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ZILELE GEORGE COȘBUC"

în cea de-a doua zi a vizitei în regiunea Galați, tovarășii Nicolae Ceaușescu

Vineri 16 septembrie 1966

Colectivul Uzinei de aluminiu din Slatina lucrează m avans fața 
de prevederile planului cu peste 2 700 tone aluminiu turnat. 
Produsele uzinei slâtinene — sîrmă, lingouri, aliajele „Sial 1", 
„Sial 2" și altele — aflate în producția de serie, se bucură de 
apreciere' unanimă. Peste 97 la sută din producția realizată în 
acest an este de calitate superioară. Fotografia înfățișează un as
pect al depozitului uzinei.

Nave 
la un înalt 

'nivel tehnic

în drum de la combinatul side
rurgic spre șantierul naval, tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Leonte Răutu și Vasile 
Patilineț trec prin noile cartiere 
ale Galațiului renăscut din cenușa 
.distrugerilor războiului. Este o 
tranziție semnificativă, căci prima 
stradă care-și deschide noile pri
veliști citadine se numește Strada 
Siderurgiștilor. Noile cartiere și 
ansambluri de blocuri conferă 
o’rașului de la Dunăre aspectul ar
hitectonic și urbanistic al unei ci
tadele moderne. Sînt apreciate 
realizările obținute de arhitecții și 
constructorii gălățeni în ce pri
vește varietatea și dinamismul for
melor arhitecturale, care valorifică 
din plin peisajul natural, ingenio
zitatea și fantezia motivelor deco
rative de pe fațadele blocurilor, a 
diferitelor îmbinări de materiale 
de construcție.

Șantierul naval. La intrare, două 
, simbolice embleme care marchea

ză etapele istoriei acestui harnic 
colectiv gălățean, imaginile în mi
niatură ale cargoului ,,Galați“, de 
4 500 tone, și mineralierului „Pe
troșani", de 12 500 tone. în întîm- 
pinarea conducătorilor de partid 
și de stat au venit numeroși mun
citori, tehnicieni și ingineri. Sînt 
de față Mihai Marinescu, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, și Panait Melisaratos, di
rectorul general al întreprinderii.

La cheiul de armare se află a- 
Jn, în stadiul de montare a ma

șinilor și instalațiilor de bord, 
cinci vase. Ele amintesc de cele 
36 nave maritime de felurite ti
puri, făurite de mîinile harnice și 
pricepute ale oameniloi’ acestui
șantier, nave care și-au început
de aici, în ultimii șase ani, marile 
călătorii pe mările și oceanele lu
mii. Oaspeții vizitează mineralie- 
•rul-prototip „Petroșani". Propor
țiile sale impresionează privirile : 
corpul masiv de oțel are o greu
tate de peste patru mii tone, iar 
lungimea depășește 150 metri. De 
la înălțimea punții de comandă se 
zăresc contururile metalice, prinse 
încă în încătușarea schelelor, ale 
noului mineralier, frate geamăn 
cu „Petroșani". Discutîndu-se des
pre perspectivele șantierului în 
cincinal și amintindu-se că, pînă 
în 1970, constructorii navali gălă
țeni vor trebui să livreze 50 de 
cargouri diferite, conducătorii de 
partid și de stat au îndemnat pe 
harnicii făurari de vase să ridice 
necontenit performanțele calitative 
ale navelor construite. în cartea 
de onoare, oaspeții semnează sul? 
următorul text: „Felicităm din 
inimă colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la Șantierul 
naval Galați și-i urăm să obțină 
noi succese în activitatea sa entu
ziastă, să construiască și să dea 
țării vase moderne, de înalt ni
vel tehnic, care să poarte cu cinste 

) pavilionul românesc pe mările si 
oceanele lumii".

întâlnire cu 

intelectua
litatea 
Galațiului

< Miercuri seara, conducătorii de 
partid și de stat au fost oaspeții 
cadrelor didactice și studenților de 
la Institutul politehnic și Institu
tul pedagogic din Galați. întîmpi- 
nați cu imnul tinereții studioase 
s,Gaudeamus Igitur", oaspeții au 
fost înconjurați cu căldură încă 
din primele clipe ale sosirii lor în 
cartierul studențesc, cum numesc 
cu mîndrie gălățenii complexul de 
clădiri ale institutelor, căminelor, 
casei de cultură și stadionul de 
aici. Profilul acestui „orășel" al 
tineretului a fost prezentat de 
adjunctul ministrului învățămîn- 
tuîui, Jean Livescu, și de rectorul 
Institutului politehnic, care au sub-

lon Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Leonte Răutu, Vasile Patilineț au fost oaspeți

ai locuitorilor orașelor Tecuci și Focșani, cooperatorilor din Pechea, lucrătorilor de la G. A. S.

din Cotești, au poposit la Mausoleul de la Mărășești și la Muzeul Unirii din Focșani. Seara a

avut loc la Galați adunarea activului regional de partid.

Pretutindeni, în toate orașele și satele regiunii, oamenii muncii du întîmpinat cu entuziasm și cu dragoste pe conducătorii de partid și de stat
liniat, printre altele, dezvoltarea 
pe care o vor lua în viitor unele 
secții de aici, cum ar fi cea des
tinată pregătirii viitorilor con
structori de nave.

După vizitarea laboratoarelor in
stitutului, conducătorii de partid 
și de stat s-au întîlnit apoi, într-u- 
nul din amfiteatre, cu intelectualii 
din orașul Galați — prilej pentru 
o caldă manifestare de dragoste și 
atașament față de partid a oame
nilor de știință și cultură gălă
țeni.

Prof. Iosif Egri, rectorul Insti
tutului politehnic, a subliniat că 
vizita conducătorilor de partid și 
de stat este o nouă mărturie vie a 
atenției și grijii pe care partidul și 
guvernul nostru le acordă învăță- 
mîntului superior, promovării ști
inței și culturii în patria noastră. 
Arătînd că, datorită acestei aten
ții deosebite, orașul Galați a de
venit în anii construcției socialis
mului un centru universitar în pli
nă dezvoltare, vorbitorul a subli
niat că profesorii și studenții dis
pun de condiții prielnice pentru 
desfășurarea unui învățămînt de 
calitate, la nivelul cerințelor ac
tuale ale științei și tehnicii. Men- 
ționînd că pînă acum institutul a 
dat țării peste 3 000 de absolvenți, 
vorbitorul a asigurat că profeso
rii și studenții vor depune toată 
străduința, toată priceperea și cu

Hora Unirii la Focșani

noștințele lor, toate eforturile pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce de
curg din hotărîrile Congresului al 
IX-lea, din noile cerințe impuse 
de dezvoltarea rapidă a orașului.

Conf. dr. Ion Teodorescu, rec
torul Institutului pedagogic, a spus 
printre altele : Sîntem fericiți că 
ni se oferă prilejul să exprimăm, 
în mod nemijlocit, conducerii de 
partid și de stat recunoștința noas
tră deplină pentru condițiile pe 
care ni le-a creat. Institutul pe
dagogic dispune de săli spațioase 
pentru cursuri și seminarii, de o 
bună dotare materială. Studenții 
noștri au asigurate, de asemenea, 
bune condiții de viață. Vom face 
totul, a spus vorbitorul, pentru a 
răsplăti grija și dragostea părin
tească a partidului și statului nos
tru, muncind în așa fel încît pro
fesorii pe care îi pregătim să fie 
un exemplu pentru tineret, să mun
cească cu abnegație pentru a face 
din elevii lor cetățeni de nădejde 
ai României socialiste.

Noi, studenții, a spus Elena Toa- 
der, studentă în anul IV al Facul
tății de mecanică, sîntem hotăriți 
să nu precupețim nici un efort 
pentru a ne însuși cît mai temei
nic cunoștințele predate, pentru a 
deveni buni specialiști, astfel în
cît să răspundem cu cinste exigen
țelor tot mai mari pe care le pune 
în fața tuturor cadrelor tehnice 

programul desăvîrșirii construcției
socialiste în scumpa noastră pa
trie. '

•

Gatâre bine 
pregătite, 
cu temeinice 
cunoștințe
Primit cu vii și puternice a- 

plauze, a luat apoi cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

La începutul cuvîntării sale, se
cretarul general al C.C. al P.C.R. 
a relevat importanța pentru ora
șul Galați, ca și pentru economia 
și cultura țării, a creării celor 
două institute de învățămînt supe
rior — politehnic și pedagogic — 
și a felicitat corpul didactic și stu
denții pentru rezultatele obținute 
pînă acum.

Știința, cultura, învățămîntul — 
a spus vorbitorul — ocupă un loc 
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de seamă în cadrul programului de 
dezvoltare a societății noastre. 
Partidul și guvernul au prevăzut 
pentru anii următori lărgirea ba
zei materiale a învățămîntului, a- 
sigurarea condițiilor necesare ca 
studenții și elevii să-și poată în
suși cît mai bine cunoștințele ne
cesare de cultură generală și de 
specialitate, spre a deveni buni 
constructori ai socialismului, oa
meni cu un înalt nivel de pregă
tire științifică. Numai în felul a- 
cesta inginerii de mîine, profe
sorii de mîine își vor putea înde
plini îndatoririle mari care le' re
vin atît în domeniul construcției 
economice, cît și în activitatea cul
turală, științifică și de învățămînt. 
Socialismul presupune știința și 
cultura cea mai înaltă. Numai pe 
această bază este posibilă construc
ția socialismului și comunismului 
— și de aceea partidul acordă o 
atît de mare atenție acestor im
portante domenii ale vieții noas
tre sociale.

Subliniez acestea — a spus în 
continuare vorbitorul — pentru a 
releva încă o dată rolul important 
pe care îl aveți dv„ cadrele din în
vățămînt, pentru instruirea tinerei 
generații și, totodată, pentru edu
carea ei în spiritul cunoașterii și 
prețuirii trecutului de luptă al 
poporului român — trecut minu
nat, bogat, care merită și trebuie 
să fie cunoscut și prețuit de între
gul nostru tineret. Numai în acest 
fel tineretul va prețui mai profund 
realitățile, de astăzi, va înțelege mai 
bine :că realizările în construcția 
socialistă sînt rezultatul unor lupte 
grele pentru libertate națională și 
socială, sînt rezultatul muncii în
cordate a întregului nostru popor, 
care, sub conducerea partidului, a 
avut de înfrînt multe greutăți, dar 
a fost hotărît întotdeauna să le 
învingă și să meargă mereu înainte 
pentru a-și asigura un viitor fe
ricit, a deveni stăpîn pe soarta sa 
și a-și făuri viața, a asigura dez
voltarea națiunii române așa cum 
o dorește.

în continuare, secretarul general 
al C.C. al P.C.R. a spus : Poporul 
nostru are nevoie de asemenea in
telectuali, de asemenea constructori 
ai socialismului, care să stăpînea- 
scă cunoștințele de specialitate ale 
domeniului lor de activitate și să 
dispună de o vastă cultură ge
nerală. Cadrele didactice — che
mate să asigure predarea cît mai 
temeinică a cunoștințelor — și ti
neretul — dator să-și însușească 
aceste cunoștințe — să-și unească 
eforturile spre a contribui la 
crearea unei intelectualități înain
tate, la nivelul cerințelor societății 
socialiste și comuniste. Cu cît in
telectualii de mîine vor avea un 
grad mai înalt de cunoștințe, vor 
stăpîni ceea ce creează știința în 
țara noastră, dar vor cunoaște și 
tot ce creează mai bun știința mon
dială, cu atît va fi asigurat pro
gresul continuu al patriei socialiste, 
realizarea programului de bună
stare și fericire pentru poporul 
nostru. E un program minunat și o 
perspectivă minunată pentru tine
retul nostru — și trebuie să spu- 

(Continuare în pag. a IlI-a)

La Academia Republicii Socia
liste România a avut loc joi di
mineața o sesiune de comunicări 
științifice consacrată împlinirii a 
100 de ani de la nașterea lui 
George Coșbuc.

