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Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a domnului Kanichi NishimuraDuminică, 14 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, împreună cu tovarășul Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit pe domnul Kanichi Nishimura, membru al Comitetului pentru probleme externe al Partidului Socialist din Japonia, depu

tat și membru al Comitetului pentru relații externe al Camerei reprezentanților a Dietei japoneze, care face o vizită în țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o discuție privind probleme actuale ale situației internaționale și relațiile dintre România și Japonia. Intîl- nirea a decurs într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

ÎNCHEIEREA VIZITEI CONDUCĂTORILOR Puternic stimulent al creației
DE PARTID Șl DE STAT ÎN REGIUNEA 

MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ
Vizita tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Janos Fazekaș, Mihai Gere, 
Virgil Trofin în regiunea Mureș - Autonomă Maghiară s-a încheiat sîmbătă noaptea, la ore tîrzii, 
într-o atmosferă plină de însuflețire, prilejuind o manifestare puternică a atașamentului oamenilor 
muncii din regiune — români, unguri, germani și de alte naționalități — față de Partidul Comunist 

Român și Comitetul său Central, față de politica marxist-leninistă a partidului.

științifice românești
de prof. univ. Florin CIORASCU

membru corespondent al Academiei

0 politică 

verificată 

de fapte
Cea de-a doua zl a vizitei conducătorilor de partid și de stat în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară se apropie de sfîrșit. Oamenii muncii din raionul Reghin întîmpină pe oaspeți într-o atmosferă de puternic entuziasm. în comunele Chiheru de Jos, Nădășa, Beica de Jos, șoseaua s-a transformat într-o adevărată expoziție de artă populară, covoare, ștergare împodobesc porțile, iar mese pline de bucate și. carafe sînt expuse de gospodari ca la o mare sărbătoare.La hotarul raionului oaspeții au fost întîmpinați de tov. Vasile Căldare, prim-secretar al comitetului raional P.C.R., care le urează un călduros bun venit.Coloana de mașini se îndreaptă 1 apoi spre Complexul pentru industrializarea lemnului din Rf J ghin, ale cărui produse sînt cu-' noscute și . apreciate în țară și peste hotare. Tov. Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, îi primește pe conducătorii de partid și de stat la intrarea în complex. Urmează vizita în secțiile I de instrumente muzicale, ambarcațiuni și articole sportive aflate într-o nouă hală dată în folosință în acest an. Directorul întreprinderii, Adalbert Kiss, prezintă oaspeților perspectivele de dezvoltare a complexului. Aici se vor construi o fabrică de mobilă cu o producție de 20 000 garnituri pe an, o fabrică de instrumente muzicale cu o capacitate anuală de 40 000 bucăți și o fabrică de plăci aglomerate care va produce 35 000 tone pe an.în aplauzele și ovațiile a mii de localnici, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre piața centrală a orașului, unde, la lumina reflectoarelor și a miilor de torte, are loc un entuziast miting. Tov. Vasile Căldare asigură pe oaspeți că această vizită de neuitat constituie un puternic imbold în înfăptuirea sarcinilor trasate de al IX-lea Congres al P.C.R. Ion Codarcea, muncitor la întreprinderea de reparat utilaje mecanice, și Dorina Zamfir, profesoară emerită, adresează conducătorilor de partid și de stat cuvinte de dragoste și recunoștință pentru grija față de dezvoltarea economică și social-culturală a raionului.întîmpinat cu îndelungi urale, ia cuvîntul tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU. Transmițînd locuitorilor orașului și raionului Reghin un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului, vorbitorul a spus: în căldura cu care am fost întîmpinați în raionul dv., ca de altfel în toate raioanele, în toate comunele și întreprinderile regiunii Mureș-Autonomă Maghiară, noi vedem o manifestare a încrederii în politica justă, marxist-leninistă, a partidului nostru, a Comitetului său Central. Această politică a fost verificată de fapte. Ea se oglindește în faptul că România a devenit o țară cu o industrie puternică, că agricultura noastră socialistă s-a dezvoltat și se dezvoltă continuu, asigurînd aprovizionarea oamenilor muncii cu toate produsele agroali- mentare necesare și chiar unele disponibilități pentru export. Toate acestea sînt rezultatul muncii întregului nostru popor, care, strîns unit în jurul partidului comunist, înfăptuiește politica de construire a socialismului, asigură ridicarea patriei noastre pe culmile înalte ale civilizației și progresului.Referindu-se la dezvoltarea pe care o va cunoaște în anii cincinalului raionul Reghin, vorbitorul a șpus: Noile secții și cele prevă

zute a se dezvolta în orașul Reghin vor putea să asigure de lucru pentru circa 1 800 de muncitori. Adăugîndu-se celor existenți, în complexul puternic de aici vor lucra peste 4 000 de salariați. Iată roadele politicii partidului nostru de industrializare a tuturor regiunilor, a tuturor raioanelor patriei noastre.Și agricultura raionului dv. se va dezvolta puternic; sîntem convinși că la rezultatele pe care le aveți pînă acum veți adăuga alte și alte noi realizări, contribuind la înflorirea agriculturii noastre socialiste.După ce a arătat că în anii următori se vor dezvolta știința, cultura, învățămîntul, vorbitorul a spus: Rezultatele dobîndite în primele 7 luni dovedesc că prevederile planului cincinal sînt realiste, că ele pot fi îndeplinite în toate domeniile de activitate. Garanția o constituie realizările de pînă a- cum, hotărîrea, entuziasmul cu care întregul nostru popor a pășit la înfăptuirea acestor sarcini mărețe, întărind orînduirea noastră socialistă, puterea economică a patriei, noi ne aducem totodată contribuția la întărirea sistemului mondial socialist, Ia întărirea unității țărilor socialiste, a coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, la asigurarea păcii în lume.Ceea ce avem de înfăptuit în anii cincinalului, drumul spre făurirea deplină a socialismului și trecerea la construirea comunismului în România, este strîns legat de munca unită a întregului nostru popor, a tuturor cetățenilor patriei, indiferent de naționalitate. Prin munca poporului nostru vom face ca viața lui să fie mai frumoasă, mai îmbelșugată, vom face ca România să pășească mîndră sub soare alături de celelalte țări so-
întâlnirea conducătorilor de partid 

și de stat cu activul de partid din regiune
în încheierea vizitei în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, conducătorii de partid și de stat s-au întîlnit cu activul de partid și au participat la o masă tovărășească oferită cu acest prilej. Erau prezenți conducătorii organelor locale de partid, de stat și obștești, vechi membri de partid, directori de întreprinderi și unități agricole socialiste, muncitori și țărani cooperatori fruntași, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori.Salutînd pe conducătorii de partid și de stat în numele oamenilor muncii din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, tovarășul Nicolae Vereș, prim-secretar al comitetului regional de partid, a spus printre altele : Pentru fiecare comunist, pentru fiecare locuitor al regiunii noastre, fie el miner al Bălanului, sau chimist din Tîrnăveni, țăran cooperator sau om de știință și cultură, vizita iubiților noștri conducători a constituit un minunat prilej de a-și reafirma profundul atașament față de partid, față de politica sa înțeleaptă, datorită căreia toate regiunile țării, între care și regiunea noastră, cunosc din plin profundele prefaceri ale socialismului.Prin munca lor plină de elan, oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, transpunînd în viață politica științifică a partidului, au schimbat înfățișarea regiunii.După ce a subliniat că numai în anii șesenalului, prin alocarea u- nor fonduri de investiții de circa 8 miliarde de lei, au fost construite și modernizate numeroase întreprinderi, vorbitorul s-a referit la schimbările importante care

Locuîtorii din Reghin aclamă cu entuziasm pe conducătorii de partid și de statcialiste, să fie o țară puternică, înfloritoare.De la Reghin, coloana de mașini se îndreaptă spre Tg. Mureș. în toate satele, cît durează drumul, mii și mii de oameni, care poartă torțe, aclamă cu însuflețire. în calea oaspeților se aștern covoare de 

s-au produs în structura pe ramuri a producției industriale, la realizările obținute în valorificarea superioară a resurselor naturale de care dispune regiunea. De asemenea, el a făcut un scurt bilanț al realizărilor obținute de țărănimea cooperatistă în dezvoltarea agriculturii, prezentînd apoi cifre și date, care ilustrează creșterea continuă, an de an, a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii.în perioada 1966/1970 — a subliniat în continuare vorbitorul — se deschid noi și frumoase perspective regiunii noastre. Potrivit sarcinilor planului cincinal, se prevede creșterea volumului producției industriale cu 64 la sută. Productivitatea muncii va crește cu 47 la sută, iar prețul de cost se va reduce cu 9,4 la sută. Pentru dezvoltarea economică a regiunii noastre se vor investi circa 7,3 miliarde lei. în acești ani în industrie urmează să se construiască 10 obiective și 6 secții noi, iar la alte 8 unități se vor face importante extinderi și modernizări.Planul de dezvoltare în perspectivă a agriculturii din regiune prevede sarcini mobilizatoare și pe deplin realizabile, care vor asigura dezvoltarea acestei ramuri în pas cu progresul general al economiei naționale. în gospodăriile agricole de stat investițiile sînt îndreptate, în principal, spre mecanizare, chimizare, amenajări pentru irigații, construcții de tip industrial pentru creșterea animalelor, plantări de vii și pomi.înfăptuind sarcinile mărețe stabilite de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. — a spus vorbitorul — organele și organizațiile de partid 

flori. în comuna Petea, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de o nuntă. Mirele, loan Moldovan, și mireasa, tînăra învățătoare Ana Nădășan, sînt felicitați cu căldură de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de ceilalți conducători care le urează fericire în viață.

din regiunea noastră desfășoară o intensă muncă politico-organizato- rică, în vederea întăririi rînduri- lor partidului, a ridicării nivelului de pregătire ideologică a comuniștilor, a îmbunătățirii continue a formelor și metodelor de activitate. Cele 3 065 organizații de bază ale partidului desfășoară o muncă politică și organizatorică susținută în vederea mobilizării oamenilor muncii pentru îndeplinirea politicii partidului.O expresie a influenței, prestigiului și încrederii de care se bucură partidul în rîndul maselor este creșterea neîncetată a rînduri- lor sale ; numărul comuniștilor din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară a sporit, ajungînd la peste 64 300.în încheiere, vorbitorul a spus : Am căutat, dragi oaspeți, să vă înfățișăm tabloul însuflețitor al meleagurilor Mureșului, Oltului și ale celor două Tîrnave, meleaguri trezite la viață nouă datorită atenției deosebite pe care le-o acordă partidul nostru. Am căutat să vă redăm aspecte din hărnicia oamenilor de aici. Sîntem bucuroși, dragi tovarăși, că în timpul vizitei ați avut cuvinte de caldă apreciere a rezultatelor muncii și străduințelor noastre. îndrumările pe care ni le-ați dat constituie pentru noi, activiști de partid și de stat, conducători de întreprinderi și instituții, muncitori, tehnicieni și ingineri, țărani, un îndreptar prețios în muncă, expresia competenței, clar- viziunii și răspunderii cu care partidul nostru conduce poporul pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.Vă asigurăm, tovarășe Ceaușescu șl iubiți oaspeți, că oamenii muncii 

în Tg. Mureș, mii și mii de cetățeni așteptau sosirea oaspeților, aclamînd cu însuflețire pe toate străzile, pe toate bulevardele. Manifestația lor de însuflețit entuziasm dădea glas dragostei lor pentru Partidul Comunist Român, pentru patria noastră scumpă.

din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, în frunte cu organizația regională de partid, nu-și vor precupeți eforturile pentru a-și aduce contribuția la înflorirea patriei noastre socialiste, libere și independente, puternice și suverane, pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din istoricele hotărîri ale Congresului al IX-lea al partidului.A luat apoi cuvîntul tov. Mișu 
Kraft, director general al termocentralei Luduș. Vorbitorul a exprimat, încă o dată, în numele muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor care lucrează în a- ceastă mare centrală electrică a țării, sentimentele de recunoștință față de partid ale colectivului de aici. Vă mulțumim din' inimă — a spus el — pentru cuvintele calde, de înaltă prețuire, rostite la adresa muncii noastre, pentru îndrumările deosebit de prețioase pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei în întreprindere. Vorbitorul a asigurat pe conducătorii de partid și de stat că întregul personal al termocentralei Luduș nu-și va precupeți eforturile pentru a asigura îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce îi revin în cadrul planului cincinal. El a exprimat hotărîrea colectivului de aici de a folosi cu eficiență tot mai ridicată utilajele și instalațiile, toate capacitățile de producție ale întreprinderii. Considerați — a spus el — bucuria și entuziasmul cu care ați fost primiți în mijlocul nostru drept un

Constantin MITEA
Ion GALETEANU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Știința românească pășește hotărît înainte pe drumul marilor împliniri. O puternică efervescentă creatoare animă pe oamenii noștri de știință, pe cercetătorii tineri sau vîrstnici din institutele Academiei și departamentale, de la catedrele universitare și laboratoare uzinale. Ei sînt deciși să-și aducă contribuția la îndeplinirea mărețelor sarcini ale construirii noii Românii socialiste.Programul unitar al cercetării științifice pe anii 1966—1970, adoptat în unanimitate în ședința plenară a Consiliului National al Cercetării Științifice, reprezintă o largă chemare a- dresată tuturor factorilor care concură la reușita și progresul creației științifice în țara noastră. El constituie în același timp și un stimulent fără precedent în e- voluția științei românești. însăși elaborarea acestui program prezintă o însemnătate deosebită. Modul în care s-a desfășurat munca de pregătire, larga documentare folosită, asigurarea u- nui echilibru întră necesități și posibilități, aprecierea atentă și curajoasă a rezultatelor viitoare stau chezășie înfăptuirii programului, adevărată lucrare științifică colectivă.

