproce.

pa BUDAPESTA. După cum anunță agenția M.T.I., la 
E® 13 august s-au încheiat la Budapesta convorbirile 
ungaro-daneze la care au participat Per Haekkerup, 
ministrul de externe al Danemarcei, și J. Peter, minis
trul de externe al R. P. Ungare. In aceeași zi, Ia ho
telul „Gellert" a avut loc o conferință de presă în 

i cadrul căreia P. Haekkerup a vorbit despre rezultatele 
convorbirilor care au avut Ioc cu prilejul vizitei între
prinse de el în R. P. Ungară și a răspuns la între
bările ziariștilor.

m PHENIAN. Agenția A.C.T.C. anunță că la Panmun- 
join a avut loc, Ia 12 august, ședința secretarilor 

Comisiei militare pentru armistițiu din Coreea, în ca
drul căreia partea coreeano-chineză a protestat pe lîngă 
partea americană în legătură cu acțiunile provocatoare 
din regiunea zonei demilitarizate. Partea coreeano—chi
neză a subliniat că în perioada 20 iulie—7 augusl. au 

| fost înregistrate peste 340 de cazuri de încălcare de 
către partea americană a prevederilor acordului de ar
mistițiu.

ras STOCKHOLM. La Uppsala (Suedia) s-au desfășu- 
rat lucrările celui de-al VII-lea Congres de drept 

comparat al Academiei Internaționale de Drept Com

parat de la Haga la care au participat 450 de delegați 
din 100 de țări. In cadrul lucrărilor Congresului, prof, 
dr. Traian Ionașcu a fost ales președinte al secției de 
drept civil. Alți reprezentanți români au fost desem
nați ca raportori naționali privind problemele patri
moniului în dreptul modern comparat, controlul admi
nistrației de stat în Republica Socialistă România de 
către parlament și dreptul natural în lumina filozofiei 
marxiste.

S® ATENA. Ministrul afacerilor externe al Greciei, 
Toumbas. a făcut o declarație în care a menționat 

că ambasadorului Australiei la Alena l-a fost înaintat 
un protest în legătură cu hotărîrea guvernului acestei 
țări de a-i mobiliza pe emigranții greci și a-i trimite 
să lupte în Vietnamul de sud.

pra TAȘKENT. In ziua de 12 augusl, stațiunea seismică 
PS& din Tașkent a înregistrat șase cutremure, din care 
cel mai puternic a fost de gradul patru.

SSS BUDAPESTA. După cum transmite agenția M.T.I., 
Ia 12 august a fost semnat la Budapesta acordul 

pe termen lung de schimburi de mărfuri și plăți pe 
perioada 1966—1970 între R. P. Ungară și R. P. Alba

SES ROMA. Sîmbătă au declarat o grevă de 48 de ore 
cei 40 000 de lucrători care deservesc autobuzele 

particulare ce efectuează transportul între marile orașe 
și centrele lipsite de cale ferată. Ca urmare a grevei, 
în micile localități nu vor sosi în aceste zile ziarele, 
poșta și coletele, deoarece acestea ajung tot prin in
termediul autobuzelor. Greviștii cer încheierea unor 
noi contracte colective de muncă și sporirea salariilor.

pot NEW YORK. Satelitul american „Lunar Orbiter" 
raS se va apropia la aproximativ 50 mile de Lună fără 
o nouă corectare a traiectoriei, au anunțat specialiștii 
de Ia Administrația națională pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului cosmic. Se știe că după 
prima corectare a traiectoriei satelitului efectuată joi 
seara s-a emis părerea necesității unei noi intervenții. 
S-a constatat însă că satelitul se va înscrie si fără 
această a doua corectare pe o orbită destul de apro
piată de Lună. Sîmbătă după-amiază „Lunar Orbiter" 
se afla la aproximativ 290 000 mile de Pămînt.
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