La sesiune erau prezenți Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat' pentru Cultură și 
Artă, acad. Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, acad. 
Ion Jalea, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici, academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei, scriitori, . profesori, cercetă
tori din domeniul literaturii, pre
cum și peste 30 de scriitori de pes
te hotare, sosiți în țara noastră 
pentru a participa la manifestările 
consacrate centenarului Coșbuc.

Sesiunea a fost prezidată de 
acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei, care a rostit și cu
vîntul de deschidere.

Au prezentat comunicări : acad. 
Mihai Beniuc despre : „George 
Coșbuc — poet al poporului" ; Șer- 
ban Cioculescu, membru corespon
dent al Academiei, despre : „Idea
lul eroic al poeziei lui George 
Coșbuc" ; prof. Alexandru Bălăci, 
membru corespondent al Acade
miei, despre : „Opera de traducă

V

La ora opt dimi
neața numai soarele 
nu întimpinase încă 
prima zi de școală. Și 
s-ar fi cuvenit o co
mandă specială pen
tru străzile intrate în 
forfota atît de carac
teristică începutului 
de an. Pentru timpul 
uniformelor școlare 
anunțînd toamna in 
chipul cel mai opti
mist cu putință. Pen
tru dezinvoltura con
taminantă a mișcări
lor, pentru tipul de 
mers „către școală" 
ușor grăbit și parcă 
anunțînd o așteptare, 
pentru emoțiile ne
falsificate de rîs și de 
cuvintele rostite prea 
tare. Pentru acest ri
tual de reafirmare a- 
nuală a tinereții inte
ligente.

La ora opt și două
sprezece minute gru
purile de elevi sta
ționați în fața liceu
lui „Mihail Sadovea- 
nu“ stânjeneau evi
dent circulația mași
nilor pe Bulevardul 
Dacia. Erau în număr 
atît de mare, și-ntr-o 
asemenea necesitate 
de mișcare, încît 
curtea școlii deveni
se neîncăpătoare. Nu 
de agitație e vorba 
cît de gesturi. Un fel 
al mâinilor de a ex
prima cuvinte acolo 
unde sensurile s-au 
tocit, ajutătoare pen
tru comunicarea de 
noutăți. In clasele în 
care nu intraseră încă 
elevii m-a întîmpinat 
o priveliște pe care în 
anii cină eram- elevă 
nu am .cunoscut-o. 
Acum ea a devenit în 
școlile noastre o tra
diție. Cărțile noului 
an așezate pe bănci 
în așteptare. O carte 
și o floare. De la A- 
becedar la Manualul 
de fizică. Aceeași pri
veliște ne-a întîmpi
nat și la liceele „Di- 
mitrie Cantemir", 
„Gheorghe Șincai",

Sînziana POP

„Aurel Vlaicu". Pre
tutindeni.

Un nou popas la 
Liceul economic din 
Calea Griviței 2 A.

Deși numărul de

locuri afectat a fost 
de 225, ne informează 
tovarășa directoare 
Elena Bărănescu, au 
fost nouă candidați 
pe un loc. Iată, deci 1 
Noua formulă de or
ganizare a învăță
mântului în licee de 
specialitate este în
tâmpinată de la în
ceput cu succes.

— Cum vă explicați 
afluența foarte mare 
către acest tip de 
școli ?

— Prin finalitatea 
lor foarte practică,

TEL EGRAMÂ
Cu prilejul încetării din viață a fostului președinte al Republicii 

Turcia, generalul Cemal Giirsel, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tovarășul Chivu Stoica a adresat Exce
lenței Sale, domnului Cevdet Sunay, președintele Republicii Turcia o 
telegramă de condoleanțe.

La Ambasada Turciei din Bucu
rești, au prezentat condoleanțe to
varășii Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, Mihai Ma

tor a lui George Coșbuc" și acad. 
Alexandru Philippide, președintele 
Secției de Literatură și Arte a A- 
cademiei, despre : „Coșbuc și sen
timentul naturii".

Vorbitorii au analizat diferite la
turi ale bogatei creații .a acestui 
mare și autentic reprezentant al li
teraturii noastre. S-a relevat, prin
tre altele, legătura strînsă a poetu
lui cu viața poporului din sinul 
căruia se ridicase, dragoștea pentru 
pămîntul românesc, pentru frumu
sețile sale, pe care le-a cîntat în 
opere nepieritoare, realizate într-o 
limbă de o rară perfecțiune. Oglin
dind în versurile sale întregul uni
vers al satului nostru, George 
Coșbuc s-a înscris pentru totdea- 

■ una printre corifeii literaturii ro
mâne, fiind în același timp unul 

I dintre’cei mai de seamă reprezen
tanți ai specificului național în li
teratura universală. Scriitor cu o 

' adîncă erudiție, Coșbuc a adus, 
totodată, prin neobosita sa activi
tate de traducător, o importantă 
contribuție la cunoașterea capodo
perelor literare ale lumii.

Comunicările au fost urmărite 
cu deosebit interes de asistență.

(Agerpres)

ca să spun așa. Lice
ele industriale, eco
nomice, agricole pre
gătesc cadre medii 
pentru ramurile de 
bază ale economiei 
naționale permițând 
absolvenților, prin 
calificarea, pe care o 
dobindesc, săintre di
rect in producție, sau 

să urmeze în conti
nuare cursurile în
vățămîntului superi
or. Tineretului nostru 
i'se deschid astfel căi 
noi pentru afirmarea 
plenară a aptitudini
lor și înclinațiilor 
sale. Viitoarea lor 
participare la con
strucția societății 
noastre va fi astfel cu 
atît mai competentă. 
Bine înțeles cresc 
astfel și exigențele 

(Continuare 
în pag. a V-a) 

rin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, precum și directo
rul Direcției Protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe,

i
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în unele cooperative agricole
CU TRENUL LOCAL

eficiența investițiilor
iar pe 
de ali- 

și con- 
îmbră-

aceste cîteva exemple rezul- 
se poate de clar că ampla- 
judicioasă a construcțiilor

nici o 
aiirmînd că 
gust apare

Cauze care micșorează
CĂLĂTORIND

1
«F «■ ■>

Supermagazinul alimentar din cartierul Baba Novac din Capitală
Foto : A. Cartojan

Călătoream zilele 
trecute de la Sebiș 
la Brad cu trenul lo
cal 3175. Un tren cu 
totul neîngrijit. Feres
trele vagoanelor, ne
spălate de cine știe 
cînd, compartimente
le îmbîcsite de praf 
și funingine, 
jos — resturi 
mente. Pînă 
ductorii erau 
câți neglijent,- cu uni
formele . pătate de 
toate unsorile.

— E o cursă loca
lă, nu trebuie să fiți 
pretențios 1 — încear
că să mă lămurească 
unul din conductori.

— Dacă nu-ți place 
la noi, ia mata ex
presul 1 se repede, 
în spatele meu, vo
cea unui călător ce ' 
se voia spiritual.

Nu m-am întors i- 
mediat să-l privesc, 
dar' am înțeles că e 
tipul arțăgos, abuziv, 
mai' pe românește, i 
se spune „prost-cres- 
cut".

Ce-1 dețermina să 
intervină brutal în 
discuție ? O părere 
proprie despre ceea 
ce înseamnă „tren 
local"? Poate. Dar de
viza lui e să strige, 
să se agite, s-o facă 
pe atotcunoscătorul :

„Asta o știm și noi, 
am mai •. văzut eu 
de-alde dumneata 1" 
Cetățeanul cu care 
discută e tratat fără 
respect, ca un om 
fără identitate. Ano
nimatul îi convine, nu 
se simte obligat să-și 
măsoare cuvintele, 
poate spune orice, 
făcînd chiar haz de 
jena celorlalți, ca și 
cum asta ar fi cea 
mai bună glumă din

cîte s-au auzit. Ne
glijența, dezordinea 
sînt principalele lui 
atuuri.

. Aici, în trenul local, 
se simte ca la el a- 
casă. Fumează în 
compartiment de su
focă copii și femei, 
aruncă resturi de mîn- 
care pe unde apucă, 
își caută unul sau 
doi „admiratori" mai 
slabi de înger, pe 
careț începe să-i tu
tuiască imediat, pro
tector, și cu asta 
gata : trece la atac 1 
Cetățeanului căruia 
i-a vîrît coșnița cu

păsări sub nas îi a- 
trage atenția ca nu 
cumva să-i sufoce 
orătăniile. Dacă cel 
ce citește o carte îi 
sugerează politicos 
să facă mai puțină 
gălăgie, îl pune pe 
loc la punct : „In 
tren ți-ai găsit dum
neata să citești ? 1" 
Pentru el trenul local 
e fumoar, sală desti
nată jocului de cărți, 
depozit de păsări. El 
e obișnuit să călăto
rească în condiții 
„modeste". Trenul lo
cal trebuie să aibă 
un aspect civilizat ? 
11 faci să rîdă 1

— De la Sebiș la 
Brad vrei mata civi
lizație ?

Ceilalți călători își 
arată, într-un fel sau 
altul, indignarea. Se 
vede cît de colo că 
insul își confundă 
propriile judecăți ou 
cele ale tuturor. Unul 
i-o spune direct :

civilizația 
păreri- 
despre

Ce este un supermagazin

pectele, înainte de a porni la 
treabă, investițiile pe care le pro
pun cooperatorilor spre a fi rea
lizate. Urmarea : se irosesc fără 
rost importante sume de bani. 
„Experiența" cooperativei agricole 
din Răzoare este concludentă. Pen
tru această unitate a fost întoc
mit un proiect de alimentare cu 
apă în valoare de 410 000 lei. La 
predarea lui cooperativa a plătit 
proiectantului 4 500 lei. De abia in 
această fază s-a constatat că apa 
nu este potabilă. Bineînțeles, do
cumentația întocmită, care a soli
citat muncă și bani, nu a mai pu
tut fi de folos.

în unele cazuri asemenea anali
ze nu sînt făcute nici chiar de or
ganizațiile sau instituțiile de stat. 
Organele bancare au sesizat faptul 
că unele unități întocmesc proiec
te fără să analizeze temeinic pla
nul de amplasare a construcțiilor 
din cooperativele agricole, prici
nuind astfel greutăți cooperative
lor. La Păsăreni, de pildă, în docu
mentația pentru electrificarea co
munei s-a prevăzut ca linia de în? 
tă tensiune să străbată o parte din 
curtea cooperativei. Lucrarea s-a 
și executat. în prezent postul de 
transformare se află la circa 6 
metri de magazia de cereale, iar 
linia de înaltă tensiune trece pe 
lîngă magazie, fînar, șire, la dis
tanțe de 5 metri, punînd în pericol 
avuția cooperativei. Ca să fie re
mediată această situație este nece
sar să se facă cheltuieli suplimen
tare.

Din 
tă cit 
sarea 
prezintă o importanță deosebită 
pentru realizarea unei eficiente e- 
conomice ridicate a fondurilor de 
investiții. De aici necesitatea ca în 
fiecare cooperativă agricolă să se 
respecte cu strictețe planul de am
plasare întocmit de organele teh
nice, iar eventualele modificări să 
fie admise numai după o preala
bilă analiză a situației, la fața lo
cului, de către cadrele de specia
litate.

Cîteva cuvinte despre o altă pro
blemă de cea mai mare actualitate 
în regiune : întreținerea construc
țiilor executate în anii precedenți, 
Ridic această chestiune deoarece 
neefectuarea la timp a reparații
lor la acoperișuri, tencuieli sau 
pardoseli duce la o degradare pre
matură a diferitelor obiective, cau
zează ulterior cheltuieli mult mai 
mari. De aceste învățăminte pe 
care le oferă viața trebuie să se 
țină seama în mai mare măsură 
pe viitor.