Ne găsim într-ade- văr în fața unui program științific care definește cu claritate principalele obiective ale cercetării în perioada cincinalului, lăsînd la latitudinea unităților de cercetare alegerea căilor de a- bordare și rezolvare practică a temelor. Acestea au acum datoria elaborării planurilor de detaliu, a precizării sarcinilor, a eșalonării lor, a distribuirii eforturilor pe colective de cercetare etc.Pe de altă parte, calitatea unitară a a- cestui program derivă din coroborarea sarcinilor unităților de cercetare cu nevoile imediate și de perspectivă ale economiei naționale, precum și din încadrarea lui într-un sistem de coordonare generală care să asigure atingerea obiectivelor la un nivel maxim.Pentru a întruni toate condițiile arătate mai sus, elaborarea programului trebuia să se grefeze pe un fond larg de realizări originale, proprii în știință și tehnică, deci pe experiența efectuării cu succes a unor lucrări de cercetare modernă, a coordonării acestora, în cadrul unor mari institute. Rezultatele obținute în numeroase unități de cercetare, create în ultimii 20

PĂMÎNT
AL ÎNFRĂȚIRII

Eugen BARBU

Deasupra Reghinului ultimele si
luete ale tinerilor călăreji se pier
deau într-un amurg violaceu. Un șir 
de statui ecvestre — vii — anunjau 
un popas feeric. De undeva, din în
tunericul porumburilor înalte, răsu
nau muzicile acestui tărîm al înfră
țirii. Am văzut venind spre noi ță
rani cu plosci grele și fete oacheșe 
și blonde, cu lungi cosițe de Cosîn- 
zene jucînd sub ultima lumină a 
serii transilvane. Fumul de rășină al 
primelor facle ce se anunțau pe 
dealuri, insinuantul parfum de fin 
sosind peste întinsul grînelor scriau 
un basm neînchipuit în acest decor 
al pădurilor.

Ziua a doua a vizitei conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară începu
se devreme, dar la ora destul de 
înaintată cînd scriam rîndurile a- 
cestea nu puteam să spun că mi se 
părea obositoare. Călătoria îmi apă
rea de neuitat tocmai prin ceea ce 
oferise mai surprinzător. Știam, sau 
îmi închipuiam că știu, despre acești 
oameni ai ținuturilor de lingă Mureș 
că sînt foarte reținuți, că tăcerea 
este moneda bucuriei ior, dar ceea ce 
văzusem și auzisem întrecea orice 
închipuire. Mi se pare greu ca după 
ce vezi mii de chipuri din mersul 
mașinii să mai reții vreo figură. Dar 
cum pot să las în bagajul abstract 
al amintirii chipurile acelor bătrîni 
sosiți de cine știe unde cu darurile 
lor, poate modeste, dar afît de pre
țioase : mici ștergare albe, oale lu
crate cu mult meșteșug ; sau pe și 
mai băfrînii mineri de la Bălan ofe
rind secretarului general al C.C. al 
partidului lămpașe minuscule ca să-i 
amintească de munca lor. Femei din 
partea locului opriseră mașinile și 
rugaseră pe oaspeți să primească 
prăjituri făcute din lapte și ouă, cu 
o coajă de un gust aparte pentru 
că avea o glazură fină de miere 
parfumată de salcîm, prăjitură ofe
rită la răscruci pe lungi bastoane 
afumate de brad ca niște brazi de 
nuntă. 

de ani, demonstrează faptul că dispunem în prezent de un corp de cercetători capabili să rezolve teme complexe și dificile și să-și adapteze planurile de lucru în conformitate cu evoluția ideilor și a tehnicilor de cercetare pe plan mondial. Acesta mi se pare a fi unul dintre elementele de bază care face posibil saltul calitativ al activității noastre științifice, prevăzut în programul unitar.Obiectivele cercetării științifice românești se deosebesc sensibil de cele din trecut prin aceea că sînt mai riguros adaptate tendințelor actuale ale evoluției tehnico-știin- țifice mondiale. Conexiunea dintre aceste obiective și planul economic de dezvoltare generală a țării solicită inteligența creatoare a cercetătorilor, chemați să-și aducă contribuții proprii în elaborarea de noi tehnologii industriale, în descoperirea și utilizarea a noi surse de materii prime etc.în domeniul construcțiilor de mașini, de exemplu, accentul este pus pe realizarea de utilaje și agregate de mare complexitate, 
(Continuare 
în pag. a II-a)

Văzusem în scurtele popasuri fă
cute pe sub porfi de triumf ridicate 
peste noapte de un entuziasm ce 
nu poate fi descris și greu de închi
puit, cum fetele acelor sate înde
părtate jucau într-un ritm drăcesc 
dansurile tradiționale ale acestui ți
nut : sîrba și ceardașul, nemaiținînd 
seamă de culoarea costumelor și de 
graiul în care vorbeau. Cu o seară 
înainte, în amfiteatrul natural al 
Corneștilor din marginea orașului 
Tg. Mureș, asistasem la un senzațio
nal spectacol susținut de artiștii din 
localitate. In final, scena s-a umplut 
de oameni în costume amestecate, 
ideea generală a acestei seri fiind 
aceea că pe pămîntul românesc 
trăim și muncim cu toții, și români, 
și maghiari, și germani, fără deose
bire de naționalitate, însuflețiți de 
același gînd suprem — acela de a 
contribui cu forțele noastre la în
florirea patriei comune : Republica 
Socialistă România I

Același sentiment măreț îl avu
sesem și la Odorhei; în vasta piață 
a orașului, auzind cuvintele tovară- 
îuLui 9eau?escu care spunea într-un 
strălucit discurs că nimic nu ne îm
piedică să contribuim la fericirea 
universală prin munca noastră co
mună, nici limba, nici obiceiurile și 
nici tradițiile. Dintotdeauna proleta
riatul de pretutindeni a luptat pen
tru același țel : al înfrățirii celor ce 
muncesc.

Auzisem urările de bun sosit ale 
celor ce înfîmpinau oaspeții, cuvin
tele rostite în românește împletite 
cu cele în graiul maghiarilor sau 
ai sașilor. Mi se pare că e 
minunat să trăiești înfr-o astfel 
de țară, sub un asemenea cer. Lin
gă mine, un grup de ziariști străini 
își exprimau admirația că putuseră 
asista la un asemenea grandios 
spectacol al prieteniei. Roadele 
unei politici înțelepte, dusă cu con
secvență ani de zile, puteau fi vă
zute fără efort.

Deasupra pămîntului Transilvaniei 
strălucea steaua nemuritoare a unei 
prietenii veșnice.
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ÎN MECI

REVANȘĂ

România -R.F.G. 54

CONSTANȚA (prin telefon). — în fata a peste 3 000 de spectatori s-a desfășurat aseară la Constanta a doua întîlnire dintre selecționatele de box ale României și R. F. Germane. Sportivii români au ieșit învingători cu scorul de 5—4. Punctele echipei noastre au fost realizate de C. Crudu, V. Antoniu, M. Dumitrescu, I. Constantinescu și M. Ghiorghioni. Meciul a constituit revanșa celui disputat vineri la București, ciștigat tot de boxerii noștri cu 9—1.

FOTBAL

SIEAGUL ROȘU BRAȘOV 3 
SELECȚIONATA HANOVRA 0BRAȘOV (prin telefon). — Meciul de fotbal dintre echipa locală Steagul roșu și selecționata orașului Hanovra, desfășurat duminică, s-a încheiat cu scorul de 3—0 (1—0) în favoarea fotbaliștilor brașoveni care au dominat autoritar în marea majoritate a timpului. Partida s-a ridicat la o valoare tehnică bună, mai ales datorită e- chipei gazdă, ai cărei jucători au făcut dovada unei pregătiri satisfăcătoare înaintea startului în noua ediție a campionatului categoriei A. Autorii golurilor : Pes- caru (minutul 24) și Necula (minutele 57 și 67).

Premiile Festivalului 
de muzică ușoară de la Mamaia

ciclism I. Ardeleanu
a ciștigat „Cupa Steaua"

Duminică seara s-a încheiat a 4-a ediție a Concursului și festivalului de muzică ușoară românească „Mamaia 1966". Au fost distribuite următoarele premii :Marele premiu, acordat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a fost atribuit cînte- cului „Prieten drag" de Radu Șerban, pe versuri de Constantin Cîrjan ; Premiul Uniunii compozitorilor, melodiei „Culori" de Ni- colae Kirculescu, pe versuri de Aurel Storin ; Premiul Uniunii scriitorilor, melodiei „Cînta un matelot" de Vasile Veselovski, pe versuri de Ion Minulescu ; Premiul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, melodiei „Nu te supăra" de Paul Ghențer, pe versuri de Mihai Dumbravă ; Premiul Radiotele- viziunii, melodiei „De-ar fi să mă mai nasc o dată” de George Grigo- riu, text de Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu; Premiul Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Constanța, melodiei „Vîntule", muzică și text de Alexandru Mandy; Premiul Oficiului național de tu

rism „Carpați", melodiei „Mamaia au revoir" de Noru Demetriad, pe versuri de Mihai Dumbravă ; Premiul Uniunii de cultură fizică și sport, melodiei „Olimpiada tinereții", muzică și text de Temisto- cle Popa ; Premiul juriului, melodiei „Visul meu, viața mea" de Aurel Giroveanu, pe versuri de Aurel Felea; s-a acordat mențiune melodiei „Prima chemare" de Paul Ur- muzescu, pe versuri de Mihai Dumbravă.Juriul a acordat premii : dirijorului Gelu Solomonescu, soliștilor Doina Badea și Constantin. Dră- ghici; și mențiuni : dirijorului Alexandru Imre, soliștilor Sergiu Cioiu, Anda Călugăreanu, Ilin- ca Cerbacev, Dan Spătaru și Pom- pilia Stoian. S-a acordat diplomă de onoare artistului emerit Gică Petrescu care, făcînd parte din juriu, nu a intrat în competiție.Cu același prilej, premiul discului de muzică ușoară românească al Casei „Electrecord" pe anul 1965 a fost înmînat cîntăreței Mia Braia pentru discul cu selecțiuni de romanțe. (Agerpres)

— DIN PROGRAMUL------
EMISIUNILOR RADIOFONICE

15 - 21 AUGUST 1966

Competiția ciclistă dotată cu 
„Cupa Steaua" s-a încheiat ieri eu 
desfășurarea etapei București - 
Ploiești — București (115 km). Pri
mul a trecut linia de sosire Fr. 
Gera (Steaua), cronometrat In 2h 
59’53”. Grosul plutonului, condus

de C. Dumitrescu (Steaua), a sosit 
cu o întirziere de 5". Locul I în cla
samentul general individual a lost 
ocupat de I. Ardeleanu (Steaua)- 
urmat la 1'01" de Gabriel Moiceanu 
(Dinamo) și de Fr. Gera la 4'.

l> TisHtN> 0 sărbătoare a cîntecului, 
jocului și portului gorjenesc

Turneul de volei 
de la ClujCLUJ (coresp. „Scînteii"). — în cadrul pregătirilor pentru apropiatul campionat mondial de volei masculin (30 august — 11 septembrie, în Cehoslovacia), la Cluj are loc în aceste zile un turneu international de volei la care participă reprezentativele R. P. Chineze, Ungariei și României (două echipe). In meciul inaugural, România A — România B, disputat sîmbătă, replica „secunzilor" ■ a fost deosebit de dîrză, prima noastră reprezentativă reușind să cîștige cu multă dificultate la scorul de 3—2 (15—8; 7_15 ; 7—15 ; 15—13 ; 15—8). Adoua întîlnire, R. P. Chineză—Ungaria, a revenit voleibaliștilor chinezi eu scorul de 3—1 (15—8 7—15 ; 15—6 ; 15—7).Partidele desfășurate duminică, au oferit spectatorilor dispute' a- tractive, de bun nivel tehnic și satisfacția victoriilor sportivilor noștri în ambele meciuri : 3—1 cu Ungaria și 3—2 cu R. P. Chineză.Turneul se încheie, luni după-a- miază.

PRONOSPORTConcursul din 14 august
Steagul roșu—Sel. Hanovra 1
Progresul—Rapid 2
U. T. Arad—Politehnica 2
Știința Buc.—Dinamo Pitești 1
C.S.M.S. Iași—Dinamo Bacău 1
Siderurgistul—Farul 2
Minerul Baia Mare—Crișul x
Știința Craiova—Jiul x
Oltul Sf. Gheorghe—Metrom 2
Tractorul—Rulmentul x
Metalosport—Fructexport 1
Prog.. Strehaia—Met. Tr. Severin x 
Minobrad—Metalul Rădăuți x

A

In cîteva rîndun
• în turneul feminin de handbal de 

la Trencin (Cehoslovacia), reprezenta
tiva de tineret a României a obținut o 
nouă victorie: 8—6 (4—4) in meciul cu 
formația cehoslovacă Inter Bratislava. 
Alte rezultate: Cehoslovacia — Jednota 
Trencin 9—4 (5—2); Sparta Praga — 
Lokomotiv Rangsdorf (R. D. Germană) 
9—3 (5—2); Cehoslovacia — Inter Bra
tislava 7—2 (3—1).

• Sîmbătă, la Subotica, echipa de 
fotbal Steaua București a întîlnit for
mația locală Spartak. Scor: 0—0.

• în runda a 10-a a turneului fe
minin zonal de șah de la Varna, con- 
tînd pentru preliminariile campionatului 
mondial, partidele Malipetrova—Ka- 
rakaș, Eretova—Nicolau, Asenova—Po- 
lihroniade, Troianska—Litmanowicz și 
Novara—Sili s-au încheiat la egalitate, 
iar cele dintre Todorova—Keller și 
Haar—Perevoznic s-au întrerupt. în cla
sament conduce Novara (R.D.G.) cu 7 
puncte, urmată de reprezentantele 
României, Polihroniade — 6 (1) puncte 
și Nicolau — 6 puncte, la egalitate cu 
Eretova.

• La Bordeaux, țnotătoarea Clau
dette Mendonnaud (Franța) a stabilit un 
nou record feminin al Europei în pro
ba de 200 m liber, 2T5”5/10, corectind 
cu șase zecimi de secundă recordul ofi
cial deținut de Elisabeth Long.