Importantele fonduri ce se vor 
aloca și în viitor pentru construc
țiile agrozootehnice în regiune if35; 
pune o și mai mare atenție a® 
partea tuturor organelor atît la 
amplasarea și executarea lucrări-; 
lor, cît și la recepționarea lor.

toate construcțiile necesare dezvol
tării în perspectivă a producției. 
Pe baza acestora s-au organizat 
rational centrele gospodărești, s-au 
putut mecaniza transportul furaje
lor, evacuarea gunoiului din grajd, ' 
adăparea animalelor la iesle etc.

în efectuarea acestui mare vo
lum de construcții s-au strecurat 
însă și unele greșeli, ceea ce a fă
cut ca sumele cheltuite să nu aibă 
eficiența dorită. Este vorba, între 
altele, de amplasarea anumitor o- 
biective în locuri necorespunzătoa
re, la întîmplare, pe terenuri im
proprii dezvoltării centrului gos
podăresc. La cooperativa agricolă 
din Ocna de Sus s-a construit un 
saivan pentru oi pe teren agricol 
ce se pretează la irigat. Ulterior, 
cînd s-a întocmit planul de ampla
sare a construcțiilor, centrul gos
podăresc a fost mutat în altă parte, 
lîngă șoseaua națională. Aici s-au 
construit un grajd, un pod-basculă 
și alte obiective. Dar nici pînă a- 
cum nu s-au luat măsuri pentru 
a se folosi rational terenul amintit 
bun pentru irigat. Și în prezent 
aci se depozitează furaje în loc ca 
fînul și paiele să fie așezate lîngă 
grajdul nou construit. în acest fel 
se fac cheltuieli iraționale cu trans
porturile interioare.

Eficiența redusă a unor investi
ții se datorează și faptului că, une
ori, consiliile de conducere nu a- 
nalizează temeinic, sub toate as-

Membrii cooperativelor agricole 
din regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară au înțeles că factorul de 
care depinde în cel mai înalt grad 
obținerea de producții ridicate este 
creșterea continuă a proprietății 
obștești, materializată în animale 
de producție, utilaje, construcții a- 
grozoo tehnice etc. Acest lucru este 
ilustrat convingător de faptul că, 
numai în ultimii 4 ani, valoarea 
mijloacelor fixe ale acestor unități 
s-a mărit cu 327 milioane lei. Im
portante fonduri proprii și credite 
pe termen lung s-au cheltuit pen
tru construcțiile agrozootehnice; 
în acești ani au fost înălțate 814 
grajduri de vaci cu o capacitate de 
peste 84 000 animale, 156 materni
tăți pentru scroafe, 140 îngrășătorii 
de porci, 176 magazii, 218 saiva
ne etc.

Este un fapt demn de reținut că, 
în cele mai multe cooperative a- 
gricole, consiliile de conducere 
s-au îngrijit, într-o măsură din ce 
în ce mai mare, de folosirea cu 
maximum de eficiență a fonduri
lor destinate construcțiilor, de a- 
doptarea unor soluții tehnice co
respunzătoare în vederea mecani
zării procesului de producție, de 
folosirea rațională a terenului des
tinat acestor obiective. Un sprijin 
substanțial în această privință a 
fost primit din partea organelor 
raionale și regionale, care au ela
borat planuri de amplasare pentru

— Nu 
are limite, ci 
le dumitale 
ea 1

Nu spunem 
noutate 
prostul
acolo unde slăbește 
exigența, unde încol
țește concepția că 
„merge și așa". Da
că grija celor ce răs
pund de buna deser
vire a călătorilor de 
pe căile ferate ar fi 
uniformă, trenurile lo
cale și-ar recîștiga 
demnitatea. Gîndi- 
ți-vă cum s-ar com
porta 
sus 
face 
dacă 
compartimentele pen
tru fumători, dacă 
s-ar supraveghea 
respectarea normelor 
legale de transport. 
Evident că ordinea, 
mediul civilizat l-ar 
deruta, l-ar face ino
fensiv și, ce este e- 
sențial pentru el, l-ar 
educa. Un mediu ci
vilizat impune din 
capul locului o com
portare civilizată, res
pect pentru cei din 
jur.

Controlul din par
tea direcțiilor regio
nale ale C.F.R. tre
buie să fie mai sever 
în ceea ce privește 
asigurarea respectă
rii binecunoscutelor 
reguli existente la 
C. F. R., îneît între 
criteriile de aprecie
re a „mersului trenu
rilor", ordinea și ci
vilizația să fie puse 
la loc de frunte. Căci, 
din cîte știm, deose
birea dintre cursele 
locale și celelalte 
trenuri „mari" se re
feră la viteză și dis
tanțe, nu la curățenie 
și bunăcuviință.

maga-
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doctor în științele medicale

dăunînd ambiantei fa- 
și sociale. Aceste stări dau 
deosebite ale sistemului 
reflectate în funcționarea
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• Aprovizionare cu un sortiment complet de mărfuri
• Tichetele
• In perspectivă

mijloc de economisire a timpului 
ui - dotarea tuturor cartierelor noi
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O gospodină își chel
tuiește, în general, o 
mare parte din timpul li
ber cu cumpărăturile. 
Statisticile sînt edifica
toare în acest sens : 80 
la sută din cei care fac 
cumpărături 
magazinele 
sînt femei.

Experiența altor țări, 
ca și dorința forurilor co
merciale de a găsi noi 
posibilități pentru a servi 
tot mai bine interesele 
masei largi de cumpără
tori au dus — paralel 
cu alte măsuri luate pe 
plan comercial — și la cre
area unor tipuri de* ma
gazine 
mite 
Primul 
apărut în cartierul Dru
mul Taberei din Capitală.

Ce este, de fapt, un 
supermagazin ? Pentru 
foarte mulți, acest nou 
tip de unitate comercială 
se confundă cu magazi
nul universal, iar litera
tura de specialitate îl 
consacră domeniului ali
mentar. Apariția lui este 
strîns legată de construc
ția unor mari cartiere de 
locuințe — cartiere cu 
viață independentă și, în 
general, îndepărtate de 
centrul marelui oraș. Su
permagazinul satisface 
toate nevoile cumpărăto
rilor, oferind mărfuri din 
întreg sectorul alimentar 
și, de asemenea, o mare 
varietate de articole de 
uz casnic din cele mai 
solicitate. Sînt concen
trate, așadar, într-o sin
gură unitate, mai multe 
tipuri de magazine — 
articole de băcănie, con
serve, carne și prepa
rate de carne, brînzeturi 
și produse lactate, cafea, 
dulciuri etc. Spre deose
bire de cele cu autoser
vire, supermagazinele, pe 
lingă avantajul aprovi
zionării complete, îl au și 
pe acela al unei și mai 
mari economii de timp, 
realizată îndeosebi la ra
ioanele unde nu se vînd 
produse preambalate. A- 
ceastă economie se rea
lizează prin folosirea ti- 
chetelor. La intrare, cum
părătorul primește un ti
chet — avînd însemnate 
numele diferitelor sorti
mente, cu care vizitează 
toate raioanele. In fiecare 
raion se trece pe tichet 
contravaloarea produse
lor respective, iar la casă 
— aflată la capătul aces
tui circuit — sumele se 
centralizează și cumpără
torul achită suma totală. 
Se face, în acest fel, o 
economie de timp apre
ciabilă, unicul popas mai 
îndelungat, dar și acela 
doar de cîteva minute, 
făcîndu-se la casă. Cal
culele arată că, în com
parație cu magazinul 
„Unic", de exemplu, tim
pul cheltuit pentru cum
părături medii se reduce 
la jumătate și chiar la o 
treime.

Supermagazinele (re
cent s-a dat in folosință

zilnice în 
alimentare

moderne, denu- 
„supermagazine". 
supermagazin a

încă unul în cartierul 
Balta Albă) sînt construi
te în așa fel incit să nu 
existe o întretăiere a 
fluxului cumpărătorilor 
cu acela al mărfurilor a- 
duse din depozit. Există 
o ordine rațională a ra
ioanelor și o expunere a- 
trăgătoare a mărfurilor, 
astfel ca orice client să 
se simtă tentat să cum
pere cît mai multe pro
duse. Mărfurile sînt așe
zate în gondole încăpă
toare, spațiul magazinu
lui — decorat cu gust, 
aerat, luminos — oferind 
o ambianță plăcută. Su
permagazinul din Dru
mul Taberei 
toate aceste 
Chiar de la intrare, cum
părătorul este cucerit de 
frumusețea interioară a 
localului, de spațiile sale 
largi, apreciază ordinea 
expunerii produselor. El 
are posibilitatea să a- 
leagă lesne marfa dorită, 
primind, în același timp, 
sugestii de la lucrători 
competenți, care au toc
mai această îndatorire.

Firește, pentru ca un 
supermagazin să lucreze 
din plin, cu maximum de 
eficiență economică, răs- 
punzînd cît mai bine ce
rințelor cumpărătorilor, 
una din principalele con
diții este asigurarea unei 
aprovizionări foarte bune. 
Iar acest lucru depinde de 
operativitatea organelor 
comerciale, de sesizarea 
la timp a solicitărilor, de 
calita-tea mărfurilor și a 
deservirii.

In Drumul Taberei, su
permagazinul lucrează 
încă experimental. Cu 
toate acestea, rezultatele 
unui sondaj făcut de că
tre Ministerul Comerțu
lui Interior au arătat că 
83 la sută din cei care au 
răspuns au apreciat mo
dalitatea de a se apro
viziona astfel (5 la sută 
au fost împotrivă și 12 
la sută s-au abținut). Son
dajul demonstrează evi
dent că noul a cucerit 
considerabil teren. Consi
derăm, ca atare, că sta
diul de experimentare ar 
trebui socotit încheiat. De 
altfel, supermagazinul 
face o vînzare zilnică de 
peste 40 000 lei, iar în pe
rioada aprovizionărilor de 
iarnă se scontează pe o 
vînzare de peste 120 000 
lei (supermagazinul din 
Balta Albă a realizat, 
zile de vîrf, o vînzare 
peste 100 000 lei).

Se 'poate aprecia 
primele două supermaga
zine din Capitală sînt 
bine plasate: cel din 
Drumul Taberei la linia 
de interferență dintre 
zona fabricilor și cea a 

. locuințelor, iar cel din 
Balta Albă (str. Baba No
vac) într-un cartier 
foarte populat. Amplasa
rea lor a ținut cont nu 
numai . de acoperirea ce
rințelor de moment ale 
locatarilor, ci și de pla-

întrunește 
condiții.

în 
de

că

' nul de dezvoltare a car
tierelor în următorii ani. 
Poate de aceea construc
ția clădirilor nu ni se 
pare întru totul conformă 
cu nevoia de spațiu a 
magazinelor (mai ales 
spațiile de depozitare sînt 
insuficiente). Explicația o 
găsim în faptul că aceste 
clădiri n-au fost construi
te special pentru super
magazine. Este de aștep
tat ca experiența de pînă 
acum să-i fi convins atît 
pe beneficiari, cît și pe 
proiectanți și construe- ' 
tori că pentru asemenea 
unități trebuie realizate 
clădiri adecvate, dotate la 
nivel corespunzător teh
nicii comerciale moderne. 
Amintim că, in mod cu 
totul paradoxal, agrega
tele pentru aer con-

diționat și frig în 
zinul din Drumul Taberei 
sînt așezate în depozitul 
mare și, pînă la ora ac
tuală, produc doar... căl
dură. Și o cerință mai 
de amănunt, dar impor
tantă : supermagazinele 
să fie dotate neîntîrziat 
cu telefoane.

Direcția comercială a 
orașului București ne-a 
furnizat cîteva date cu 
privire la amploarea re
țelei de supermagazine : 
toate cartierele noi vor fi 
dotate cu cîte o asemenea 
unitate. Se studiază, tot
odată, extinderea acestui 
sistem și în alte sectoare 
comerciale: metalochi-
mic, obiecte de uz casnic 
și alte produse industri-

Articolul „întreruperea 
și consecințele ei" a stîrnit un pu
ternic ecou în rîndul cititorilor. La 
redacție au sosit mai multe cores
pondențe care continuă discuția 
pe marginea acestei importante 
probleme.

Preocuparea continuă a statului 
nostru pentru ocrotirea sănătății 
populației se reflectă în realizările 
și perspectivele asistentei curativo- 
profilactice din țara noastră. O 
deosebită atenție se acordă stării 
de sănătate a populației feminine, 
concretizată printr-o legislație pro
tectoare atît la locul de muncă, 
cît și în familie și societate, avînd 
în vedere caracteristicile biologice 
ale femeii, participarea ei la con
struirea societății actuale și ca 
factor biologic principal al genera
ției viitoare. De asemenea, în pe
rioada de maternitate i se acordă 
privilegii deosebite, reducerea ore
lor de muncă, concedii medicale 
prelungite etc.

Totuși, unele femei, din' motive 
nejustificate, evită maternitatea și 
recurg la întreruperea sarcinii 
(avort), ceea ce dăunează sănătă
ții, capacității lor de muncă și ca

atare familiei și societății. Presa 
— nu numai cea medicală de spe
cialitate — aduce la cunoștința 
publicului larg observațiile perso
nalului medical în legătură cu 
consecințele primejdioase ale re
curgerii în mod abuziv la avorturi. 
Am reținut îndeosebi articolul 
prof. dr. Stanca, apărut în Scînteia 
nr. 7097 și, ca specialist, doresc 
să-mi expun și eu punctul de ve
dere în această problemă.

Cu toată dezvoltarea medicinii, 
avortul, în felul în care se practică 
astăzi, este un act chirurgical 
traumatic (brutal) asupra aparatu
lui procreator și a întregului or
ganism. Chiar dacă este bine efec
tuat și lasă momentan impresia 
minimei nocivități, ulterior el poa
te fi dăunător prin consecințe în
depărtate, devenind moment de
clanșator al unor boli neuroendo
crine.

Complicațiile avortului repetat 
sînt multiple, de gravitate varia
bilă, cu repercusiuni imediate sau 
tardive. Ele încep chiar din mo
mentul cînd femeia este preocu
pată de ideea avortului, care îi 
creează o stare de nervozitate, cu 
insomnii, cu irascibilitate, îi redu
ce buna dispoziție, capacitatea de 
muncă, 
miliale 
reacții 
nervos, 
diferitelor organe (inima).

O altă complicație legată de 
avort este hemoragia. Ea poate de
veni gravă, de nestăpînit, impu- 
nînd, în asemenea cazuri, extirpa
rea uterului și lăsînd în urma ei o
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Tn secția cazangerie a uzinelor „Grivifa Roșie' din Capitală se confecțio
nează un rezervor de mari proporții destinat Uzinei de aluminiu de la 

Slatina (Foto AgerpreS)

Veres GHEZA
Director adjunct la sucursalq 
regională Mureș-Autonomă 
Maghiară a Băncii Naționale

sarcinii

infirmitate pe viață : lipsa fluxu
lui ciclic lunar, a posibilității de 
procreare, tulburări metabolice 
(îngrășarea), tulburări nervoase 
(nevrozele). Dar și hemoragiile mai 
puțin grave care nu reclamă sa
crificii ca acela amintit mai sus, 
sînt urmate de stări de anemie, cu 
reducerea rezistenței organismului.

Infecția aparatului genital femi
nin, ca o consecință a avortului, 
poate fi uneori destul de gravă, 
cuprinzînd întreg organismul. De 
obicei, ea lasă urme la nivelul or
ganelor afectate, creînd boala nu
mită metroanexita cronică, gene
ratoare de dureri și sterilitate. Alte
ori, infecția, în urma unui avort, 
poate să ia o evoluție foarte gra
vă, ajungînd la septicemie, care 
poate fi vindecată cu antibioticele 
actuale, dar — e drept, în cazuri 
extrem de rare — poate duce și la 
deces.

Folosirea substanțelor chimice 
dezinfectante necesare actului chi
rurgical al avortului (chiuretaju
lui) duce la distrugerea florei mi- 
-crobiene naturale, care are un rol 
protector fată de invazia microbi
lor. Apar astfel alte infecții și in
festări, destul de greu de tra
tat și foarte supărătoare.

Repetarea avorturilor se reper
cutează asupra stării de fertilitate 
a femeii, în sensul că organul de
vine incapabil de a concepționa 
sau de a păstra o sarcină, ducînd 
la avorturi spontane — cu conse
cințe uneori destul de grave — 
sau nașteri premature, care dau 
un indice crescut de mortalitate și 
de morbiditate infantilă.

Am dori ca trecerea în 
complicațiilor nefaste de 
avorturilor, expuse mai 
constituie o contribuție ... ___
tarea unor măsuri care să înlătu
re, __________r - ,___ . -
actuale, asigurîndu-se astfel sănă
tatea și posibilitatea de realizare 
a supremei datorii a femeii — a- 
ceea de a fi mamă și de a con
tribui astfel la realizarea potenția
lului biologic al țării.

Trei femei, trei muncitoare har
nice din aceeași întreprindere 
bucureșteană — „Flacăra roșie" : 
Victoria Avramescu, Paula Ungu- 
reanu, Ana Dragomirescu... Arti
colul publicat de curînd în „Scîn
teia" a trezit in fiecare dintre ele 
stări sufletești diferite. Spontane, 
firești, s-au ivit — ca atare — și 
anumite păreri, concluzii, pe care 
cele trei cititoare au ținut să 
comunice ziarului.

Victoria Avramescu : Cînd 
născut-o pe Maria aveam 19 
îmi era greu, lucram la
dar copilul îmi dădea încredere în 
viață, aveam un scop. Apoi, 
rînd pe rînd, la masa noastră — 
tot mai întinsă — s-au adunat: 
Elena, de la care am acum și un 
nepoțel de un an și patru
(frumos și dolofan) ; Aneta, mări
tată cu un om bun, dar care, prost 
sfătuită, nu are încă un copil : s-au 
născut pe urmă Georgeta — și ea 
muncitoare la o fabrică textilă — 
apoi Emil. Ultima este Sofia. Sînt 
bucuroasă că pe primele două fete 
eu le-am învățat meserie : lucrea
ză tot aici în fabrică. Cei mai mici 
dintre copiii mei învață. Nu-mi 
fac griji nici în privința viitorului 
lor.

Paula Ungureanu: De doispre
zece ani lucrez în producție. Cînd 
m-am măritat, abia împlinisem 
20 de ani. Privesc cu nos
talgie la anii de căsnicie ră
mași în urmă. Nu ne lipsește ni
mic în casă, avem de toate ; totuși,

căsnicia mea pare — de fapt și este 
— incompletă. De ce ? Ne lipsește 
izvorul atîtor nespuse bucurii : co
pilul. Trebuie să mărturisesc, e 
vina mea. La început am judecat 
așa — și greșit am. judecat: sînt 
încă tîriără, să mai treacă doi-trei 
ani, să mă mai distrez împreună 
cu soțul meu. Mai tîrziu însă, ă 
fost... prea tîrziu : toată strădania 
medicilor nu mi-a mai putut fi de 
nici un folos. Mai grav: sta
rea sănătății mele se resimte din 
acest motiv. Iar pe soțul meu de
seori îl aud : „Dacă am avea un 
copil ! Ehei !...“. Cînd ieșim la plim
bare împreună, fără să ne spunem, 
ne gîndim la același lucru : să 
mergem la cumnatul meu și să-i 
„furăm" pentru o zi fetița.

Cu asta încercăm să umplem un 
gol care, de fapt, pentru noi va 
dăinui totdeauna. Iată de ce zic : 
tinere soții, tocmai spre a deschide 
drum firesc vieții voastre, pentru 
a vă simți cu adevărat fericite nu 
procedați ca mine. Astăzi regret. 
Lipsa copilului nu se poate com
pensa cu nimic ; iar regretul 
cu atît mai mare.

Ana Dragomirescu : Mi-am 
rit mult să am un copil. îmi 
deam visul aproape realizat cînd» 
o întîmplare nefericită mi-a între
rupt sarcina. Aveam 18 ani ; acum, 
dincolo de jumătatea vieții, măr
turisesc singură că simt nu invi
die. dar ceva ca o apăsare, cînd 
văd ia alte femei bucuria de 
a fi mamă Mie, bucuria aceasta 
mi-a fost refuzată. Din acest mo
tiv, după toate tratamentele ur
mate, am început să cred că nu eu 
aș fi vinovată _de lipsa unui copil, 
ci soțul 
aici am 
țelegeri, 
facerea 
torit, are acum trei copii, este un 
tată fericit. Mi-am refăcut și eu 
viata, 
rință : 
reușit

Sînt 
trebuie și au datoria nobilă 
de a da fiecare viață la unul, 
doi sau mai mulți copii, spre 
bucuria lor și a societății. Egois
mul, fuga de răspundere, comodi
tatea — trăsături care, de fapt, 
stau la baza mentalității familiilor 
ce nu-și doresc copii — trebuie 
să dispară I

este

do-
ve-

meu. I-am reproșat-o ; de 
ajuns la discuții, la neîn- 
care s-au soldat cu des- 

căsătoriei. El s-a recăsă-

tot cu aceeași fierbinte do- 
de a avea copii. Dar n-am 
nici de data aceasta.
convinsă că tinerele soții 

și au datoria
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nem că tineretul s-a dovedit și se 
dovedește la înălțimea acestor 
perspective.

Partidul și -guvernul nostru a- 
cordă o înaltă apreciere întregii 
activități a tineretului nostru, a- 
preciază felul în care tineretul 
nostru studios învață și se pre
gătește pentru a putea să-și ser
vească poporul și patria. Partidul 
și guvernul acordă, de asemenea, o

perseverență pe drumul 

sporirii continue a producției 

vegetale și animale

în cea de-a doua zi a vizitei pe 
care o fac în regiunea Galați, con
ducătorii de partid și de stat s-au 
îndreptat spre Tecuci.

La Șendreni, o expoziție cu pro
duse agricole oferă sintetic roadele 
pe care oaspeții le vor aprecia 
desfășurate vast pe tarlalele de 
W ' de hectare care ocupă întin- 
de^le din zare în zare. Cele 42 de 
cooperative agricole ale raionului 
Galați au obținut recolte bogate, 
în comunele Braniștea, Vasile A- 
lecsandri, Independența, ca și în 
celelalte așezări de pe Valea Șire
tului, sutele de case noi, construc
țiile gospodărești și social-culturale 
sînt o dovadă a vieții și bunăstării 
1~ care se ridică necontenit țăranii 
cooperatori.

...în 1949, după rezoluția din 3—5 
martie a partidului, țăranii din 
Pechea au pășit primii din regiu
nea Galați pe calea cooperativizării 
socialiste. Puțini își mai pot ima
gina înfățișarea satului de pe a- 
tunci. Numai în ultimii doi ani 
aici s-au construit peste 300 case 
noi, funcționează în prezent 5 școli 
generale, un spital, un liceu, un 
complex comercial. Sute de coope
ratori și-au cumpărat televizoare 
și aparate de radio — toate aces
tea avîndu-și izvorul în dezvolta
rea economică a cooperativei agri
cole, cu cele 1 500 de familii și 
5 000 de hectare.

Președintele cooperativei agrico
le de producție „11 Iunie11 din Pe
chea. Ion Negoiță, Erou al Muncii 
Socialiste, arată că astăzi averea 
obștească a cooperativei’ se ridică 
la 16 500 000 lei, ceea ce a .făcut 
ca valoarea zilei-muncă să se ri
dice în 1966 la peste 40 lei.