• A luat sfîrșit campionatul mondial 
studențesc de șah de la Orebro. Titlul 
de campioană mondială a revenit echi
pei U.R.S.S., cu 34 puncte, urmată de 
Cehoslovacia — 28,5 puncte, Danemar
ca și Iugoslavia cu cile 27,5 puncte. E- 
chipa României s-a clasat pe locul 5 
cu 23 puncte. în ultima rundă desfă
șurată duminică U.R.S.S. a învins cu 
3—1 Ungaria, iar Iugoslavia a întrecut 
cu 3,5—0,5 puncte România.

• Sîmbătă seara, la Zenica (Iugosla
via), a avut loc meciul amical de polo 
pe apă Iugoslavia—România, ciștigat de 
gazde cu scorul de 4—3 (1—0, 2—-1,
0—0, 1—2). Revanșa întâlnirii, desfășu- . 
rată duminică, a revenit tot sportivilor 
iugoslavi, de data aceasta la un scor 
mai mare : 8—4 (2—0, 1—1, 3—1, 2—2).

Tismana — cunoscută așezare 
aflată într-una din cele mai pi
torești văi ale Carpaților, a fost 
ieri gazda unui reușit festival 
al cîntecului, jocului și portului 
gorjenesc, desfășurat sub egida 
organizațiilor U.T.C. și a comi
tetelor de cultură și artă. Peste 
10 000 de oameni ai muncii d:n 
Oltenia, mii de turiști din în
treaga fără, au asistat la amplul 
spectacol folcloric oferit de cei 
aproape 5 000 de artiști amatori.

Festivalul a început în cursul 
dimineții cu parada portului gor
jenesc. Prin faja juriului s-au pe
rindat strănepoții lui Tudor Vla- 
dimirescu, veniți călări din 
munți, țăranii din Lelești, îm
preună cu ansamblul lor coral 
compus din 100 de persoane și 
care a împlinit de curînd 50 de 
ani de activitate, fapt pentru 
care a fost distins cu Ordinul 
Muncii clasa a lll-a. De lîngă 
Cheile Sohodolului, de o nea
semuită frumusețe naturală, au 
coborîf la Tismana aproape toți 
locuitorii comunei Runcu, îmbră- 
cați în pițoreștile lor costume 
naționale.' lată apoi pe repre
zentanții comunei Peșfișani, al 
cărei nume s-a făcut de mult 
cunoscut în țară și peste hotare, 
într-unul din satele sale, la Ho- 
bița, s-a născut și a crescut 
Brâncuși, cel care a dus faima 
sculpturii românești în întreaga 
lume. Țăranii din Călugăreni 
poartă costume naționale spe
cifice, din care se remarcă

cioarecii cu găitane, păstrați încă 
de pe timpul lui Tudor Vladi- 
mirescu. Minunata înscenare a 
unei nunți țărănești, pe care au 
prezenfal-o cei din Călugăreni, 
a sfîrnit admirația publicului. 
Parada portului a fost în
cheiată de maeștrii artei popu
lare din Tismana, care și-au cu
cerit o faimă bine meritată în 
multe țări ale lumii.

Festivalul a continuat cu cîn- 
fec și dans, în cele mai fru
moase pajiști de la poalele bă- 
frînei mînăsliri Tismana. Cap de 
afiș — formația de fluierași din 
comuna Stănești, condusă de în
vățătoarea Angela Popescu. Cîn- 
tecele interpretate, izvorîte din 
străvechi timpuri, își au obîrșia 
în îndeletnicirile țăranilor de pe 
meleagurile Gorjului. Prospeți
mea și farmecul interpretării a- 
parțin generației de astăzi, care 
duce cu mîndrie mai departe 
tradiția folclorului gorjenesc. De 
la Băleșfi, pe una din estradele 
festivalului de la Tismana, au ur
cat trei generații Ele formează 
echipa de dansuri a căminului 
cultural din comună. Pînă noap
tea tîrziu, cînfecul și jocul au 
fost întreținute de taraful din 
Cîlcești, de cei 100 de artiști- 
amatori din Arcan! și Pocruia, de 
alte peste 30 de formații artistice 
din Gorj și din raioanele ve
cine.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii" .

CUM VA FI VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 17 și 18 august a. c. în țară: 
Vremea se va menține în general 
frumoasă și călduroasă la Început, 
apoi va deveni ușor instabilă și 
se va răci, mai ales în nord-vestul 
țării. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea averse locale de ploaie, în
soțite de descărcări electrice In

Banat și Ardeal, în rest averse 
izolate. Vînt potrivit din sectorul 
nord-vestic. Temperatura în scăde
re ușoară către sfîrșitul intervalu
lui. Minimele vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar maximele între 
24 și 34 de grade, mai ridicate în 
sud-estul țării.

Puternic stimulent al creației ;
(Urmare din pag. I)

a mașinilor-unelte automate cu comandă digitală și secvențională., a tehnologiilor noi de turnare și formare plastică a metalelor, pe realizarea de organe de mașini din pulberi sinterizate și materiale plastice, obiective care implică stăpînirea unor cunoștințe recente de fizică, de mecanica solidului și de chimie tehnologică. Din a- celași punct de vedere trebuie privite și sarcinile ce revin cercetării în domeniul metalurgiei. Acestea se referă în mod deosebit la însușirea și perfecționarea tehnologiei de elaborare a oțelurilor fine și aliate și a aliajelor neferoase noi, precum și la studierea genezei și morfologiei incluziunilor nemetalice, a obținerii de oțeluri extrapure etc. Dacă ne oprim asupra obiectivelor prevăzute în sectorul extracției țițeiului, constatăm că forarea la mari adîncimi, ca și recuperarea materiei prime din zăcămintele vechi sînt probleme legate în mod organic de preocupările cercetătorilor din această ramură.Programul unitar acordă o deosebită atenție acelor investigații științifice de mare actualitate, menite să fie întregite și concretizate cu aplicații practice de importanță economică majoră. în fața unor asemenea obiective, determinante pentru progresul economic, social și cultural al țării, oamenii noștri de știință se bucură în eforturile lor de înaltul sprijin moral și material acordat de partid și guvern științei românești. Ei au condiții dintre cele mai favorabile pentru a atinge și depăși sarcinile ce le revin. Așa cum a subliniat in cuvîntarea sa tovarășul Nicolae Ceausescu la ședința plenară a 
C.N.C.S. din 14 iulie, „nici existen
ta planului, nici existența Consiliului Național al Cercetării Știin-

științifice românești
țifice, oricît de bune ar fi și unul 
și altul, nu rezolvă de la sine pro
blema mersului înainte al științei 
românești". Traducerea în viață a programului unitar solicită prezența activă și eforturi perseverente din partea oamenilor noștri de știință. Miile de cercetători vor trebui să facă față cu curaj dificultăților și incertitudinilor proprii oricărei munci științifice. Pe de altă parte, ei trebuie să aibă în vedere și caracterul complex al unei activități de cercetare efectuată în comun și în colaborare cu diverse colective cu profil diferit.Acest aspect merită o deosebită atenție deoarece majoritatea temelor cuprinse în programul unitar implică cercetări complexe, care necesită efortul coordonat al mai multor unități de cercetare, proiectare și chiar de producție, dependente de diverse ministere și organe centrale.Contribuția unei singure unități — oricît ar fi de importantă în sine — e eficientă doar în măsura în care celelalte unități își îndeplinesc sarcinile la a- celași nivel științifico-tehnic, în ordinea și în termenele prestabilite. Mi se pare necesar ca între unitățile participante la o asemenea cercetare complexă să existe o atmosferă de largă colaborare ca și cum ar fi vorba de un colectiv din cadrul aceluiași institut de cercetări. Din acest punct de vedere, mai sînt încă asperități ce se cer netezite. Mă refer în special la unele atitudini de concurență și mai ales de superioritate nejustificată care se fac simțite, uneori, în relațiile dintre anumite institute de cercetări. Dacă ar fi să cităm

cîteva exemple, nici Institutul de fizică atomică n-ar putea lipsi.Chiar dacă numărul oamenilor de știință și al cercetătorilor, autori de lucrări originale valoroase, ar fi mai ridicat în medie în acest institut, faptul nu trebuie să aibă drept consecință izolarea lor, ci dimpotrivă. Numai în cadrul unui sistem de cooperare permanentă cu toți factorii care pot contribui la crearea și introducerea tehnicii noi în economie, la progresul științei românești, acești specialiști își pot valorifica din plin talentul și originalitatea în creație. Este oare normal ca experiența cîștigat.ă de cercetătorii de la I.F.A., de pildă, în crearea utilajelor și aparaturii moderne să ră- mînă apanajul exclusiv al institutului ?Firește, nu este numai vina specialiștilor că experiențe atît de prețioase mai zac ferecate. Chiar dacă uneori nu ne lipsește inițiativa, contactele de colaborare se stabilesc și astăzi cu dificultate. N-a venit oare momentul să trecem serios la eliminarea lor, în profitul progresului general al științei și tehnicii românești ?Un alt aspect al muncii științifice, legat de traducerea în viață a programului unitar, se referă la cercetările fundamentale pe care le efectuează oamenii noștri de știință. Toată lumea știe că și cercetările de această natură trebuie să aibă ca scop final satisfacerea necesităților societății, asigurarea mersului ei înainte. în consecință, . se pretinde cercetătorilor să analizeze cu mai multă grijă decît pînă acum onortunitatea includerii în planurile anuale a temelor cu ca-
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racter fundamental. în mod evident, ar fi imposibil să se stabilească norme și criterii rigide de alegere a acestor teme. Consider însă că ar fi de dorit ca fiecare cercetător să aibă în vedere, atunci cînd trece la întocmirea planului său, nu numai interesul ce l-ar putea prezenta un eventual progres al domeniului limitat la care se referă tema respectivă, ci (’ gradul în care se vor reflecta re zultatele obținute în sau chiar ramuri ale științei, nînd seama, în același timp, valoarea lor economică și s imediată sau de perspectivă, asemenea cazuri, se cere o atitudine diferențiată, în funcție de valoarea reală a cercetării fundamentale.De altfel și programul unitar al cercetării științifice ține cont de caracterul mobil, specios al acestei probleme. De aceea, cercetările fundamentale înscrise în program nu au fost detaliate pe teme. Mai mult, modificarea pe parcurs a programului nu numai că este posibilă dar și necesară ; el poate și trebuie șă fie adaptat mereu la cerințele dezvoltării economice și sociale, avînd în vedere totodată progresul general al științei mondiale.Creația științifică, socotită astăzi — prin intermediul acestui armonios instrument care ■ este programul unitar al cercetării — drept parte integrantă a construcției socialismului, are în față vaste fă- gașuri de știință, 1 din institute, de la catedre sau uzine, vor răspunde fără îndoială cu cea mai mare î mării de a traduce în viață obiectivele prevăzute de progr ruindu-și întreaga lor < de creație înfăptuirii ______sarcini ale construirii noii Românii socialiste.

PROGRAMUL I: Buletin de știri (5,00). Actualita
tea agrară (5,30). Sport. Buletin meteo-rutier (6,00) 

Radiojurnal. Buletin meteo-rutier (7,00). Salut voiosde pionier (7,45). Sumarul ziarului „Scînteia" (8,00). 
La microfon, melodia preferată (8,30). Sfatul medicului : Reumatismul și tratamentul său cu factori naturali (9,30). Interpretul săptămînii : Dan Iordăchescu(9.45) . Roza vînturilor : „Pe potecile vacanței" (10,39). 
Afiș radiofonic. Emisiunile culturale din această săp- tămînă (11,20). Pe portativ, tinerețea ! (11,30). Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutier (14,00). Din albumul muzicii de estradă (14,08). Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic (16,00). Cîntecul săptămînii : „Cîntare țării". Muzică de loan Chirescu ; versuri de Tiberiu Utan (16,50). Odă vitejilor (17,15). Medalion muzical : Emanuel Ionescu (17,50). în jurul globului (18,05). Ritmu
rile cincinalului. Pe coordonatele rentabilității; Eficiența economică a investițiilor pe șantierele industriale (18,40). O melodie pe adresa dumneavoastră (19,00). Radiogazeta de seară (20,00). Sport. Post- scriptum (20,20). „Mamaia-1966“. înregistrări din concertul de închidere a celui de-al IV-lea Concurs și Festival de muzică ușoară românească (21.35). Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic (22.00). Evantai muzical (22,20). PROGRAMUL II : Radiojurnal. Bule
tin meteo-rutier (7,30). Pagini orchestrale din operete(7.45) . „Pe drumurile patriei" — program de muzică populară (8,30). Buletin de știri (9,00). Prietenii mei, 
scriitori : Cu Mihail Sadoveanu. Amintiri de A. G. Stino (10,15). Buletin de știri. Buletin meteorologic (11,00). Muzică ușoară interpretată de Gică Petrescu (11,07). De toate pentru toți (reluarea emisiunii din 14 august) — (12.10). Buletin de știri (13,00). Radio
jurnal. Sport. Buletin meteo-rutier (15.00). Vreau să 
știu : înaintași de seamă ai științei românești : Grigo- re Antipa (15,30). Alfabet muzical (16,30). Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic (17,00). Actualitatea teatrală (17,40). Pagini din muzica ușoară românească (18,35). Călătorie în istoria civilizației (emisiune pentru tinerii ascultători) — (19,30). Concertul în la minor pentru pian și orchestră de Edvard Grieg. Solist Valentin Gheorghiu (20,00). Roluri și interpreți: David Ohanesian în opera „Oedip" de George Enescu (20,40). 
Teatru radiofonic : „Ziariștii". Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Al. Mirodan (21,30). Ra
diojurnal. Sport (23,00).