Aspect de la entuziastul miting din orașul Galați

După scurta consfătuire în bi
roul președintelui, urmează vizi
tarea sectorului zootehnic, și anu
me la cîteva din numeroasele graj
duri și adăposturi în care se pot 
număra 1 500 taurine, 963 porci, 
aproape 4 000 oi, 12 000 de păsări. 
Interesîndu-se de condițiile de în
treținere a animalelor, despre fe
lul cum sînt aplicate metodele 
zootehniei moderne, conducătorii 
de partid și de stat discută cu co
operatorii despre măsurile de îm
bunătățire continuă a muncii în 
acest sector. între timp. în curtea 
cooperativei s-au adunat mii de 
oameni care salută cu puternice 
aplauze sosirea oaspeților la tribu
na din fața sediului.

Adresîndu-se acestor „veterani" 
ai cooperativizării, țăranilor din 
Pechea, tovarășul . NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus : Ceea ce 
ați realizat dv., cooperatorii din 
Pechea, este o dovadă a su
periorității agriculturii socialis
te, a posibilităților pe care 
le are țărănimea ca, unindu-și pă- 
mînturile, folosind mijloacele me
canizate, sămînță superioară și a- 
plicînd îndrumările oamenilor de 
știință să poată obține producții 
agricole bune. Aceste rezultate 
sînt un exemplu al realizărilor ob
ținute în general de țărănimea 
muncitoare în anii puterii popu
lare prin transformarea socialistă 
a agriculturii și a satului, prin 
dezvoltarea agriculturii. Este cu
noscut că deși au trecut numai 
patru ani de la încheierea coope
rativizării, în toți acești ani — atit 
în cursul cooperativizării, dar mai 
cu seamă după terminarea aces- 

înaltă apreciere activității corpului 
didactic, intelectualității noastre 
care, împreună cu toți oamenii 
muncii, își aduce contribuția la 
întreaga operă de construcție so
cialistă, depun eforturi pentru edu
carea tinerei noastre generații.

Exprimînd prețuirea eforturilor 
ce se depun în-această direcție la 
Galați, tovarășul Ceaușescu a urat 
tuturor intelectualilor din oraș 
succese tot mai mari în activitatea 
lor.

teia — agricultura noastră a asi
gurat continuu producția de cerea
le. produse animale și plante teh
nice necesare consumului intern, 
a asigurat chiar unele disponibi
lități pentru export. Aceste rezul
tate dovedesc justețea politicii 
partidului nostru care a acordat și 
acordă o atenție deosebită dezvol
tării agriculturii, creșterii produc
ției în toate ramurile acesteia.

Arătînd, în continuare, că pro
gramul concret de dezvoltare pînă 
în 1970 a agriculturii țării noastre 
trasat de Congresul al IX-lea al 
partidului a fost lărgit și definiti
vat de plenarele Comitetului Cen
tral și congresul cooperativelor 
care au stabilit măsurile organiza
torice și materiale necesare în
făptuirii obiectivelor sale, vorbito
rul a spus: Rezultatele obținute 
anul acesta în producția agricolă 
pe întreaga țară sînt bune. La grîu 
am depășit prevederile pe 1966 
ale planului — și, după cîte știu, 
cooperativa dv., ca și celelalte co
operative agricole din regiunea 
Galați, au obținut recolte bune. De 
asemenea, se apreciază că recolta 
de porumb va fi superioară celei 
planificate. Există perspective bune 
și la recolta de sfeclă, cartofi și la 
celelalte plante tehnice, în viti
cultură și pomicultură. Se îndepli
nesc, de asemenea, cu succes, în 
sectorul zootehnic, sarcinile pre
văzute în planul pe 1966. Pro
ducția de lapte obținută pînă acum 
este superioară celei planificate. A- 
cestea arată că sarcinile trasate 
de Congresul al IX-lea în dome
niul agriculturii, ca și în indus
trie, se îndeplinesc cu succes și că 
avem toate condițiile ca planul pe 

cinci ani să fie în întregime rea
lizat.

Felicitîndu-i pe cooperatorii din 
Pechea pentru rezultatele obținu
te — rezultate datorate măsurilor 
luate de partid și guvern pentru 
a asigura baza materială și con
dițiile organizatorice necesare dez
voltării agriculturii cît și muncii 
țărănimii care depune eforturi 
pentru a înfăptui politica partidu
lui pentru transformarea agricul
turii noastre într-o agricultură 
înaintată, modernă, la nivelul ce-

Tecuci-raion cu economie 

în plină dezvoltare

Pomenit încă din documentele 
vremii lui Ștefan ca tîrg de răs- 
pîntie a Țării de Jos spre Dunăre, 
Tecuciul a dus veacuri de-a rîndul 
o existență de așezare periferică, 
pînă în anii noștri, cînd a devenit 
centrul unui raion agricol înflori
tor, cu perspectivele unei rodnice 
dezvoltări industriale. Aici, la 
Tecuci, oaspeții sînt salutați de 
Vasile Zapis, prim-secretar al co
mitetului raional de partid, și de 
Tudor Carp, președintele sfatului 
popular raional.

în fața sediului comitetului ra

leia din țările avansate — tovară
șul Ceaușescu a spus :

După cum ați văzut în 
ziarele de ieri, Comitetul Cen
tral și guvernul au hotărît 
ca, începînd din anul aces
ta, în fiecare primă duminică 
a lunii octombrie să se sărbăto
rească „Ziua recoltei11. Am stabi
lit aceasta pentru a crea un prilej 
de a face în fiecare an bilanțul 
celor realizate în agricultură și, 
totodată, de a da posibilitatea ță
rănimii noastre cooperatiste să-și 
înfățișeze rezultatele muncii ei și 
de a le sărbători prin diverse for
me, inclusiv serbări populare. A- 
ceasta este o prețuire pe care par
tidul și guvernul nostru o dau 
muncii pline de avînt a țărănimii 
noastre cooperatiste.

îndeplinindu-vă sarcinile care 
vă revin din programul elaborat de 
congresul partidului — a spus în 
încheiere secretarul general al C.C. 
al partidului — veți realiza creș
terea bunăstării dv. și, în același 
timp, veți aduce o contribuție la 
dezvoltarea întregii agriculturi din 
România, la desăvîrșirea construc
ției socialiste, la ridicarea bună
stării întregului nostru popor, la 
înflorirea Republicii noastre so
cialiste.

Totodată, rezultatele pe care le 
obținem în dezvoltarea agriculturii 
contribuie la demonstrarea supe
riorității agriculturii socialiste, a- 
rătînd că atunci cînd se duce o 
politică justă, cînd se asigură con
diții materiale, cînd se aplică știin
ța se pot obține rezultate bune, că 
agricultura socialistă poate să asi
gure progrese mai rapide decît ori
care formă de agricultură. Toate a- 
cestea, tovarăși, fac ca țărănimea 
noastră să contribuie prin munca 
sa la demonstrarea superiorității 
socialismului.

Uralele și aclamațiile nu mai 
contenesc. In ele își află mărturia 
dragostea oamenilor de aici față 
de partid și guvern, angajamentul 
lor de a fi în primele rînduri ale 
luptei pentru continua înflorire a 
agriculturii noastre socialiste.

Conducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă acum spre comuna 
Tudor Vladimirescu, așezare bo
gată din aceeași cîmpie, prinsă în 
salba de sate de pe Valea Șiretu
lui. înaintea oaspeților vin cinci 
tineri care au ca dată de naștere 
ziua de 23 August 1944, însoțiți de 
părinții și de frații lor cei mai 
mici.

Președintele C.A.P. din comuna 
Tudor Vladimirescu, Toniță Apostol, 
strînge mîna conducătorilor de 
partid și de stat. Pe marea estradă 
special amenajată, o puternică 
formație artistică interpretează 
jocuri și cîntece.

Ca pretutindeni, și aici toamna 
este sezonul nunților. La omagiul 
pe care l-au adus ținerii născuți 
în august-1944 se adaugă omagiul 

spontan al mirilor din comuna Li- 
ești, care au ieșit în calea oaspe
ților să-i invite la bucuria lor. Sînt 
tinerii cooperatori Toader M. Do- 
lea și Maria Chirca, căsătoriți chiar 
astăzi. Mireasa oferă oaspeților 
ștergare moldovenești. „Fericire și 
noroc" — urează tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Leonte Răutu 
și Vasile Patilineț tinerilor aflați 
la începutul căsniciei. Conducătorii 
de partid și de stat se fotografiază 
împreună cu nuntașii.

ional de partid, populația orașului 
s-a adunat într-un mare miting, la 
care participă peste 15 000 de oa
meni. Salutîndu-i pe oaspeți, Vasile 
Zapis a vorbit despre dezvoltarea 
raionului, despre realizările oame
nilor muncii de aici în înfăptuirea 
directivelor partidului.

Adresîndu-se locuitorilor orașu
lui și raionului Tecuci, ■ tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus în 
cuvintul său :

Am venit în regiunea Galați, în 
raionul și orașul Tecuci pentru ca 
să discutăm cu oamenii muncii, 

să cunoaștem mai bine viața mol
dovenilor și, după cuvintele cînte- 
cului, putem spune că într-adevăr 
„e frumoasă și bogată cum n-a 
fost ea niciodată".

Relevînd că în anii construcției 
socialiste în orașul și în raionul 
Tecuci s-au dezvoltat industria, 
agricultura, cultura, învățămîn- 
tul, a crescut nivelul de viață 
al tuturor oamenilor muncii, 
vorbitorul a spus în conti
nuare : în cadrul programului ela
borat de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului orașul și raionul 
Tecuci vor cunoaște noi progrese, 
în următorii cinci ani în orașul 
dv. urmează să se construiască 
două întreprinderi noi, să se dez
volte cele existente, ceea ce va asi
gura un avînt al economiei orașu
lui și, pe această bază, creșterea 
bunăstării populației. Se va dez
volta, de asemenea, agricultura ra
ionului dv. Vor lua un puternic avînt 
producția de cereale, viticultura și 
creșterea animalelor, ceea ce va a- 
sigura venituri și condiții de viață 
mai bune pentru cooperatori și, 
totodată, va contribui la ridicarea 
bunăstării poporului.

înfăptuirea sarcinilor ce vă re
vin din programul elaborat de 
Congresul al IX-lea — a spus în 
continuare vorbitorul — cere mun
că din partea tuturor comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, cere 
organizarea mai bună a întregii 
activități în întreprinderi, în co
operative, în învățămînt — în așa 
fel ca fiecare, la locul său de 
muncă, să poată spune cu mîndrie 
că își aduce contribuția la propă
șirea patriei, la eforturile între
gului nostru popor care, unit, 
transpune în viață politica parti
dului de desăvîrșire a construcției 
socialiste, de înflorire a națiunii 
române.

în încheiere, tovarășul Ceaușescu 
a mulțumit pentru primirea căl
duroasă, entuziastă făcută, subli
niind că aceasta constituie o ex
presie a încrederii nestrămutate

Pe cîmpia MărășeștUor

Pe șoseaua Tecuci-Tișița, la in
trarea în raionul Panciu, în satul 
Doaga, conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinați de mii de lo
cuitori ai acestui raion care cu
prinde dealuri cu podgorii, șesuri 
mănoase, munții împăduriți din 
Țara Vrancei.

...Orele 13. Coloana de mașini se 
oprește în fața intrării Mausoleu
lui de la Mărășești, străjuit de dra-

în unitatea poporului in jurul partidului

stă chezășia construirii socialismului si comunismului

Mitingul de la Focșani
Coloana de mașini pătrunde 

acum în mîridra și frumoasa Țară 
a Vrancei. La intrarea în raion 
șoseaua alunecă pe sub o impună
toare poartă vrîncenească cu a- 
coperiș de șindrilă. Un grup de 
buciumași vestesc sosirea conducă
torilor de partid și de stat. în ura
lele mulțimii oaspeții sînt întîm- 
pinați de tovarășii Vasile Moise, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal de partid Focșani, și Vasile 
Botez, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Focșani.

De aici, coloana de mașini se 
îndreaptă către noua și moderna 
fabrică de confecții a Focșanilor, 
al cărei certificat de naștere a fost 
semnat cu mai puțin de doi ani în 
urmă. Prezența ei pe harta indus
trială a orașului e un rezultat al 
politicii partidului de dezvoltare 
armonioasă a regiunilor țării și de 
folosire a tuturor rezervelor de 
muncă. Pe poarta fabricii intră 
acum, zilnic, peste 2 700 muncitori, 
ingineri și tehnicieni.

înzestrarea fabricii cu tehnica 
cea mai nouă și înaltul grad de 
automatizare de care dispune o si
tuează printre cele mai moderne 
din țară. Aici se produc anual în 
jur de 1 200 000 diverse confecții 
pentru femei, bărbați și copii, în
tr-o gamă variată de modele.

La intrare, conducătorii de par
tid și de stat sînt întîmpinați de 
tov. Alexandru Sencovici, ministrul 
industriei ușoare, și ing. Alexan
dru Florea, directorul fabricii, care, 
în entuziasmul sutelor de texti- 
liști adunați, urează oaspeților un 
călduros „Bun venit". Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol și cei
lalți conducători de partid și de 
stat care-i însoțesc se opresc în 
fața machetei unde primesc expli
cații despre capacitățile instalate, 
performanțele tehnice ale utilaje
lor și producțiile ce se realizea
ză. Se vizitează pe rînd sectorul 
de confecții pentru femei și copii, 
apoi sectorul de finisaj cu linii au
tomate de distribuție a lucrului la 
fiecare loc de muncă. Aici, tova
rășul Nicolae Ceaușescu stă de 
vorbă cu muncitorul Dumitru Bă
lan, interesîndu-se de calitatea 
confecțiilor.

Deși tînăr, colectivul fabricii a 
dobîndit o bună experiență. în pe
rioada care a trecut de la înce
putul anului, planul valoric al pro
ducției a fost depășit cu 7 354 000 
lei.

La plecare, conducătorii de 
partid și de stat scriu în cartea de 
onoare a fabricii: „Am întâlnit aici 
la Focșani un colectiv tînăr și ini
mos care muncește cu hărnicie și

Spor la muncă și noi succese. (La Fabrica de confecții Focșani)

a tuturor locuitorilor orașului și 
raionului Tecuci în partid, a ho- 
tărîrii nestrămutate a oamenilor 
muncii de a înfăptui politica inter
nă și externă a partidului nostru 
închinată construcției socialiste, a- 
părării păcii în lume !

în uralele mulțimii, coloana de 
mașini se îndreaptă apoi spre Ni- 
corești.

pelele patriei- și partidului. Aleea- 
este flancată de ostași din armata 
Republicii Socialiste România, în 
ținută de paradă,-și- de pionieri. 
Pe treptele Mausoleului, cinci ve
terani, supraviețuitori ai bătăliei 
de la Mărășești, îi întîmpină pe 
conducătorii-de partid și de stat, în 
aceste momente de evocare a erois
mului celor care și-au vărsat sîn- 
gele pe această cîmpie pentru a- 

pricepere într-o fabrică modernă, 
bine dotată. îl felicităm și îi adre
săm din toată inima îndemnul de 
a munci cu rezultate tot mai"b'une,~ 
îndeplinindu-și în condiții exem
plare sarcinile de plan și.dînd pro
duse de bună calitate care să sa
tisfacă pe deplin exigențele înal
te ale cumpărătorilor".

Mii și mii de focșăneni adunați 
pe străzile orașului însoțesc cu u- 
rale și aclamații coloana de mașini 
care se îndreaptă spre clădirea în 
care a funcționat Comisiunea Cen
trală pentru înfăptuirea Unirii 
Principatelor Române, în perioada 
1859—1862. Comisia Centrală avea 
menirea să pregătească legile co
mune ale noului stat național 
România. Vizitarea muzeului prile
juiește evocarea unor momente 
importante din lupta poporului 
nostru pentru unitatea națională.

La ieșirea . din muzeu, conducă
torii de partid și de stat scriu în 
cartea de onoare : „Am vizitat cu 
deosebit interes Muzeul Unirii care 
ne-a evocat — prin exponatele 
sale — momente înălțătoare ale 
luptei poporului nostru pentru U- 
nirea Principatelor, pentru făuri
rea și dezvoltarea statului național 
român. Felicităm pe' organizatorii 
muzeului pentru grija cu care păs
trează aceste valoroase documen
te, făcînd din ele un mijloc de 
educare patriotică a oamenilor 
muncii".

Străzile orașului Focșani, care 
duc spre Piața Unirii, răsună de 
uralele și ovațiile zecilor de mii 
de locuitori din Focșani și împre
jurimi veniți în întîmpinarea oas
peților. Un urmaș al lui Moș Ion 
Roată rostește un cald mesaj de 
bun venit, amintind eforturile a- 
celor bărbați luminați din Moldo
va și Muntenia, din Ardeal și Ba
nat, care au militat pentru unirea 
tuturor românilor într-o singură 
națiune suverană și independentă.

în atmosfera însuflețită și evo
catoare a Pieței Unirii are loc un 
miting. Tovarășul Vasile Botez, 
prim-secretar al comitetului oră
șenesc de partid, adresează oaspe
ților un fierbinte salut.

în aclamațiile mulțimii ia 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU care a adus din par
tea Comitetului Central al parti
dului și a guvernului un călduros 
salut locuitorilor raionului și ora
șului Focșani — oraș care, încă cu 
500 de ani în urmă, din timpul lui 
Ștefan cel Mare, a jucat permanent 
un rol de legătură între cele două 
principate românești. Subliniind ro
lul însemnat al Focșaniului în rea
lizarea Unirii și înfăptuirea primu
lui stat național român, vorbitorul 
a spus: Unirea a constituit o cerin
ță a evoluției istorice a țării noas

părarea patriei, pentru libertatea 
și demnitatea României.

Urmează vizitarea Mausoleului. 
Conducătorii de partid și de stat 
coboară în această incintă sacră a 
eroismului național, oprindu-se cu 
emoție în fața plăcilor de marmură 
pe care - sînt înscrise cu litere de 
aur numele a mii și mii de viteji. 
Reînviind această pagină de ero
ism, la Mausoleu se reconstituie 
simbolic momentul luptei sintetizat 
în cuvintele „Pe aici nu se trece".

în cartea memorială a Mauso
leului, conducătorii de partid și de 
stat au scris : „Am pășit cu adân
că emoție pe aceste locuri care 
și-au înscris numele în istoria glo
rioasă a poporului nostru, prin ne
întrecutele fapte de vitejie săvîrși- 
te. de.ostașiFromâni în lupta pen
tru apărarea libertății și indepen
denței naționale. Mărășeștii vor 
rămîne în veci un simbol al erois
mului ■ poporului român ■— înaltă 
trăsătură morală pe care o afirmă 
astăzi cu strălucire munca plină 
de entuziasm desfășurată de oa
menii muncii din patria noastră, 
sub conducerea partidului pe fron
tul larg al construcției socialiste".

tre, a creșterii forțelor de producție 
și progresului social, a dezvoltării 
națiunii române care s-a impus ca 
u'ff*tof”u8Tc și) înfrîngînd împotri
virile din țară'iși din afară, a reali
zat unitatea celor două țări româ
nești într-un singur stat național 
român, care a asigurat progresul 
și înflorirea patriei noastre, a po
porului nostru !

înainte de a poposi în Focșani 
ne-am oprit la monumentul de la 
Mărășești, care evocă, de aseme
nea, un moment important din 
lupta poporului nostru împotriva 
-asupririi străine, pentru indepen
dență națională, pentru apărarea și 
dezvoltarea statului național ro
mân.

în decursul anilor poporul nos
tru a avut multe de îndurat, multe 
greutăți de învins dar, pe măsura 
dezvoltării forțelor sociale, o dată 
cu nașterea clasei muncitoare, s-a 
născut și forța capabilă să asigure 
eliberarea sa națională și socială 
de sub jugul asupririi, îneît po
porul român să devină deplin 
stăpîn pe soarta sa. Această nă
zuință s-a împlinit prin actul isto
ric de la 23 August 1944, cînd, sub 
conducerea comuniștilor, poporul 
român a înlăturat dictatura fas
cistă, a deschis drum revoluției 
populare și socialiste care a asi
gurat înflorirea și dezvoltarea Ro
mâniei !

Minunate sînt înfăptuirile obți
nute de poporul nostru în anii con
strucției socialiste. Ele sînt prezen
te la tot pasul, se văd în fiecare 
oraș, în fiecare sat, în fiecare în
treprindere, se văd în viața po
porului nostru care, an de an, tră
iește o viață din ce în ce mai 
bună, mai civilizată. Toate aceste 
rezultate sînt rodul politicii mar- 
xist-leniniste a partidului, care își 
închină întreaga sa activitate 
cauzei fericirii poporului.

Cinstind trecutul de luptă națio
nală și socială al poporului, cins
tind pe înaintașii care și-au jertfit 
viața pentru independența și feri
cirea poporului, noi ne luăm, în ace
lași timp, angajamentul de a ne în
zeci eforturile pentru a asigura 
dezvoltarea continuă a poporului 
român, ridicarea bunăstării econo
mice și culturale a patriei, pentru 
că numai pe această cale, numai 
sporind avuția bunurilor materiale, 
dezvoltînd știința și cultura, vom 
asigura progresul continuu al nați
unii noastre socialiste, făurirea unei

Ieri seara vizita conducătorilor de partid și de stat s-a 
încheiat. în numărul de mîine al ziarului vom relata desvre 
întilnirea cu activul de partid din regiune.

De pe terasa superioară a 
Mausoleului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat miilor de oa
meni un salut din partea Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român și a guvernului Româ
niei socialiste, după care a spus : 
„Vizitînd regiunea Galați) ne-am 
oprit pentru un moment să aducem 
prinosul nostru de recunoștință a- 
celora care- în primul război mon
dial, luptînd pentru independența 
patriei, împotriva cotropitorilor im
perialiști, și-au dat viața pentru 
ca patria noastră să poată să existe 
astăzi ca stat independent și su
veran. Jertfa acelora care la Mă
rășești nu au precupețit nimic, 
nici viața pentru apărarea patriei, 
trebuie să constituie pentru între
gul nostru popor, pentru tineretul 
țării, un imbold în munca pentru 
înălțarea continuă a patriei noas
tre pe culmi tot mai înalte ale 
civilizației și progresului.

Cel mai bun omagiu, cea mai 
mare recunoștință pe care o putem 
aduce acelora care s-au jertfit este 
de a munci și de a face totul ca 
națiunea română să se înalțe con
tinuu, tot mai sus, liberă și inde
pendență în rîndul națiunilor socia
liste, a națiunilor întregii lumi. 
Acest monument va duce peste 
veacuri gloria acelora care au știut 
să lupte pentru patria lor, pentru 
binele poporului lor. Ei trebuie să 
fie pentru toate generațiile un im
bold în luptă și muncă pentru în
florirea României.

La Mormîntul Eroului Necunos
cut, din fața Mausoleului, condu
cătorii de partid și de stat au de
pus o coroană de flori, păstrînd un 
moment de reculegere. Pe pangli
cile coroanei este scris cu litere de 
aur: „Omagiu eroilor căzuți la 
Mărășești în lupta pentru apă
rarea patriei. Din partea Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român și a guvernului Repu
blicii Socialiste România".

în tot timpul vizitei, o formație 
corală intonează „Imnul eroilor 
căzuți" și melodia „Pui de lei", cu 
memorabilele ei cuvinte : „Eroi au 
fost, și fi-vor încă / Și-or fi cît 
neamul românesc..."

La Monumentul de la Tișița, 
conducătorii de partid și de stat se 
opresc să depună, de asemenea, 
jerbe de flori. Bătrînul Ion Bira, 
întîmpinînd cu dragoste și căldură 
pe- oaspeți, a - evocat-în cuvinte 
emoționante crîmpeie din eveni
mentele petrecute în aceste locuri. 
„Azi, la adînci bătrînețe. a' spus el,, 
învăț și îndemn tinerii să-și apere 
patria și să muncească pentru în
florirea ei".