PROGRAMUL I: Salut 
voios de pionier (7,45). Sfatul medicului : Farmacia în gospodărie (9,30). „în excursie" — program de cîntece pionierești (10,18). Minunile lumii au fost numai 7 ? — „Arta mirajului — cinematografia" de Ion Barna (10,30). Interpreți de muzică ușoară : Anca Agemolu și Aurelian Andreescu (13,12). Caleidoscop muzical (15,30). De la frescele Vo- 

ronețului la Coloana Infinită. Costumul popular românesc (17,15). „Partid, conștiința patriei" — emisiune de cîntece (17,40). în jurul globului (18,05). Dialog cu as
cultătorii — emisiune de Corneliu Leu (18,40). Radio
gazeta de seară (20,00). Concert de melodii românești (20,30). Teatru scurt. Premiera „Podul de piatră s-a dă- rîmat". Dramatizare radiofonică de I. Petran după o nuvelă de D. R. Popescu (21,05). Recital de operă : baritonul Vasile Martinoiu (22,20). Care melodie vă place mai mult ? (22,35). PROGRAMUL II : Caruselul melodiilor de estradă (7,55). Muzică din scena lirică „La seceriș" de Tiberiu Brediceanu (10,00). Pagini lite
rare (10,15). Din melodiile lui Gherase Dendrino (11,07). Umor pe note (12,20). Melodii mai puțin cunoscute (15,10). Radioracheta pionierilor : „Aurul negru". Ra- dio-documentar de Dumitru Todericiu (15,30). Voci noi la microfon : Maria Bologa (muzică populară) — (16,20). Interpretul săptămînii : Dan Iordăchescu (17,30). Lim
ba noastră. Vorbește acad. prof. Al. Graur (17,40). Două voci : Doina Badea și Rocco Granata (18,00). Co
legi de liceu (19,30). Cercul melomanilor : Rapsodii de Liszt, Ravel și Enescu (19,50). Noapte bună, copii : „Ceasul cu inimă" — poveste de Vladimir Colin (20,30). O istorie a muzicii în capodopere : „Posteritatea lui Bach" (21,35). Moment poetic. Slăvită țară (22,30). Pre
miere muzicale radiofonice : „Simfonia eliberării" de Diamandi Gheciu (22,35).

MARII

PROGRAMUL I: Actua
litatea agrară : Buletin agro-meteorologic; Corespondenții regionali transmit (5,30). La microfon, melodia preferată (8,30). Stalul medicului : Importanța somnului la copii (9,30). Cîntece patriotice (10,03). Emisiune literară pentru 

școlari. „Scriitori în corespondența lor : Ion Ghica". Prezentare de conf. univ. Augustin Z. N. Pop (10,30). Selecțiuni din operete (12,10). Mic concert Haydn (12,45). Caleidoscop muzical (15,30). Miorița. Emisiune de folclor literar (17,15). Cîntecul săptămînii : „Cîntare țării" de loan Chirescu ; versuri de Tiberiu Utan (17,30). Jurnal agrar (18,40). O melodie pe adresa dumneavoastră (19,00). Radiogazeta de seară (20,00). Edi
ție radiofonică — George Coșbuc. Poezia de dragoste (21,05). Muzică ușoară de Radu Zaharescu și Grigore Florian (22,20). Sonata în re minor pentru violoncel și pian de Nicolae Buicliu (22,35). PROGRAMUL II : Valsuri din operete (7,45). Cu scrisorile în față (12,10). „Vînt de libertate" de Dunaevski (13,08). Revista melodiilor (13,30). Scriitori ai secolului XX — Camil Petrescu (17,40). Gaudeamus (emisiune pentru studenți) — (19.30). Suita simfonică în trei părți de Dinu Li- patti (21,35). Moment poetic (22,30).

MIERCURI

PROGRAMUL I : O zi cu soare și cîteva melodii (7,30). Salut voios de pionier (7,45). La microfon, melodia preferată (8,30). Sfatul medicului: Reguli de igienă în timpul excursiilor (9,30). Cîntece revoluțio
■ CLEOPATRA — cinemascop (ambele 
serii) : Patria, București, Feroviar.
» ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI : Republica, Capitol (ru
lează și la grădină), Stadionul Dinamo 
(la toate completarea Insula sclavilor). 
• SE ÎNTlMPLĂ NUMAI DUMINICA : 
Luceafărul, grădina „Doina" (Ia ambele 
completarea Nimeni nu se gtndește la 
noi).
« IN NORD, SPRE ALASKA I — cine
mascop : Festival, Melodia (completare 
Far-West), Modern (completare Soluție 
patent).
a STAN ȘI BRAN CONTRABANDIȘTI: 
Cinemateca.
a ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Lumina (comple
tare Vizita tovarășului Ciu En-lai tn 
Republica Socialistă România), Dacia 
(completare Simfonie tn alb), grădina 
„Festival".
a COLIBA UNCHIULUI TOM — cine
mascop Victoria, Popular.
a ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — ci
nemascop : Central, Ferentari (la ambele 
completarea Navlqatori care dispar).
a CELE DOUĂ ORFELINE: Union (com
pletare Tinerețe).
a PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
a FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ STRĂI
NĂ : Doina (completare Koprlvșcița).
a ACOLO UNDE CARPAȚII INTILNESC 
DUNĂREA — cinemascop — APUSENII 
— CĂLĂTORIE IN PARADISUL PĂSĂ
RILOR — PRIVELIȘTI CARPATINE „PO
IANA URȘILOR" — RĂȘINARI — PE 
POTECI DE MUNTE : Timpuri Noi.
a CCPLAN TSI A’HMA RISCUL : Ciu
lești (completare Crimea), Volga (com

nare în execuția Ansamblului Uniunii Generale a Sindicatelor (10,03). Cărți care vă așteaptă (11,20). Recital de operetă: Marica Munteanu (12,10). Aici, Iași !(12.30) . Preludiu și horă de Tiberiu Brediceanu ; Fantezie pentru flaut și orchestră de Petre Elinescu, solist Petre Maticiuc ; Suită de dansuri de Mircea Chiriac (12,50). Arii din operete interpretate de Lili Dușescu și Sandor Konya (14,35). Tribuna radio. România pe 
drumul progresului multilateral (17,15). în jurul globului (18,05). Seară pentru tineret (19,00). Radiogazeta 
de seară (20,00). „Cîntare omului" de Tudor Arghezi (21,05). PROGRAMUL II : „Cel mai albastru cer" — muzică ușoară (8,15). Simfonia a VI-a în Fa major, „Pastorala" de Beethoven (9,03). Actualitatea literară (10,15). Suita pentru pian și clarinet de Paul Jelescu(10.30) . Amfiteatru literar. Realism. Naturalism. Prezintă criticul literar Aurel Martin (17,40). Ilustrate muzicale (19,15). Concert Enescu : Suita a Il-a în Re major ; Cîntece pe versuri de Clement Marot — (Ion Piso) ; Suita a IlI-a „Săteasca" (19,30). Fragmente din opereta „Casa cu trei fete" de Schubert-Berthâ (20,40). Cîntă Arta Florescu și Franco Corelli — arii din opere (21,35). Orchestre de muzică ușoară: Edmond Deda șl Valențiu Grigorescu (22,35).

PROGRAMUL I: Program muzical de dimineață (5,06). Salut voiosde pionier (7,45). La microfon, melodia preferată (8,30). Selecțiuni din operete(12.10) . Pagini concertante din muzica de estradă (14,08). Recital de operă : Mihail Gligor (14,40). Caleidoscop muzical (15,30). Din creația compozitorului Stefan Kardoș (16,15). în slujba patriei (17.15). în jurul globului (18,05). Radiosimpozion. Noul peisaj social al 
României contemporane (18.40). O melodie pe adresa dumneavoastră (19,00). Radiogazeta de seară (20,00). Atențiune, părinți ! (21,05). Discurile noastre vă aparțin (21,20). Interpretul săptămînii — Dan Iordăchescu (22,20). PROGRAMUL II : Estrada distractivă (7,55). Din muzica popoarelor (8,30). Piesa simfonică „Omag’’ lui Enescu" de Theodor Grigoriu ; „Marea" — trei schițe simfonice de Claude Debussy (9,03). Teatru ra
diofonic- — „Dacă vei fi întrebat". Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Dorel Dorian(10.10) . Dinamica industrială (12,10). Ineluș-învîr- tecuș (emisiune pentru cei mici) — (15,30). Interpreți de muzică ușoară : Ilinca Cerbacev, Margareta Pîsla- ru și Alin Noreanu (16,30). Carnet plastic. Medalion : Theodor Aman (17,45). Drumeții veseli. Emisiune- concurs pentru elevi. Tema : „în vacanță spre, litoral". Examinatori : prof. Nicolae Saftu și Ion Mustață (19,30). Seară de operă : „Rigoletto" de Verdi (20,13). 
Moment poetic. Frumoase versuri spune țara (22,37).

PROGRAMUL I: Dansuri interpretate de fanfară (7,15). La microfon, melodia preferată (8,30). Suita pentru pian „Jocuri și plaiuri" de Alfred Mendelsohn (9.42). „Partidului părinte, dragoste fierbinte” —montaj de cîntece și versuri pionierești (10,30). Se- lecțiuni din operetele lui Ion Hartulary-Darclee (12,10). Uvertura „Ștefan cel Mare" de Iacob Mure- șianu ; „Balada" de Ciprian Porumbescu ; „Rapsodia română" de Constantin Bobescu (12,43). Muzică de estradă (14,08). Să ascultăm împreună aceste melodii (17,15). Pagini celebre din operete (17,30). In jurul globului (18,05). Știință, tehnică, fantezie. Din sumar : Succese ale științei românești. Prin cîteva institute de cercetări ; Tînăra generație în știință (18,40). Varietăți muzicale (19,30). Radiogazeta de seară (20,00). Sport (21,05). Seară de bal (21,15). PROGRAMUL II : Pe aripile cîntului — muzică ușoară (7,55). Să citim împre
ună. Titus Popovici : „Străinul" (fragmente) — (10,15). Muzică ușoară interpretată de Pompilia Stoian și Sacha Distel (11,07). Cîntece despre 23 August (11,56). 
Revista revistelor economice (12,10). Cîntă Lucia Roic (13,18). De ce? De unde? De cînd? (emisiune pentru copii) — (15,30). Rapsodii simfonice de Paul Constantinescu și Marțian ,N..,grea (19,03). Scriitori la microfon (19,30). Romanța veșnic tînără (21,35). Muzică de dans (21,55). Moment poetic. Partidului (22,30). Muzicieni români în competiții internaționale : Concertul pentru vioară și orchestră de Wilhelm Berger ; Clarinetistul Aurelian Octav-Popa (23,10).
DUMINICA

PROGRAMUL I: Buletin de știri (6,00). Radio
jurnal. Sumarul presei. 
Buletin meteo - rutier(7,00). Zi de odihnă cu cîntec și joc (7,45). Transmitem pentru sate (8,00). Opereta pe scenele teatrelor noastre muzicale (9,30). Clubul voioșiei (10,00). Radio-atlas (11,03). De toate pentru toți (12,00). Radiojurnal. Bule

tin meteorologic (13,00). Noutăți de muzică ușoară (13,13). Recital de operă : Petre Ștefănescu-Goangă (15,15). Interpreții săptămînii: Valentin Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu și Radu Aldulescu (16,03). Sport și 
muzică (17,00). „Am îndrăgit o melodie" — muzică ușoară românească (19,40). Radiojurnal. Sport (20,00). 
Teatru radiofonic : „întîlnirea" de I. Cojan (20,45). 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic (22,00). Ritmuri noi, ritmuri vechi (22,25). PROGRAMUL II : Numai cînt și voie bună (6,00). Buletin de știri (6,30). 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo-rutier (7,30). Din cîntecele tineretului (8,30). Teatru radiofonic pentru 
copii: „Noul nostru orășel" — comedie muzicală de Marin Traian (8,40). Actualitatea cinematografică (10,45). Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic (14,00). Program de canțonete (14,10). Ora veselă (14,30). „Melodii magazin" — ediție specială : Festivalul de muzică ușoară românească „Mamaia-1966" (15,10). Din albumul muzicii ușoare românești (16,30). Opereta „Ly- sistrata" de Gherase Dendrino (17,52). Buletin de știri (19,00). „Vă invităm pe ring" — muzică de dans (20,00). 
Radiojurnal. Sport (21,00). Seară de romanțe (21,15). în lumea operei (22,40). Buletin de știri (23,00).

pletare Pe calea înfloririi patriei socia
liste).
a IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : înfrățirea între popoare.
a ClINELE DIN BASKERVILLE : Excel
sior (completare Insula sclavilor), Gloria, 
Patinoarul ,,23 August" (la ambele com
pletarea Carnet de schițe), Arta (com
pletare Mama merge la lucru; ru
lează și la grădină).
a BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Buzești 
(completare Collegium Maius al Uni
versității Iagellone).
a SERBĂRILE GALANTE : Crîngași 
(completare Partidului, slavă I).
a URME IN OCEAN : Grivita (comple-