Valea Șiretului se deschide larg. 
Coloana de mașini se îndreaptă 
acum paralel cu firul rîului, spre 
Focșani.

vieți tot mai bogate, tot mai în
floritoare pentru poporul nostru. 
Numai așa ne vom face datoria 
față de popor, față de patrie.

Congresul al IX-lea a trasat un 
program multilateral al înfloririi 
patriei noastre, al dezvoltării in
dustriei, agriculturii, științei, cul
turii, a cărui realizare va asigura ca 
poporul nostru să se găsească în 
1970 pe o treaptă mai înaltă a civi
lizației și progresului, a bunăstării 
materiale și spirituale. în acest 
program, regiunea Galați, raionul 
Focșani și orașul Focșani au de 
îndeplinit sarcini importante. 
Neprecupețind nici un efort la 
locul de muncă pe care îl avem 
pentru a asigura înfăptuirea aces
tui minunat program, ne facem 
datoria față de patrie, ne îndepli
nim una din îndatoririle funda
mentale naționale față de poporul 
nostru. în același timp, ne îndepli
nim și una din îndatoririle interna
ționale importante — aceea de a 
contribui la întărirea sistemului 
mondial socialist.

în această muncă și luptă, care 
cer din partea tuturor eforturi și 
entuziasm, pentru a asigura mer
sul continuu înainte și învingerea 
eventualelor greutăți ce ar putea 
să apară, trebuie să pășim strîns 
uniți îneît nimeni în lume să nu 
poată clinti unitatea poporului și 
a patriei noastre. Istoria dovedește 
că atunci cînd poporul nostru a 
fost unit el a reușit să-și realizeze 
dorințele, să-și împlinească idea
lurile. în unitatea poporului în ju
rul partidului și guvernului stă 
chezășia construirii socialismului 
și comunismului — a spus tovară
șul Ceaușescu în încheierea cuvîn- 
tării sale. în aplauzele puternice 
ale participanților la miting.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată cu în
delungate ovații și urale, apoi peste 
marea^ piață răsună Hora Unirii, 
cîntată din mii și mii de piepturi. 
Alături de oameni ai muncii din 
Focșani, de țărani cooperatori din 
Vrîncioaia, Tulnici, Negrilești etc, 
conducătorii de partid și de stat se 
prind în imensa horă care su
gerează momentul plin de entu
ziasm și bucurie cînd s-a împlinit ' 
Unirea — visul de veacuri al po
porului.

Paul ANGHEL 
Nicolae VAMVU 
Alexandru BRAD 
Ion MECA
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Nu e nimic mai greu decît să 
încerci să vorbești despre lucruri 
bine cunoscute și să definești fe
nomene familiare tuturor. De aceea, 
sincer vorbind, nimic mai greu de
cît, în aceste zile, cînd se împli
nesc o sută de ani de la nașterea 
lui, să scrii despre Coșbuc, să 
încerci să-l definești, să spui ceva 
cit de cît nou, deosebit, despre el, 
nenumăraților oameni din țara 
noastră care-1 cunosc atît de bine, 
chiar dinainte de a fi învățat să 
citească.

Deși ne aflăm în fața unei ope
re excepțional de larg răspîndită, 
poate că, totuși, secretul răspîn- 
dirii ei nu e suficient de înțeles, 
așadar, nici ceea ce constituie, ce 
este mai propriu acestei poezii, 
factorul care îi conferă un loc de 
seamă în literatura noastră.

Apărînd în alte condiții istori
cești, provenind din alte meleaguri 
ale țării noastre decît scriitorii 
înaintași sau contemporani lui, 
George Coșbuc aduce prin creația 
sa un mesaj și un timbru nou. Ea 
exprimă imagini și, mai cu seamă, 
sentimente deosebite, prin prisma 
unei concepții de viață deosebite, 
într-o expresie deosebită de ceea 
ce ne dăduse pînă atunci poezia 
românească. Fiu al satului, cres
cut șl format în mijlocul satului, ca 
și Creangă, mai mult decît ori
care alt scriitor al nostru de pînă 
atunci, Coșbuc exprimă în ver
suri, cum marele humuleștean o 
făcuse, cu cîțiva ani înainte, în 
proză, poate nu cu ingenuitatea a- 
cestuia, întregul geniu artistic 
popular, lumea și viața în ce au ele 
esențial și particular văzute prin 
prisma concepției țărănești, chiar 
dacă, intenționat, nu întotdeauna 
în formele expresive cele mai ca
racteristic populare.

Poet popular în sensul cel mai 
strict al cuvînțului, cu rădăcinile 
creației sale adînc împlîntate în 
însăși viața poporului, în sufle
tul omului simplu din popor, al 
țăranului român de la sfîrșitul seco
lului al XIX-lea, George 
este un poet al vieții, al 
și acțiunii, al robusteții și 
mului, al luminii, bucuriei 
lepciunii cum nu mai
altul. Alecsandri ajunsese în mo
mentul istoric respectiv, cu forma
ția sa și cu experiența ce i-o 
putea oferi atunci literatura noas
tră, la țăranul Doinelor sale, prin 
cunoașterea folclorului. Eminescu, 
oferise liricii românești mai cu 
seamă întruparea artistică fără de 
pereche, genială, a dramei tînărului 
Intelectual de după 1848 cu aripile 
frînte, căutînd cu înfrigurare, cu 
disperare o ieșire din cercul închis 
al justificatei sale dezamăgiri, al 
Imposibilității de a sparge indife
rența unei orînduiri ostile, al im
posibilității de a îmbunătăți sau 
de a sfărîma această orînduire, 
îmbogățind astfel tematic și înăl- 
țînd artistic pe culmi nebănuite po
ezia românească în ansamblul ei. 
Macedonski aproape în aceeași 
vreme, cunoaște și el, fără îndo
ială mai puțin intens, mai puțin 
tragic decît acesta, dezamăgirea 
epocii, căreia îi dă expresie, în- 
dreptîndu-se însă spre alte soluții 
corespunzînd sensibilității și men
talității unei alte categorii spi
rituale decît celei
respundea creația marelui 
contemporan. Poezia militantă pe 
care revista Contemporanul o ves
tise teoretic și practic nu devenise 
dominantă, deși începuse să existe.

Prin toate acestea, poezia noas
tră cunoscuse în secolul al XIX-lea 
experiențe noi, însemnate și făcuse 
progrese incontestabile, dar nu cu
prinsese încă întreaga realitate și 
nu exprimase încă întreaga sensi
bilitate a poporului nostru. Mai cu 
seamă în acel moment istoric din
spre sfîrșitul secolului al XIX-lea, 
cînd imperativul desăvîrșirii uni
tății naționale devenea dominant, 
se impunea poeziei noastre să dea 
expresie realității și sensibilității 
acelei părți din 
care constituise și 
lia și chezășia 
noastre naționale
tății vieții și sensibilității sufletului 
țăranului român. Expresia acestei 
realități și sensibilități în poezia 
românească cel dintîi cu o aseme
nea amploare și autenticitate a 
dat-o un fiu al Transilvaniei, și 
anume George Coșbuc.

Cu asemenea izvoare, în împre
jurările istorice evocate, expri- 
mînd suferințele și năzuințele, 
simțirile și concepțiile pînă atunci 
insuficient puse în lumină de către 
literatură, ale țărănimii, poezia lui 
George Coșbuc aducea în chip fi
resc o mare noutate pe toate pla
nurile și în întreaga ei adîncime, 
deschidea perspective noi în poe
zia românească pe care o îmbo
gățea în mod substanțial.

în această lumină, întreaga sem
nificație și întreaga valoare a poe-

ziei scriitorului nostru în cadrul 
poeziei românești se deslușesc cu 
adevărat. Legat profund de viață 
prin formația sa țărănească, pe 
care a păstrat-o intactă pînă la ca
pătul vieții, Coșbuc este prin ex
celență un poet al vieții. Natura 
însăși, care ocupă un loc impor
tant în poezia poetului de la Nă- 
săud, nu este niciodată o imagine 
decorativă, un joc de culori, un 
„tablou", ci un cadru al vieții 
umane sau ea însăși viață, așa 
cum o vede și o simte țăranul.

în genere, în mijlocul aceste: 
naturi stă omul de la țară auten
tic, în viața lui cotidiană cea mai 
obișnuită. Poetul înfățișează în nu
meroasele poqzii care constituie 
un adevărat epos al satului româ
nesc și în cele mai variate moda
lități artistice universul fizic, exte
rior al vieții țăranului, cu o cu
noaștere a realității și o plasticita
te artistică nemaiîntîlnite. Dar el 
înfățișează, de asemenea, cu o 
subtilitate, cu o bogăție de nuan
țe, cu o forță artistică unice și în
tregul univers lăuntric al vieții ță
ranului, cu cele mai delicate sen
timente, cu cele mai adinei frămîn- 
tări. Sentimentele de iubire și de 
ură, timiditatea îndrăgostitului și 
violența răzvrătitului social, a 
luptătorului pentru libertate, u- 
morul și înțelepciunea, profun
zimea 
morală,
ții și seninătatea cu care e în- 
tîmpinată moartea, pe care omul o 
acceptă ca o lege inevitabilă, fără 
să o dorească, dar și fără:să se 
teamă de 
lăuntric al țăranului pe care ni
meni nu-1 
Coșbuc în poezia noastră, cu atîta 
patos, cu atîta finețe, cu atîta forță.

S-a spus pe bună dreptate încă 
de mult, de către Gherea, că Geor
ge Coșbuc este poetul țărănimii- 
Aceasta e foarte adevărat nu nu
mai în sensul că el înfățișează în 
poezia sa imagini :din' -viața < țără
nimii, aît mai cu seamă în sertsfff 
că o face prin prisma concepției 
despre lume și viață a țăranu
lui. în această perspectivă, adîn- 
cind lucrurile, se relevă întreaga, 
autentica și profunda semnificație 
a substanței poeziei lui Coșbuc, se 
deiinește mai exact originalita
tea ei.

pasiunilor 
dîrzenia

și puritatea 
în fața vie-

Coșbuc 
mișcării 
optimis- 
și înțe-

avusesem

ea iată universul

mai relevase pînă la

căreia îi co- 
său

poporul nostru 
constituia teme- 
ființel și unității 
și anume reali-

In cadrul

Si

Tn librâria „M. Eminescu" din Pitești
Foto : R. Costin

completarea Pașii poetului), 
(completare Ce povestesc 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Dinamo — 19,15.
FERICIRII : Capitol (comple- 
" ' 9; 11,45; 15,15;

gj® In cadrul „Zile- 
““ lor George Coș

buc", joi după-amiază 
a avut loc un peleri
naj la mormîntul 
poetului de la cimiti
rul Belu. Au venit să 
aducă un omagiu ma
relui poet român a- 
cademicieni, scriitori 
și alți oameni de cul
tură, numeroși iubi
tori ai poeziei lui 
George Coșbuc, pre
cum și oaspeți de 
peste hotare, invitați 
la manifestările pri
lejuite de împlinirea 
a 100 de ani de la 
nașterea poetului. Au 
fost depuse coroane 
din partea Academiei 
Republicii Socialiste 
România, Uniunii 
Scriitorilor, Ministe
rului Invățămîntului, 
Comitetului de Stat 
pentru Cultură și 
Artă, C.C. al U.T.C., 
Comitetului național 
pentru apărarea pă
cii, Comisiei națio
nale a Republicii So
cialiste România pen
tru UNESCO, Uni
versității București, 
Sfatului popular al 
Capitalei și a oaspe
ților străini.

lologice organizează 
în zilele de 16, 17 și 
18 septembrie o se
siune științifică de 
comunicări la Nă~ 
săud. Altă sesiune de 
comunicări va avea 
loc la Sibiu, în ziua 
de 18 septembrie.