I CINEMA |
tare Pe calea înfloririi patriei socialiste), 
a ESCROCII LA MlNĂSTIRE — cinema- 
scop : Bucegi (completare Știință și teh
nică nr. 15; rulează și la grădină), Au
rora (completare Insula sclavilor; ru
lează și la grădină).
a PREA TlRZIU : Unirea (completare 
Pădurea Blalowieska ; rulează si la gră
dină), Vitan (completare Schite turln- 
giene).
a COPIII MĂRII — cinemascop : To
mis (completare Borodino).
a 5 000 000 DE MARTORI I : Flacăra 
(completare Tinere(e).
a JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB : 
Miorița, Floreasca, Flamura (la ultimul 
cinematograf completarea Insula scla
vilor), __

a PRIMA DEZILUZIE : Munca (comple
tare N-o să doară î).
a CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinema
scop : Moșilor (completare Nimeni nu 
se gîndește la noi ; rulează si la gră
dină).
a FANFAN LA TULIPE : Cosmos (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
șl de stat în regiunea Oltenia).
a MlINE, MEXICUL I : Viitorul (com
pletare Borodino).
a FANTOMAS — cinemascop : Colen- 
tina.
a SOȚIE FIDELĂ : Rahova (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Argeș ; rulează și la 
grădină).
a DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ: Pro
gresul (completare Stăvilirea torențllor), 
Pacea (completare Carnet de schițe).
a WINNETOU — ambele serii : Lira 
(rulează și la grădină).
a MISIUNE EXTRAORDINARĂ — cine
mascop : Drumul Sării.
a NOAPTEA IGUANEI : Cotroceni.
a HAI, FRANȚA I : Arenele Libertății, 
a APORT, MUHTAR I — cinemascop : 
grădina „Expoziția" (completare Acolo 
unde Carpatli înttlnesc Dunărea).
a PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR — cine
mascop (ambele serii) : grădina „Pro
gresul".
a PROCESUL ALB — cinemascop : gră
dina „Buzesti"
a DARCLEE : grădina „Colentina”.
o VACANȚĂ LA MARE — cinemascop: 
grădina ,,Tomis".
a PARCAREA INTERZISA : grădina 
,,ProaresuJ-Parc'
a CICLU DE FILME ROMÂNEȘTI î gră
dina „Vitan*.
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ÎNCHEIEREA VIZITEI CONDUCĂTORILOR DE PARTID
Șl DE STAT ÎN REGIUNEA MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ
(Urmare din pag. I)angajament solemn în lupta pentru traducerea în viață a mărețelor obiective stabilite de greșul al IX-lea nostru.Luînd cuvîntul, Andrâs a spus:Cu ocazia viziteia conducătorilor de partid și de stat, s-a dovedit din nou un adevăr netăgăduit al zilelor noastre: acela că oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din regiunea noastră, ca și de pe tot cuprinsul patriei, își văd întruchipate cele mai nobile țeluri în politica Partidului Comunist Român,. purtînd în inima lor dragostea profundă și atașamentul față de patria noastră dragă: Republica Socialistă România.în călătoria dumneavoastră, făcută pe meleagurile regiunii noastre, ați putut remarca și mai îndeaproape marile realizări ale socialismului în toate domeniile vieții noastre. Ați putut auzi cum, a- semenea unor harpe gigantice, cîn- tă uzine și termocentrale noi pe malul Mureșului; știm că toate a- cestea sînt rezultate strălucite ale politicii partidului nostru.i Dar eu, în puține cuvinte, aș dori■ eă amintesc despre o altă creație a partidului și a poporului nostru, creație care depășește energia celor mai puternice motoare și care : ne ’’e casele, asemeni mires- ' " ...Ăte a înălțimilor Harghitei.. ? astă energie este frăția denezdruncinat a poporului român cu naționalitățile conlocuitoare, sentiment cu izvoare adînci în -.istoria patriei. Unele dovezi ale acestora le-ați putut vedea și la Bibliotecal Teleki, unde s-a pomenit bunăoară de marele savant Bolyai Jănos, care scria: „Nimeni nu iubește maî i mult, nimeni nu apreciază și sprijină mai mult națiunea română decît mine, — și ca om o iubesc tot atît de mult ca pe cea maghiară, și cu bucurie recunosc în ea una din urmașele cele mai drepte și curate a romanilor de odinioară". Păstrăm cu cinste a- cest mesaj al trecutului, lăsat idiției orașului nostru.De multe alte tradiții am tea aminti. Pietrele acestui au fost martore zbuciumului și năzuințelor de libertate socială și națională ale lui Avram Iancu, Papiu-Ilarian și alții. La 30 iulie 

j 1849 au fost martore la plecarea lui Petofi Sandor în spre Sighișoara, unde a căzut în lupta crîncenă. Tinerii noștri artiști plastici lu-

Con-al partiduluiscriitorul Siitodumneavoastră,

tra-pu- oraș

crează la bustul lui; ei au terminat de asemenea bustul marelui Eminescu care, cu o sută de ani în urmă, a trecut și el prin acest oraș, în drum spre Cîmpia Libertății de la Blaj. Amintirea lor cere marmură.Mai aproape de zilele noastre stau mărturie multe dovezi ale luptei Partidului Comunist Român, duse în regiunea noastră. în anii grei ai fascismului, poetul martir de pe aceste meleaguri, Salamon Erno, însuflețit de ideile partidului comunist, scria poezii nemuritoare despre soarta comună a restierilor români și secui de valea Mureșului.
Frumos ne înțelegem noi, 
chiar frigu-alături ne adună, 
vagoane-mpingem doi cu doi, 
muncim la stive împreună - scria el pe atunci.

fo- pe

re-această moștenire literarăPe noi, scriitori și artiști din giune, ne obligă ! Revista „Igaz Szo“ soră cu „Viața Românească", revista ilustrată „Uj filet", soră „Flacăra", fiecare în felul ei străduiește să adîncească zi cu frăția poporului român cu naționalitățile conlocuitoare, rod al luptei partidului nostru. Această muncă o ducem în condiții favorabile; statul nostru socialist a consfințit prin Constituție deplina egalitate a tuturor cetățenilor patriei. Frăția, altădată supusă ațîțărilor exploatatorilor, atacurilor lor deschise, îndreptate spre otrăvirea sufletelor, este azi apărată prin lege, pîrguin- du-și roadele în grădina uriașă a patriei. Cînd spunem : frăție, ne gîndim nu numai la raporturile între oameni de diferite naționalități. Această noțiune a trecut prin transformări calitative în zilele noastre, sub cerul României socialiste. Transformată în factor activ al realizării scopurilor comune, devenită forță socială în munca constructivă condusă de Partidul Comunist Român, ea este nu numai omenie și stimă reciprocă, dar și o contopire conștientă cu politica partidului, cu țelurile acestuia. Vă asigur, dragi tovarăși, și personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că întreaga noastră muncă viitoare o vom duce legați trup și suflet de acest mare adevăr al zilelor noastre.Ca vechi militant al mișcării muncitorești revoluționare din patria noastră — a spus Mihai Imbrea — dați-mi voie să exprim marea bucurie ce o trăim astăzi datorită vizitei în regiunea și în orașul nostru a tovarășului

cuse zi

Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat. Această vizită este o expresie vie, concretă, a felului cum conducerea de partid și de stat se interesează de viața, de problemele, de munca noastră, a tuturor.în continuare vorbitorul a spus : Pe aceste meleaguri ale patriei frăția oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, închegată de-a lungul veacurilor, s-a călit în focul luptelor conduse de Partidul Comunist Român pentru eliberarea de sub jugul exploatării și asupririi naționale. Această frăție se întărește astăzi zi de zi în munca creatoare pentru traducerea în viață a hotărîrilor istoricului Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român.Recunoscători pentru cinstea ce ne-ați făcut-o vizitînd regiunea noastră, noi, vechii militanți ai mișcării muncitorești, vă făgăduim că vom lupta cu și mai mult elan pentru aplicarea în practică a liniei generale a partidului, spre fericirea poporului nostru și pentru înflorirea patriei noastre dragi — Republica Socialistă România.Exprimînd în numele tineretului din regiune bucuria prilejuită de vizita conducătorilor de partid și de stat, Nicolae Marian, secretar al comitetului regional al U.T.C., a spus : în tot ceea ce ați văzut, în toate realizările obținute de oamenii muncii de pe meleagurile mureșene, roade ale politicii înțelepte a partidului nostru, se află și munca tineretului, care, iubindu-și cu ardoare patria, participă cu ho- tărîre și entuziasm, alături de cei vîrstnici, la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid, pretutindeni unde cer interesele construcției socialiste, în uzine și fabrici, pe șantierele de construcții, pe ogoare.în numele tuturor uteciștilor, al tinerilor de pe aceste meleaguri — români, maghiari, germani și de alte naționalități — făgăduim partidului nostru drag că, strîns uniți în jurul său, însuflețiți și conduși de el, vom munci cu entuziasm și dăruire pentru viitorul luminos al partidului nostru. Vizita dumneavoastră de acum, grija permanentă a partidului și statului pentru tineret ne sporesc hotărîrea de a dovedi prin munca noastră că sîntem conștienți de sarcinile ce ne revin ca viitori constructori ai comunismului.Primit cu vii și îndelungi aplauze, a luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

înfăptuiește cu cinste politica partidului.în continuată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :Cu toate marile realizări obținute în acești nu relevăm că tră au fost suri, că mai te de făcut ca patria noastră să ajungă la nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere al producției materiale, că trebuie să depunem încă eforturi susținute pentru a asigura dezvoltarea forțelor de producție și pe această bază să ridicăm nivelul de viață, material și spiri-

ani, nu putem să în activitatea noas- și neajunsuri, lip- avem încă mul- pentru a asigura

tual, al întregului popor, in munca noastră au fost, desigur, neajunsuri, dar ceea ce trebuie să reținem — și merită subliniat — este faptul că partidul nostru a aceste nece- asigu- al so-
știut să sesizeze la timp neajunsuri, să ia măsurile sare pentru înlăturarea lor, rînd astfel mersul înainte cietății noastre socialiste. Ceea ce caracterizează întreaga noastră activitate desfășurată în anii construcției socialiste este faptul că, învingînd greutățile și neajunsurile ivite în cale, noi am asigurat mersul ascendent al întregii țări, am asigurat socialismului victoria definitivă în patria noastră. a

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Timp de două zile, cît a durat vizita noastră în regiunea Mureș- Autonomă Maghiară — a spus secretarul general al C.C. al P.C.R. — ne-am întîlnit cu activul de partid și de stat din regiune, cu muncitorii, țăranii, intelectualii din orașul Tg. Mureș și din raioanele Tîrnăveni,. Gheorghieni, Ciuc, Odorhei, Reghin. Ne-am întîlnit 
cu muncitorii și cadrele tehnice de la combinatele chimice din Tîrnăveni și din.Tîrgu Mureș, de la termocentrala Luduș, cu minerii de la Bălan și muncitorii de la fabrica de mobilă „23 August" și de la Combinatul de industrializare a lemnului Reghin, cu țăranii cooperatori din Cucerdea și din Sîn- martin, cu studenții din tabăra de la Izvorul Mureșului. Pe parcurs, în satele și orașele vizitate, ne-am întîlnit de fapt cu aproape toți locuitorii regiunii dv. E greu 6ă exprimi impresiile despre a- ceste întîlniri emoționante. înce- pînd de la intrarea în regiunea dv., de la Botorca, unde ne-am

/

întîlnit cu populația regiunii, cu foștii brigadieri, și apoi în toate raioanele, orașele prin care am trecut, peste tot am fost întîmpi- nați cu multă căldură, cu puternice manifestări de simpatie, în care noi vedem expresia încrederii nestrămutate a oamenilor muncii din regiunea dv., ca de altfel a întregului nostru popor, în politica justă, marxist-leninistă, a partidului nostru, în Partidul Comunist Român, în Comitetul său Central. Această încredere este rezultatul politicii duse de partidul nostru, de dezvoltare continuă a industriei, a agriculturii, științei și culturii, de ridicare la o viață nouă a tuturor regiunilor patriei noastre, de construcție fermă a socialismului în România. în același timp acestețări oglindesc atașamentul sprijinul unanim al nostru popor față de ternă a partidului și lui Republicii noastre
manifes- și întregului politica ex- a guvemu- socialiste.

Puternică dezvoltare economică

fondurile statului peste 7 600 a- partamente, iar populația și-a clădit din fonduri proprii peste 22 006 de case noi. întreprinderile, combinatele noi, gospodăriile de stat și cooperativele agricole de producție, școlile și căminele culturale, blocurile de locuințe și casele noi au schimbat și reînnoit înfățișarea orașeloi’ și satelor regiunii Mureș- Autonomă Maghiară, așa cum s-a schimbat înfățișarea întregii țări.Realizările din regiunea dv. sînt o parte a marilor înfăptuiri obținute de poporul român constructor al socialismului, sînt rezultatul politicii marxist-leniniste a partidului nostru, de industrializare socialistă a țării, de cooperativizare a agriculturii și de organizare a ei pe baza științei înaintate, de dezvoltare a științei și culturii. Tot ce s-a înfăptuit în anii socialismului este rezultatul activității creatoare, neobosite, a tuturor celor ce muncesc din țara noastră, a clasei muncitoare, țărănimii șî intelectualității, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor care a înfăptuit șî
și social-culturală, 

in pas cu întreaga țarăcu de

Pe călea unui nou avînt 
în anii cincinaluluiIX- vastSubliniind că Congresul al lea al partidului a trasat un program de dezvoltare multilaterală a țării, de ridicare pe o treaptă superioară a procesului de desăvîr- șire a construcției socialismului în România, vorbitorul a arătat că și în acest cincinal partidul va continua să acorde o atenție deosebită industrializării țării — chezășia progresului susținut al întregii economii naționale și a ridicării nivelului de viață al poporului, garanția adevăratei independențe și suveranități a patriei noastre socialiste.în perioada cinai, regiunea mă Maghiară puternică dezvoltare. în 1966—1970 se vor investi în giunea dv. circa 7 300 000 000 Se vor dezvolta și moderniza continuare numeroase întreprinderi, se vor construi noi obiective industriale care vor spori simțitor potențialul economic al regiunii, în acești ani producția globală industrială a regiunii va crește de circa 1,6 ori. în anul 1970, la 1 000 de locuitori vor fi 227 de salariați, față de 203 cîți erau în anul 1965. Aceasta demonstrează cu prisosință că în regiune forțele de producție în industrie vor cunoaște o dezvoltare puternică.După cum este cunoscut, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară are condiții deosebit de favorabile pentru dezvoltarea agriculturii și, îndeosebi, a zootehniei. De aceea, în următorii ani dați o atenție ficării- acestor cu pricepere a riale pe care statul le pune la dispoziția agriculturii socialiste pentru a asigura ca ea să se dezvolte corespunzător sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului. Regiunea dv. poate și trebuie să-și aducă tot mai din plin contribuția la progresul întregii noastre agriculturi.O atenție deosebită a acordat Congresul al IX-lea al partidului dezvoltării științei, învățământului și culturii. Aceasta pornește de la faptul că partidul nostru consideră că organizarea industriei, agriculturii, a întregii vieți economice și spirituale a societății socialiste, nu se poate face decît pe baza celei mai înaintate științe și culturi. De aceea, noi considerăm că trebuie să depunem eforturi susținute pentru a asigura ca știința și cultura patriei noastre să se ridice la nivelul științei și culturii mondiale, să fie la înălțimea cerințelor societății socialiste pe care o făurim astăzi, să poată să-și aducă aportul lor însemnat la construcția societății comuniste de mime. Pentru dezvoltarea științei ,și culturii statul nostru face eforturi materiale deosebite. în anii cincinalului și în regiunea dv. se vor construi noi săli de clasă pentru învățămîntul de cultură generală, pentru învățămîntul profesional și licee. Și, dacă arhitecții vor fi ceva mai exigenți și operativi și nu vor mai amîna elaborarea proiectelor, pînă la sfîrșitul cincinalului orașul Tg. Mureș va avea și un teatru modern de 800 de locuri. De asemenea, în vederea îmbunătățirii ocrotirii sănătății oamenilor muncii din regiune, va în-

actualului cin- Mureș-Autono- va cunoaște o dezvoltare. anii relei.în

va trebui să acor- deosebită valori- conditii, folosirii mijloacelor mate-

în anii socialismului, o dată dezvoltarea întregii țări, forțele producție din regiunea Mureș-Au- ‘ tonomă Maghiară au cunoscut o puternică dezvoltare. S-au construit noi centre industriale, s-au dezvoltat mult cele existente. Orașele Tg. Mureș, Tîrnăveni, Reghin și altele, comunele Luduș, Gălău- țaș și alte localități puțin cunoscute în trecut s-au dezvoltat puternic, devenind astăzi importante centre industriale ale regiunii și ale țării.O puternică dezvoltare a cunoscut și agricultura regiunii dv., ca de altfel agricultura întregii noastre țări. Astăzi, în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară lucrează pe ogoarele cooperativelor de producție și ale gospodăriilor agricole de stat peste 2 800 de tractoare, aproape 1 900 semănători mecanice, 670 combine și alte mașini agricole. Mecanizarea continuă a lucrărilor agricole a creat condiții , ca și regiunea dv. să aducă o 1 contribuție tot mai mare la creșterea producției agricole, care a a- sigurat în fiecare an, chiar în anii de secetă, aprovizionarea continuă a populației cu produse agroali- mentare, precum și anumite disponibilități pentru export. Cu toate că

au trecut numai patru ani de terminarea cooperativizării, zultatele obținute sînt o dovadă a justeței politicii partidului nostru de organizare socialistă a agriculturii, demonstrează superioritatea agriculturii socialiste; ele arată că numai pe această cale este posibil ca o agricultură înapoiată să devină într-un timp o ramură modernă în să facă față nevoilor mereu cînde ale oamenilor muncii, cum este agricultura țării noastre.O dată cu dezvoltarea forțelor de producție, au cunoscut un puternic avînt știința, învățămîntul, cultura. Orașul Tg. Mureș a devenit unul din centrele universitare ale patriei noastre. Aici funcționează trei institute de învățămînt superior, cu opt facultăți în care studiază în prezent, peste 2 500 de studenți; aceste instituții de învățămînt își aduc din plin aportul la formarea cadrelor necesare economiei și culturii, ridicării patriei noastre spre culmile înalte ale socialismului și comunismului.Ca rezultat al dezvoltării economiei și culturii, a crescut nivelul de viață al oamenilor muncii din patria noastră. în regiunea dv. în anii șesenalului s-au construit din

cepe construcția unui nou spital cu 1 000 de paturi, realizîndu-se astfel una din cerințele medicilor și ale Institutului medical din Tg. Mureș.Și în acest cincinal — a spus vorbitorul — va trebui să facem eforturi mari pentru construcția de locuințe, atît din fondurile statului cît și din fondurile proprii ale populației. în regiunea dv. se vor construi, din fondurile statului, peste 9 200 de apartamente, ceea ce va contribui fără îndoială la sporirea simțitoare a spațiului de locuit. Desigur, în această privință va trebui să ne ocupăm mai mult și de folosirea mijloacelor proprii ale populației, să-i ajutăm pe cei ce vor să-și construiască locuințe cu. mijloace proprii.Pînă la sfîrșitul cincinalului în regiunea dv. se va încheia, practic, procesul de electrificare a satelor, ceea ce este un mare succes, finind seama de situația în care se găsea în trecut țara noastră în ce privește electrificarea satelor.în cadrul politicii de dezvoltare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, în acest cincinal.se vor amplasa noi întreprinderi industriale în raioanele mai slab dezvoltate cum sînt Ciuc, Odorhei, Reghin ; aceasta va contribui la ridicarea economică și social-cul- turală a raioanelor respective, la îmbunătățirea condițiiloi- de muncă și de viață ale populației de aici.După cum vedeți, tovarăși, în

cadrul programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, regiunii dv. îi revin sarcini deosebit de mari. Ținînd seama de felul în care comuniștii și toți oamenii muncii din regiune au muncit pînă acum, noi sîntem convinși că veți reuși să realizați în condiții bune aceste sarcini, aducîn- du-vă contribuția la înfăptuirea programului elaborat de Congresul partidului pentru ridicarea României socialiste pe o treaptă superioară de civilizație și progres.Arătînd că au trecut aproape 8 luni de la începutul muncii pentru realizarea noului cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Rezultatele obținute pînă acum în întreaga țară în înfăptuirea planului producției industriale — care a fost îndeplinit în proporție de 102,3 la sută pe primele 6 luni, iar în regiunea dv. în proporție de 103,2 la sută, — demonstrează că prevederile planului sînt pe deplin realizabile și ne dau garanția că, dacă vom munci bine, vom lua toate măsurile pentru a asigura ca fiecare obiectiv prevăzut să fie realizat la timp, noi vom îndeplini în întregime prevederile cincinalului privind dezvoltarea industriei.Deși încă mai este de strîns o parte din recoltă, putem spune de pe acum, văzînd rezultatele obținute la strînsul griului și apreciind porumbul, soarelui, producția va fi o producție bună care, luată în ansamblu, va depăși prevederile planului. Acesta este de asemenea un bun început de cincinal și dovedește practic că, dacă vom munci cu pricepere și vom folosi bine toate mijloacele materiale pe care statul le pune la îndemîna a- griculturii, sarcinile privind creșterea producției agricole vor fi îndeplinite în întregime.Partidul nostru a luat de asemenea o serie de măsuri pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului privind dezvoltarea învățămîn- tului, științei, culturii. Și aplicarea acestor măsuri, care este în curs, dovedește că avem condiții ca în toate domeniile activității economice, culturale și sociale să îndeplinim cu succes directivele și hotărîrile stabilite de Congresul al IX-lea al partidului.

felul cum se dezvoltă sfecla de zahăr, floarea cartofii, fructele — că agricolă de anul acesta

împreună, în sțrinsă frăție,

pentru înflorirea patriei socialiste

scurt stare cres- așa

invitația 
brad, în

în orașul Miercurea Ciuc, la 
de stat au plantat un

localnicilor, conducătorii de partid și 
semn de amintire a vizitei lor

în continuare vorbitorul a spus : în 'regiunea Mureș-Autonomă Maghiară trăiesc și muncesc de veacuri împreună români, maghiari, germani și alte naționalități. împreună, ei au făurit toate bunurile materiale și culturale care există pe aceste meleaguri. împreună, ei au luptat împotriva exploatatorilor și asupritorilor comuni, pentru o viață liberă și fericită. Istoria țării noastre este plină de exemple ale luptei comune a maselor muncitoare din această parte a țării.Este știut că clasele exploatatoare, fabricanții, moșierii — fie români, fie maghiari, fie germani — au căutat întotdeauna să recurgă la politica de învrăjbire a oamenilor muncii de diferite naționalități pentru a putea să-i asuprească mai bine, să-și asigure profituri cît mai mari. Ei între ei s-au înțeles foarte bine atunci cînd a trebuit să-și păzească profiturile obținute prin exploatarea oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități.Socialismul a lichidat pentru totdeauna atît asuprirea socială cît și asuprirea națională; el asigură adevărata egalitate în drepturi între toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, posibilitatea ca fiecare cetățean al țării să poată să-și pună în serviciul poporului toate cunoștințele, toată priceperea și să-și aducă contribuția la dezvoltarea forțelor de producție, a științei și culturii, la înflorirea patriei noastre socialiste.Din această regiune s-a ridicat Gheorghe Doja, conducătorul marii răscoale țărănești din 1514 îndreptată împotriva feudalismului, la care au participat țărani maghiari și țărani români. Engels scria că Doja „proclama republica, desființarea nobilimii, suveranitatea poporului".între populația de pe aceste meleaguri și cea din Moldova și Muntenia au existat permanente legături; au avut loc acțiuni comune de luptă împotriva asupritorilor. Un contingent însemnat de secui a luptat la Vaslui, în bătălia din 1475, sub steagul lui Ștefan cel Mare. Petru Rareș, domnitorul Moldovei, a venit în ajutorul populației din Tg. Mureș, luînd sub protecția sa orașul.Este deosebit de important aportul maselor populare, al cărturarilor din această parte a țării la revoluția din 1848. Fruntașii revoluționari de aici, în rîndurile cărora se aflau Avram Iancu și alții, au militat pentru egalitate în drepturi civile și politice, pentru respectarea intereselor diferitelor naționalități din Transilvania. Spiritele cele mai înaintate au susținut unirea în revoluție a forțelor române și maghiare. Adresîndu-se unui comandant militar maghiar, Avram Iancu scria: „Firea ne-a a-

șezat într-o patrie ca împreună să asudăm cultivînd-o, împreună să gustăm dulceața fructelor ei". în numele unor asemenea idei nobile ale înfrățirii și-au desfășurat activitatea Petru Maior, istoric și filozof român, reprezentant de frunte al școlii ardelene, și atîția alți cărturari români în Transilvania. Pentru aceste idei au militat, de asemenea, marele savant progresist Bolyai Jănos, care a luat atitudine activă îpipotriva asupririi naționale, și alți revoluționari maghiari.Aceste tradiții de luptă comună au fost continuate și dezvoltate de mișcarea revoluționară muncitorească. Din rîndurile maselor muncitoare de aici s-au ridicat mili- tanți înflăcărați ai partidului comunist ca Simo Geza, Ber- nat Andrei, Suzana Pîrvulescu, Iozsa Bela, intelectuali ca poetul comunist Salamon Erno și scriitoarea Berde Măria.Sub conducerea organizațiilor locale ale partidului, în centrele muncitorești ale regiunii Mureș- Autonomă Maghiară s-au desfășurat în perioada dintre cele două războaie mondiale un șir întreg de acțiuni ale muncitorilor și țăranilor. Este cunoscută răscoala din Valea Ghimeșului din 1934, una din cele mai mari lupte ale țărănimii muncitoare, organizată și condusă de partidul comunist, în cursul căreia s-au cimentat puternic legăturile frățești dintre țăranii români și maghiari.în toate aceste lupte s-au aflat în permanență împreună români, maghiari, germani și oameni ai muncii de alte naționalități. Toate înfăptuirile realizate în patria noastră sînt rodul muncii și luptei comune a oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate.Politica marxist-leninistă a partidului nostru în problema națională — a spus vorbitorul — se reflectă și în grija pe care el o acordă dezvoltării forțelor de producție în toate regiunile țării, fapt care asigură în practică egalitatea deplină dintre toți oamenii muncii indiferent de naționalitate. Pentru că, fără avîntul forțelor de producție, fără economie, nu poate fi vorba de egalitate în drepturi. Nu poate fi realizată egalitatea deplină în drepturi fără să se asigure primul și cel mai elementar drept, acela de a munci. Și dreptul acesta se poate realiza numai o dată cu dezvoltarea forțelor de producție ; în privința a- ceasta putem spune cu mîndrie că politica partidului nostru de dezvoltare multilaterală a tuturor regiunilor țării este cu adevărat o politică marxist-leninistă.Regiunea dv. are o de partid puternică ce rîndurile ei aproape membri. Ea aduce oimportantă la înfăptuirea politicii
organizație numără în 65 000 de contribuție

partidului de dezvoltare economică și social-culturală a regiunii, la educarea comunistă a oamenilor muncii. Adresez cu acest prilej organizației regionale, activului de partid, tuturor comuniștilor din regiune felicitări pentru activitatea desfășurată pînă acum și le urez noi succese în munca lor pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului, a hotărîrilor Comitetului nostru Central !Arătînd că succesele pe care țara noastră le obține în construirea socialismului, în dezvoltarea economiei, culturii, științei sînt în același timp o contribuție la întărirea întregului sistem mondial socialist; tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: Cu cît mai puternică este fiecare țară socialistă, cu cît rezultatele pe care ea le obține în dezvoltarea producției materiale și a culturii sînt mai însemnate, cu atît mai mare este contribuția ei la cauza socialismului, la creșterea influenței și autorității socialismului în lume. Astăzi, cînd imperialismul recurge la o serie de acțiuni a- gresive, este cu atît mai necesar să facem totul pentru a ne aduce contribuția la întărirea forțelor socialismului, a mișcării comuniste internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste, a forțelor cars luptă pentru pace și progres social. Declarațiile de la București, adoptate luna trecută de țările socialiste care au luat parte la consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, exprimă hotărîrea țărilor semnatare de a milita neobosit pentru asigurarea securității în Europa, de a acorda sprijin poporului vietnamez pînă la victoria finală asupra agresorilor americani.. Aceste declarații, care au fost primite de opinia publică din Europa și din întreaga lume cu deosebit interes, au o mare importanță și vor putea să aducă o contribuție însemnată la realizarea securității în Europa, la lupta pentru a pune capăt agresiunii imperialismului american în Vietnam. Partidul Comunist Român și guvernul țării noastre vor continua să militeze cu toată fermitatea pentru înfăptuirea securității în Europa, vor acorda tot sprijinul poporului vietnamez în lupta sa, pînă la victoria finală.Considerăm că sînt create condiții ca între popoarele din Europa să se stabilească relații noi bazate pe principiile respectării suveranității, independenței, egalității și neamestecului în treburile interne, ceea ce va fi o mare contribuție nu numai la cauza păcii și securității în Europa, dar la cauza păcii în lumea întreagă.O mare însemnătate are în zilele noastre întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. De aceea, partidul și guvernul țării noastre vor continua să depună toate eforturile pentru a asigura întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, aceasta fiind una din condițiile pentru asigurarea păcii în întreaga lume.în încheiere, secretarul general al C.C. al P.C.R. a urat încă o dată tuturor celor prezenți la această în- tîlnire, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară — români; maghiari, germani și de alte naționalități — noi și noi succese în munca lor înfrățită închinată construcției socialismului, făuririi bunăstării poporului, ridicării României pe noi culmi de civilizație și progres și a toastat pentru activul de partid și de stat, pentru comitetul regional de partid și sfatul popular regional, pentru înflorirea patriei socialiste, pentru Partidul Comunist Român.
Cuvîntarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu a fost subliniată în re
petate rînduri de aplauzele puter
nice ale celor prezenți.

★...E noaptea tîrziu, aproape de era'2. Practic s-ar putea spune că a început a treia zi a vizitei conducătorilor de partid și de stat în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară. Orașul Tg. Mureș continuă să trăiască din plin și la această oră atmosfera caracteristică marilor sărbători. Pe străzile centrale, pe Aleea Trandafirilor, pe strada Gh. Doja, în Piața gării, mii și mii de oameni așteaptă să-și ia rămas bun de la oaspeții dragi. în drum spre gară mașinile străbat adevărate culoare vii, luminate de torțe. Pe cer strălucesc buchetele de lumini multicolore ale artificiilor. Mii de glasuri aclamă, ovaționează : „Drum bun, iubiți tovarăși !“ „Mai veniți pe la noi!“, „La revedere !“.Manifestația plină de însuflețire prelungește în această noapte de neuitat a orașului ecoul entuziasmului care a domnit din plin, intens, în toate satele și orașele regiunii, în timpul vizitei conducătorilor de partid și de stat. Ea a exprimat încă o dată dragostea nețărmurită a locuitorilor regiunii Mureș-AutonOmă Maghiară față de Partidul Comunist Român, față de Comitetul său Central, încrederea lor neclintită în politica partidului care a descătușat și a unit într-un unic șuvoi energiile întregului nostru popor. călăuzindu-I spre noi și noi biruinți în opera de înălțare a României socialiste' pe noi culmi de progres și civilizație.

cincinal.se
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Ia Hanoi
■ HANOI 14 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. anunță că la 13 au
gust un avion american a 
bombardat și mitraliat cartierul 
Phu Ha din orașul Hanoi, precum 
și suburbiile capitalei, provocînd 
numeroase victime și daune mate
riale populației., SAIGON 14 (Agerpres). — In 
Vietnamul de sud continuă să so
sească noi trupe americane. Nu- 
maî în opt zile, menționează agen
țiile de presă, au fost debarcate 
8 000 de persoane.
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YALTA 14. — Trimisul special Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Duminică dimineața delegația M.A.N. condusă de tovarășul Gh. Necula a făcut o vizită la Sovietul orășenesc Yalta, unde a avut loc o convorbire despre activitatea din cele două țări în domeniul organizării odihnei și tratamentului bal- neo-climateric.

în continuare a fost vizitată tabăra internațională a pionierilor din Artek. Seara a fost oferit un dineu în cinstea delegației. I. A. Karoli, președintele Comitetului Executiv al Sovietului din Yalta, și C. Nistor, președintele Comitetului Executiv al Sfatului Popular regional Iași, au rostit toasturi.
£

%.

CEA MAI NEAGRĂ 

PENTRU AGRESORI
„Săpfămîna cea mal neagră pen

tru aviația americană de la începu
tul escaladei aeriene împofriva Viet
namului de nord”. Așa califică agen
ția „France Presse’ săpfămîna de ia 
7 la 14 august, în cursul căreia ame
ricanii au recunoscut pierderea a 15 
bombardiere dintre cele care au în
treprins atacuri piraterești asupra 
R.D. Vietnam.WASHINGTON 14 (Agerpres). — Generalul William Westmoreland, comandantul trupelor americane staționate în Vietnamul de sud,. a avut duminică o întrevedere cu președintele Johnson. După cum menționează agenția France Presse, generalul a prezentat președintelui un raport amănunțit asupra situației militare din Vietnam. Au fost abordate, de asemenea, probleme referitoare la „moralul trupelor a- mericane ce luptă în Vietnamul de Sud, precum și alte chestiuni de ordin strategic și tactic". Generalul Westmoreland se va înapoia marți la Saigon.
.Manifestație 
antiamerîcană 
în MalayeziaKUALA LUMPUR. — La 14 august, două grupuri de demonstranți au protestat în fața ambasadei S.U.A. șl sediului centrului american de informații din capitala Malayezlel, împotriva războiului agresiv dus de Statele Unite în Vietnam. Poliția a intervenit .folosind grenade cu gaze lacrimogene pentru a împrăștia pe demonstranți. La Kuala Lumpur au fost luate măsuri speciale pentru a proteja clădirea ambasadei S.U.A. șl a centrului american de informații. După cum informează agenția France Presse, poliția a arestat 16 persoane care au participat la monstratle.
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nu sînt altceva decît sicrie expediate din Travis, (Ca-Lăzile din fotografie nu sînt altceva decît sicrie expediate din Travis, (Ca

lifornia), pentru militarii americani care mor în număr mai mare pe fron
tul agresiunii Statelor Unite în Vietnam

— La Murmansk a început Festivalul păcii și prieteniei țărilor din Europa de nord, la care participă peste 500 de invitați reprezentanți ai regiunilor nordice ale Suediei, Norvegiei, Finlandei, precum și delegații din mai multe orașe și regiuni nordice ale U.R.S.S. în cadrul festivalului, care se desfășoară sub lozinca „Pentru securitate în nordul Europei", vor avea loc întîlniri pe profesii, seri ale prieteniei.
pace și

BUDAPESTA 14 (Agerpres). — După cum transmite agenția M.T.I., a fost' dat publicității comunicatul comun cu privire la vizita oficială întreprinsă în R. P. Ungară de Per Haekkerup, ministrul afacerilor externe al Danemarcei. In comunicat se arată,

DE LA BOMBA Y
WOTE DE DRUM D/N /NDM

LA PARADEEPTrecînd peste emoțiile firești pe care fi le dau întotdeauna călătoriile în țări îndepărtate, învăluite în legende, pe care imaginația fiecăruia din noi le amplifică la vîrs- ta copilăriei sau adolescenței ia- tă-ne, așadar, călătorind prin India — țara unde vegetația este atît de bogată, unde costumele șînt atît de variate, unde lumina constituie un adevărat limbaj festiv, de o elocvență care depășește banalul. Despre India, despre frumusețile ei naturale, monumentele ei, care reflectă un trecut de cultură milenară, despre oamenii ei ospitalieri și realizările lor pe calea progresului, s-ar putea scrie cărți întregi. In cele ce urmează vom reda doar cîteva impresii fugare culese în călătoria noastră prin această mare țară.Aterizînd la Bombay, curiozitatea ne-a îndreptat mai întîi pașii spre cheile portului, unde se înalță un arc uriaș. E așa-numita „Poartă a Indiei", pe sub care, în urmă cu aproape două secole, și-a făcut intrarea triumfală prințul de Walles, consfințind prin aceasta cotropirea Indiei. Azi, indienii care trec pe lîngă această „poartă’ zîmbesc fericiți la amintirea altui moment petrecut aci — trecerea p9 sub ea a ultimului soldat britanic care părăsea India, în anul 1947. Se împlinesc astăzi 19 ani de cînd, ca rezultat al luptei de eliberare dusă de poporul indian, această țară și-a cucerit independența.Bombay este un port și un mare centru comercial. Pe străzile lui este o forfotă permanentă ; marile bulevarde, ca și cartierele comerciale, sînt înțesate de vehicule și de mulțimi variate și pline de pitoresc. Sariul, fermecătorul veș- mînt feminin, se perindă prin fața ochilor într-o gamă impresionantă de culori, mișcîndu-se grațios, aidoma unor flori în bătaia vîntu- lui. Mașina ne-a dus spre vestitul „Malabar Bay' — un bulevard superb ce se întinde pe kilometri întregi de-a lungul mării. Am văzut apoi splendida panoramă a golfului Bombay, de pe înălțimile Malabar Hills, unde se află și celebrele grădini suspendate — „Hanging Gardens’ — cu plantele lor tropicale, cu aleile și cu ar-

buștii aranjați cu un desăvîrșit simț al frumosului.La Bombay, ca și mai tîrziu la New Delhi, capitala țârii, precum și în alte orașe vizitate, am întîl- nit întreprinderi noi, schele și șantiere, mărturii ale eforturilor ce se depun pentru lichidarea grelei moșteniri lăsate de dominația colonială, pentru consolidarea independenței cucerite, pentru făurirea unei industrii proprii și valorificarea bogățiilor țării. Ne-am amintit adesea de cuvintele lui Jawaharlal Nehru : „India va deveni din nou ea însăși, atunci cînd libertatea va deschide înaintea ei noi orizonturi. Atunci viitorul o va preocupa mai mult decît trecutul recent, plin de dezamăgiri și de umilințe. Ea va păși cu încredere înainte...".Una din importantele realizări ale Indiei o constituie și Paradeep — supranumit „portul viitorului". Construit pentru satisfacerea nevoilor comerciale ale țării și în special pentru exportul minereului de fier, ce însumează uriașe rezerve în această regiune nord-estică a Indiei, Paradeep va fi cel mai mare și mai modern port al Indiei. Am avut prilejul să vizităm aceste locuri, să-i vedem pe constructori la lucru și să stăm de vorbă cu ei. Cu legitimă mîn- drie oamenii care lucrează pe a- cest șantier ne informează că portul se construiește după un proiect indian și va fi dotat cu utilaje de mare capacitate, dintre cele uiai moderne. De pe acum în jurul viitoarelor bazine s-au înălțat blocuri moderne de locuințe, iar macheta portului — care ocupă o întreagă sală — ne lămurește asupra felului cum vor arăta peste cîțiva ani aceste locuri, pînă nu demult pustii. In jurul portului propriu-zis se va ridica un oraș cu clădiri înalte, școli, teatre, sanatorii, parcuri, stadioane.Alături de vechile temple, palate, monumente ce dăinuiesc de veacuri, mărturii ale hărniciei și talentului poporului indian, noile construcții întruchipează, într-un anumit fel, năzuințele lui spre progres economic și cultural, spre un viitor luminos.
Marcel MOSCU

SANTO DOMINGO

DIN NOU ATENTATE
TERORISTESANTO DOMINGO 14 (Agerpres). — Agențiile de presă informează că autoritățile dominicane au reîntărit în mod considerabil forțele polițienești de la Santo Domingo pentru a contracara orice activitate teroristă în capitala dominicană. Această măsură a fost luată ca urmare a două atentate comise de necunoscuti împotriva unui reprezentant al fostei fracțiuni constitutionaliste, Ramon Mejia Pichirilo, și împotriva unei patrule motorizate a politiei.

printre altele, că cel doi miniștri și-au exprimat părerea că „pacea în Vietnam trebuie realizată pe baza acordurilor de la Geneva și că trebuie să fie asigurat dreptul poporului vietnamez de a-și hotărî viitorul său“.Făcînd un schimb de păreri a- supra problemei securității europene, cele două părți „au căzut de acord că o conferință asupra securității europene ar putea fi utilă și au subliniat necesitatea unei, extinderi permanente a colaborării între țările Europei, indiferent de sistemele lor sociale și politice". Ele au arătat, de asemenea, că „înțelegerea realităților privind problema germană are o mare importantă din punct de vedere al securității europene".S-a relevat — arată comunicatul — că există posibilități bune pentru lărgirea colaborării bilaterale în domeniul tehnic și cultural între cele două țări. Janos Peter a acceptat invitația lui Per Haekkerup de a face o vizită oficială în Danemarca.
După o vacanță de o 

lună, congresul brazilian 
și-a reluat activitatea, avînd 
o agendă încărcată. Cel 
puțin două dintre proble
mele ce-și așteaptă dezba
terea — reforma adminis
trativă pe plan federal și 
adoptarea unei noi consti
tuții — ar fi putut, în mod 
firesc, să ocupe integral a- 
ceastă ultimă perioadă de 
sesiuni din 1966. Dar, cum 
fiecare sesiune presupune 
și discutarea a numeroase 
probleme mai mult sau mai 
puțin secundare, inițiativa 
mai veche a unui deputat 
de a se realiza economii 
pe seama evitării ședințe
lor nocturne (pentru care 
parlamentarii sînt plătiți su
plimentar) nu pare să poa
tă fi însușită nici de asfă- 
dată.

Reformele programate, a 
căror aprobare este asigu
rată grație marii majorități 
parlamentare de care dis
pune gruparea politică ofi
cială „Alianța renovatoare 
națională" (Arena), precum 
și puterilor discreționare de 
care dispune președin
tele, sînt privite ca e- 
venimente de prim or
din, de care vor depinde 
multe în 
nisfrativă, 
remisă în curînd 
sului, 
central, 
oficiale, 
aparatului 
controlul sporit al cheltuie
lilor publice, oferindu-se 
asigurări că contribuabilii 
vor avea mai mare posibili
tate să urmărească manipu
larea fondurilor provenite 
din impozitele plătite de ei. 
în ce privește proiectul noii 
constituții, nu se așteaptă ca 
el să aducă noutăți deose
bite, deoarece în fond a 
fost conceput cu intenția de 
a încorpora în textul con
stituției din 1946 dispozițiile

viitor. Cea admi- 
așteptală să fie 

congre- 
obiectiv 

părerii
are ca

conform 
descentralizarea 
birocratic și

GREVA MECANICILOR DE AVIAȚIE DIN S. U. A.

NEGOCIERILE DINTRE PATRONI
Șl GREVIȘTI ÎN IMPAS

WASHINGTON 14 
(Agerpres). — Șansele 
reglementării conflictu
lui de muncă care o- 
pune pe cei 35 000 de 
mecanici de avioane 
administrațiilor a 5 
companii de navigație 
civilă din S. U. A. au 
fost grav compromise, 
anunță agenfia France 
Presse. Reprezentanții 
greviștilor au părăsit 
sîmbătă ostentativ sala 
unde discutaseră re
vendicările lor cU mi-

nișirul muncii, William 
Wirfz, iar președintele 
sindicatului mecanicilor 
de aviație, Roy Siemil- 
ler, a acuzat conduce
rile celor 5 companii 
afectate de grevă de 
„ipocrizie", cînd afir
mă că nu satisfac ce
rerile greviștilor de 
sporire 
pentru a nu contri
bui la inflație. în 
realitate, a spus Roy 
Siemiller, societățile ur
măresc conservarea be
neficiilor lor.

a sa lariilor

La cererea guver
nului american, Came
ra Reprezentanților a 
Congresului se va pro
nunța în cursul săpfă- 
mînii viitoare asupra 
unei legislații care să 
pună capăt grevei. Le
gislația prevede mobi
lizarea greviștilor pe 
timp de o lună și au
torizarea președintelui 
S.U.A. de a prelungi 
această mobilizare pe 
o durată de încă 150 
de zile.

încheierea Congresului 
P. C. din UruguayMONTEVIDEO 14 (Agerpres). — La Montevideo au luat sfîrșit lucrările celui de-al XIX-lea Congres al Partidului Comunist din Uruguay. în rezoluția generală a- doptată de congres se arată că P.C. din Uruguay și-a dublat numărul membrilor săi, și-ă extins în mod considerabil influenta și
TURNEUL
PREȘEDINTELUI FREISANTIAGO DE CHILE 14 (A- gerpres). — Președintele' statului Chile, Eduardo Frei, a sosit la Bogota, capitala Columbiei, unde urmează să se întîlnească cu președintele columbian, Carlos Lle- ras Restrepo și cu Raul Leoni, președintele Venezuelei, aflat la rîndul său într-o vizită în Columbia. De aici el va pleca în Ecuador și Peru.Vizita lui Eduardo Frei în a- ceste țări urmărește intensificarea schimburilor economice ale statului Chile cu țările menționate și „pregătirea terenului" în vederea unei eventuale întîlniri a șefilor de state ai țărilor membre ale Organizației Statelor Americane.

de bază ale actelor Institu
ționale.

Vor fi reduse, cu acest 
prilej, atribuțiile excepțio
nale conferite președin
telui țării prin actele 
instituționale ? Comentatorii 
de presă dau, în general, 
un răspuns negativ la a- 
ceastă întrebare, arăfînd că 
tensiunea din ultimele săp- 
tămîni ar putea determina 
dimpotrivă o prelungire 
a rigorilor. Cîteva ex
plozii succesive de bombe 
cu efect înfîrziat, între care 
cea de pe aeroportul din
mnaResnssBRawne
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Clădirea gării situatâ în „Piața libertății" din Brazzaville

prestigiul politic și și-a consolidat legăturile sale cu masele. In continuare rezoluția subliniază necesitatea întăririi coeziunii și unității mișcării comuniste internaționale.Au fost, de asemenea, adoptate rezoluții de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, cu Cuba revoluționară și cu lupta antiimpe- rialistă a popoarelor din țările A- mericii Latine.Congresul a ales organele de conducere ale partidului. Prim-se- cretar al C.C. al P.C. din Uruguay a fost reales Rodnev Arismendi.

Poporul Republicii Congo, cu capitala la Brazzaville, sărbătorește astăzi Ziua națională. Această zi marchează un dublu eveniment — șase ani de la proclamarea independenței țării .’ și trei ani de la victoria revoluției care a dus la înlăturarea regimului proimperialist al lui Ful- bert Youlou.Republica Congo (Brazzaville) este situată pe malul drept al marelui fluviu african de la care a împrumutat numele. Suprafața sa este de 342 000 kmp, fiind acoperită în mare parte de păduri ecuatoriale. Cei aproximativ un milion de locuitori se ocupă cu agricultura și exploatarea forestieră. Congo — Brazzaville a moștenit o situație economică grea. Această țară nu a avut nici un fel de industrie, în afară de prelucrarea primară a prețiosului lemn de esență tare. In ultimii trei ani autoritățile congoleze au luat o serie de măsuri privind dezvoltarea economică a țării. In acest sens a fost elaborat în anul 1964 un plan de dezvoltare economică. El prevede dezvoltarea și diversificarea agriculturii, construirea unor întreprinderi industriale care să prelucreze materiile prime locale. Primele unități au și început să producă. Majoritatea noilor întreprinderi aparțin statului. Paralel . cu aceste acțiuni au fost naționalizate o serie de

ferme ce aparțineau unor proprietari străini. Pentru a veni în sprijinul țăranilor, s-a înființat o organizație de stat pentru achiziționarea și desfacerea produselor agricole.Pe plan social au fost luate, de asemenea, măsuri pentru ridicarea nivelului de trai al populației. Se construiesc spitale și școli. 80 la sută din copiii d« i virată școlară sînt cuprinși ZșZprezent, în rețeaua de îr ’mînt. Adunarea Națională a h. tărît, la ultima ei sesiune ext£.■, ordinară, naționalizarea învăță-' mîntuluLPalidul de guvernămînt — Mișcarea națională revoluționară, creat în anul 1984, elaborează linia politică internă și externă a țării. In activitatea sa, partidul se sprijină pe organizațiile de masă — sindicate, organizațiile de tineret, de femei.In domeniul politicii externe, această țară se pronunță pentru abolirea definitivă a colonialismului, pentru dezvoltarea fiilor cu statele africane și toate țările, indiferent de duirea lor social-politică.Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Congo (Brazzaville), poporul român urează poporului congolez noi succese în lupta pentru consolidarea independenței țării sale, pentru pace și progres.

relcr- cu orîn-

Pregătind un nou atac împotriva colonialiștilor portughezi: o unitate a for
jelor patriotice din Guineea portugheză în timpul instrucției

PEKIN. Agenția China Noua 
anunță că președintele C.C. 

al P.C. Chinez, Mao Tze-dun, a 
avut o convorbire cu Abdul 
Jabbar Khan, președintele Adu
nării Naționale pakistaneze, și 
cu membrii delegației parla
mentare pakistaneze care vizi
tează China. La convorbire c 
fost de față Kan Sen și Go 
Mo-jo, vicepreședinți ai Comi
tetului permanent al reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină.

BUENOS AIRES. In capitala
Argentinei au avut loc de

monstrații studențești organiza
te în semn de protest împotri
va violării de către autorități a 
autonomiei universitare. Poliția 
a intervenit pentru împrăștierea 
demonstranților. Un număr de 
studenți au fost arestați.

suspendată legal activita
tea. Cu toată prezența unui 
vast dispozitiv polițienesc, 
aliniat în jurul bisericilor 
din oraș, inclusiv biserica 
cu pricina, reuniunea a ră
mas tăinuită și în cadrul ei 
s-au dezbătut . importante 
probleme politice, lansîn- 
du-se atacuri vehemente la 
adresa guvernului. Au ur
mat arestări în rîndurile stu
denților și urmărirea asiduă 
a liderilor uniunii proscrise. 

Un alt congres, desfășurat 
însă la lumina zilei, în Pa
latul Tiradentes, din Rio de

gerilor — pentru reînnoirea 
parlamentului, a adunărilor 
legislative ale statelor și a 
consiliilor municipale — 
deși consideră că opoziția 
este privată de garanțiile 
necesare.

Mișcarea democratică bra
ziliană cere guvernului rea
lizarea „unei ample amnis
tii și revocarea actelor in
stitutionale", adăugind că 
„nu se va obține o liberă 
exercitare a drepturilor ce
tățenești, sociale, economi
ce și culturale afîta vreme 
cît se va menfine în tară

CORESPONDENȚĂ 

DIN RIO DE JANEIRO PREOCUPĂRI
POLITICE BRAZILIENE
Recife, interpretată ca aten
tat la viata mareșalului Cos
ta e Silva, candidatul unic 
și oficial în vederea alege
rilor prezidențiale care ur
mează să aibă loc In luna 
octombrie, au pus au
toritățile în stare de alar
mă. S-au operat sute de a- 
restări și percheziții la do
miciliu, fără însă să se dea 
de urma autorilor, ceea ce 
nu a împiedicat pe Costa 
e Silva să atribuie atentatul 
„comuniștilor", 
de începerea 
infructuoase.

Preocuparea 
a fost, de 
sorbită recent de o neaș
teptată sfidare din partea 
studenților. în pivnifa unei 
biserici din orașul Belo Ho
rizonte s-a desfășurat con
gresul Uniunii naționale a 
studenților, căreia îi este

încă înainte 
cercetărilor

autorităfilor 
asemenea, ab-

Janeiro, a reunit pen
tru prima oară în con
venție, gruparea politică de 
opozifie „Mișcarea demo
cratică braziliană". Conven
ția a oficializat într-un ma
nifest decizia liderilor gru
pării, cunoscută de fapt di
nainte, de a se abfine de la 
participarea la primele două 
etape ale apropiatului ca
lendar electoral — adică a- 
legerea de guvernatori în 
jumătate din statele fede
rației și alegerea președin
telui și vicepreședintelui 
republicii. Motivul abți
nerii este faptul că aces
te alegeri se vor desfășura 
indirect, în condiții (vot 
deschis, prin ridicare de 
mînă), care asigură candi- 
daților oficiali victoria cu 
anticipat'e. Totodată, M.B.D. 
a hotărît să participe la 
cea de-a treia etapă a ale-

ambianfa discreționară de 
suspiciuni și amenințări, rod 
al puterilor excepționale oe 
care și le-a asumat guver
nul”. M.B.D. afirmă, totoda
tă, că „restaurarea demo
cratică poate să înceapă 
numai prin redeschiderea 
accesului la urne pentru 
popor". între ounctele re
proșate guvernului, mani
festul M.B.D. menționează 
„deznaționalizarea indus
triei în beneficiul marilor 
corporații străine, ca unul 
dintre roadele vizibile ale 
politicii economico-funcia- 
re". Se condamnă, apoi, po
litica denumită de „conge
lare a salariilor", se cere li
bertatea sindicală și menți
nerea dreptului de grevă, 
sînt condamnate participa
rea Braziliei la intervenția 
din Republica Dominicană, 
adeziunea la eforturile de

creare a torfei armate Inter- 
americane, precum și unele 
acorduri încheiate de gu
vernul brazilian cu Statele 
Unite, apreciate drept con
trare infereselor naționale. 
Deși atinge unele dintre 
problemele-cheie ale mo
mentului, manifestul pro
gram adoptat de convenția 
M.B.D. este, apreciat, de nu
meroși comentatori, ca limi
tai la afirmafii generale, 
fiind sărac sub raportul sta
bilirii unu- olan de acțiune 
concret, pe baza căruia o- 
pozifia legală să-și desfă
șoare activitatea în viitor.

Ziarul „Correio da Man
ila" explică acest lucru afir- 
mînd că e1 decurge dm în
săși componenta grupării 
de opoziție, alcătuită din 
fqrțp eterogene, avind ca 
punct comun numai împo
trivirea fată de politica ofi
cială, deși și aici nuanțele 

' sînt- uneori considerabile. 
Este destul să spunem că, 
în sinul M.B.D. există un 
grup de depufaji și de se
natori care se declară des
chis în favoarea candidatu
lui oficial la președinție și 
afirmă că vor nesocoti in
strucțiunile liderilor opoz'i- 
ționișfi. De altfel. ultima 
hotărîre a președintelui 
Castelo Branco, luată de 
acord cu urmașul său pre
zumtiv mareșalul Costa e 
Silva, este interpretată aci 
ca o încercare de și mai 
accentuată „îmbunare" a 
opozifiei. Este vorba des
pre hotărîrea de a rein
troduce „normele constitu
tionale și sufragiul univer
sal”. cu începere din anul 
1967 (deci nu imediat, ci 
după epuizarea calendaru
lui electoral în curs). Rămî- 
ne de văzut dacă opoziția 
va da un răspuns pozif'v 
acestui pas și felului în ca
re e întreprins.

BB DUBLIN. Muncitorii de la a- 
telierele de reparații ale 

mijloacelor de transport din ca
pitala Irlandei, Dublin, se află 
de șase zile în grevă, revendi- 
cînd majorarea

' îmbunătățirea 
muncă.

salariilor și 
condițiilor de

V. OROS

E® BELGRAD.
președintele

Edward Ochab, 
Consiliului de 

Stat al R. P. Polone, a părăsit 
R.S.F. Iugoslavia plecînd spre 
patrie după 15 zile petrecute la 
odihnă în această țară. în 
timpul șederii șale. E. Ochab a 
avut convorbiri prietenești si 
întîlniri cordiale ev președintele 
I B. Tito, E. Kardelj, Kocea 
Popovici și alți 
•iugoslavi.

conducători

SAN MARINO.
sultări.le avute 

zentanții partidelor 
San Marino, căpitanii regenți 
au cerut partidelor democrat- 
creștin și social-democrat ' să 
formeze un nov guvern. Cele 
două partide vor trebui să ho
tărască. pînă joi 25 august, 
„dacă au posibilitatea efectivă 
să formeze împreună o nouă 
coaliție".

După con- 
cu repre- 

politice din

||| PARIS. După trei luni de 
ploi nesfîrșite și frig, un val 

puternic de căldură a cuprins 
întreaga Europă de vest. Sîm
bătă după-amiază. termometrul 
a marcat la Paris 33 de grade 
la umbră. Din pricina căldurii 
toride au fost pîriolite de incen
diu 300 ha de pădure din nor
dul Corsica și, cu tot efortul 
pompierilor, focul continuă să 
progreseze.

gH TEL AVIV. Săpăturile efec
tuate de o echipă de arheo

logi francezi în apropierea rîu- 
lui lord.an flzrael) au scos la 
iveală ruinele unor așezăminte 
umane, dintre care unele ar pu
tea data din cel de-al 7-lea mi
leniu î.e.n.
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