La liceul „George 
Coșbuc" din București 
va avea loc un sim
pozion în cadrul că
ruia vor fi prezen
tate comunicări cu 
privire la viața și o- 
pera sărbătoritului. 
De asemenea, în în
treaga țară, .scriitori, 
poeți, profesori de 
limba și literatura 
română vor vorbi e- 
letrilor despre creația 
lui George Coșbuc, 
despre ecoul mereu 
viu al versurilor sale.

de poezii. In regiune 
au avut loc, totodată, 
peste 50 de simpozioa
ne. La manifestările 
organizate pînă acum 
în cadrul centenaru
lui au participat în 
total peste 250 000 de 
persoane.

18,00 — Pentru cei mici : „1 + 1 = 1" — Pentru tineretul 
școlar : ,,O poveste adevărată" — transmisiune 
de la Fabrica de mase plastice „București".

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Atlas folcloric : „Valea Gurghiului".
19,45 — Galeria instrumentelor : Clavofon, claviton, chi- 

tare electrice.

20,00 — Săptămîna.
21,00 — Avanpremiera.
21,15 — Teleglob — Emisiune de călătorii geografice: 

„Iranul". Film realizat de Studioul de Televiziune.
21,35 — Varietăți pe peliculă.
22,00 — Poezia dansului. Interpretează : Magdalena Popa, 

Ileana Iliescu, Simona Ștefănescu, Eugenia Ol- 
teanu, Ruxandra Racoviță, Amatto Checiulescu, 
Petre Ciortea, Ion Tugearu și un grup de balerini 
de la Teatrul de Operă și Balet.

22,30 — Telejurnalul de noapte.
22,40 — Buletinul meteorologic.

In cadrul „Zile
lor George Coș

buc", Societatea 
științe istorice și

de 
fir

In regiunea Ma
ramureș, mani

festările cultural- 
artistice prilejuite de 
centenarul „George 
Coșbuc" reunesc zil
nic un mare număr 
de oameni ai muncii 
de la orașe și sate. La 
căminele culturale 
din peste 200 de lo
calități sătești au 
fost ținute conferin
țe despre viața și ac
tivitatea poetului, iar 
formațiile de artiști 
amatori au prezentat 
cîntece și recitaluri

5® Institutul român 
' pentru relații 

culturale cu străină
tatea a alcătuit 32 de 
expoziții de fotografii 
Cuprinzînd imagini 
din viața poetului, 
fotografii ale opere
lor sale originale și 
în traduceri. Expozi
țiile, însoțite de texte 
explicative, precum 
și de o broșură edi
tată în mod special 
In limbile engleză, 
franceză, rusă și spa
niolă, precum și de 
un număr însemnat 
de volume din opera 
lui Coșbuc, au fost 
deschise în 25 de 
țări, printre care An
glia, Franța, R.F.G., 
Grecia, Italia, Japo
nia, S.U.A. și Uru
guay. In numeroase 
alte țări, personali
tăți culturale au ți
nut conferințe despre 
marele poet român, 
au fost organizate 
simpozioane și alte 
manifestări festive.

(Agerpres)
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O artă pretențioasă
și foarte infor-Istorici studioși

mâți ai teatrului românesc, D. Oilă- 
nescu Ascanio sau moldoveanul 
Teodor Burada, povestesc că pe la 
începutul veacului trecut s-au vîn- 
turat prin orașele și tîrgurile noas
tre „tot soiul de scamatori, de sal
timbanci, de echilibriști, de cara
ghioși", „turci scoțînd foc pe nas, 
înghițind săbii, în tîrgul moșilor, 
italieni cu maimuțe în spate", 
nemți care prindeau din zbor ghiu
lele de tun sau ridicau „cogeami
te calul în spate", greci „care sco
teau cordele din gură", „jucau 
păpuși mari... într-un paravan" și 
multe altele. Dintr-o biografie 
aflăm că spre sfîrșitul veacului, 
actorul și regizorul Mihail Pascaly 
montînd spectacole în arena cir
cului „din piața Constantin Vodă'.

-s.-a folosit de,mulțime de cai dre- 
-sați și luptăTor-j--da meserie care în 
mod obișnuit își disputau aici, în 
concursuri, priceperea și forța. Alte 
amintiri, din vremuri mai apropia
te. se adaugă celor din cărți tre
zind nostalgia după spectacolul 
de circ cu o desfășurare bogată, 
multicoloră, de o veselie comuni
cativă, mereu proaspăt, uimind 
totdeauna prin inedit spectatorii 
tuturor generațiilor.

Avem azi artiști înzestrați și di
verși, dresori inventivi, deosebit 
de curajoși, acrobați de o înaltă 
îndemînare, iluzioniști abili și sp> 
rituali, jongleri, contorsioniști, 
clovni, oameni care par a nu cu 
noaște teama ori oboseala și pen
tru care meșteșugul ales nu mat 
are taine. Circul de Stat a reunit 
într-un ansamblu mare toate ta
lentele, odinioară risipite prin tru 
pe mărunte, ambulante, a favori
zat dezvoltarea multor tineri, le-a 
asigurat tuturor condiții 
de viată și creație, a dat 
nou, realmente artistic, 
străvechi îndeletniciri, a

normale 
un cadru 

acestei 
înlesnit

Unii pretind că spectacolul de 
circ are nevoie și el de „o bază li
terară" ; există chiar o anume ten
dință de a se acredita autori de 
circ care, cu timpul, dacă se vor 
înmulți vor pretinde probabil și în
ființarea unei secții de resort la 
Uniunea Scriitorilor... Dar cum se 
poate determina prin imagini lite
rare apriorice natura bpariției pan
terelor, de pildă, de care s-a ocu
pat un singur om, dresorul, vreme 
îndelungată și car9 număr, deci, 
are o compoziție întemeiată pe 
orientarea specială a anumitor re
flexe ale animalelor ? De fapt nu 
de semifabricate literare e

->

nevoie

PE SCENELE SUCEVENE
IN NOUA STAGIUNE

Teatrul „Mihai Eminescu', Filarmonica de stat și Teatrul de pă
puși „Cravata roșie" din Botoșani, ansamblul de cîntece și dan
suri „Ciprian Porumbescu" din Suceava se pregătesc intens pen
tru noua stagiune. Pentru a afla ce noutăți cuprind repertoriile 
stagiunii 1966—1967 și care este stadiul pregătirilor, ne-am adresat 
conducerilor acestor instituții. Iată răspunsurile primite.

EUGEN ARON, re
gizor al teatrului „M. 
Eminescu" din Bo
toșani :

„In primul rînd aș 
vrea 
faptul că am ales 
pentru 
permanent al teatru-. 
lui piesele „Intrigă și 
iubire" de Schiller, 
„Apus de soare" de 
B. Șt. Delavrancea, 
„Eminescu" de M. 
Ștefănescu. Stagiu
nea din toamna a- 
ceasta va fi deschisă 
cu piesa „Anonimii" 
de Al. Voitin, în pre
mieră pe țară, la care 
se repetă intens. Pen
tru a continua acți
unea de prezentare a 
unor piese care să o- 
glindească patriotis
mul poporului nos
tru, am introdus în 
repertoriu „Viforul" 
din trilogia lui Dela
vrancea. Din reperto
riul clasicilor univer
sali am ales pentru 
această stagiune pie
sa „A douăsprezecea 
noapte" de Shakes
peare. Afișele noii sta
giuni vor cuprinde și 
cîteva nume noi: 
regizorul Gheorghe 
Miletineanu, actorii 
Anca Andreescu,
Anca Zamfirescu,
Virgil Bodescu, tineri 
absolvenți ai Institu
tului de artă teatrală 
și cinematografică 
„I. L. Caragiale" din 
București. Ca și în 
anii trecuți vom con
tinua să prezentăm 
spectacole pe scenele 
căminelor culturale 
de la sate, vom spri
jini și îndruma echi-

să amintesc

repertoriul

instituții. Iată răspunsurile primite, 

pele artistice de a- 
matori".

MAX WEBER, di
rectorul Filarmonicii 
de stat din Botoșani:

„Am inclus în re
pertoriu o serie de 
lucrări românești în 
primă audiție, dintre 
care amintim: „Mun
tele Retezat" de Ion 
Dumitrescu, 
de balet" de Mircea 

.Simfoniet- 
Zeman și 
afară de 
simfonice 
pe scena

„Scene

Hoinic, 
ta" de A. 
altele. In 
concertele 
obișnuite,
teatrului din Boto
șani vom prezenta o- 
pere, spectacole de 
balet și operete. In 
acest scop am înche
iat contracte de co
laborare cu Teatrul 
de Operă și Balet și 
Teatrul de ' ' 
peretă din 
La aceste 
își vor da 
ca dirijori 
emerit al artei Mir
cea Basarab, artiștii 
emeriți Iosif Conta, 
Emanuel Elenescu și 
Mircea Popa. Ca so
liști instrumentiști și 
vocali vom avea ca 
oaspeți pe Valentin 
Gheorghiu, 
ghe Halmoș, Ion Voi- 
cu, Ștefan Ruha, Ra
du Aldulescu, Mag
da Ianculescu, Elena 
Cernei, Zenaida Pal
ly, Dan 
Ludovic 
monica 
un ciclu 
lecții i 
„Muzica și 
„Natura — 
inspirație în muzică", 
„Basmul și legenda 
în muzică" și altele".

stat de o-
Capitală. 

spectacole 
concursul 
maestrul

Gheor-

Iordăchescu, 
Spiess. Filar- 
va organiza 

concerte- 
temele : 
poezia", 

izvor de

. de 
cu

DRAGOȘ LUCAN, 
dirijor principal al 
ansamblului de cîn
tece și dansuri „Ci
prian Porumbescu" 
din Suceava :

„In afara spectaco
lului folcloric „Salba 
de aur" pregătim un 
nou spectacol muzi- 
cal-coregrafic, un 
concert „â capella", 
iar în colaborare cu 
Filarmonica din Bo
toșani vom realiza 
un concert vocal- 
simfonic. Orchestra 
populară și secția de 
estradă ale ansam
blului, pe lîngă spec
tacolele realizate în 
stagiunea preceden
tă, pregătesc cîte o 
premieră".

TEODOR 
DESCU, 
Teatrului de păpuși 
„Cravata roșie 
Botoșani:

„Micii spectatori, 
pentru care, în toată 
perioada vacanței, 
noi am dat spectaco
le fără întrerupere, 
vor viziona în pre
mieră, cu prilejul în
ceperii stagiunii, 
spectacolul „Cine va 

de 
Pe

BRĂ- 
directorul

din

păzi clopoțeii" 
Viorica Huber, 
lîngă spectacole în 
reluare, dintre care 
amintim „Sînziana și 
Pepelea", „Fata ba
bei și fata moșului", 
„Harap-Alb", „Sus- 
sus, tot mai sus", a- 
vem în pregătire încă 
trei premiere cu pie
sele „Sarea în buca
te", „Isprăvile lui 
Heracle", „Fram, ur
sul polar".

Nistor ȚUICU
coresp. „Scînteii"

schimburi largi de experiență cu 
străinătatea. Paradoxal însă, de la 
o vreme, spectacolele sînt mereu 
mai sărace și mai plate, circul 
pierde spectatori iar cei care stă
ruie în a-1 frecventa au impresia 
că revăd din cînd în cînd același 
program, doar altfel botezat și di
chisit. Prin țară circulă cîteva for
mații, sub aceeași egidă a Circu
lui de Stat, dînd surprinzător de 
mici serii de reprezentații din cau
za precarității spectacolelor.

Ce-i lipsește acestui atît de do
tat ansamblu ? Ce-i stînjenește 
evoluția firească ?

Probabil că una din dificultăți 
provine din anevoința cu care se 
înnoiește spectacolul de circ, con- 
servînd prea zelos forme peri
mate, mijloace uzate. Această difi
cultate a fost resimțită; s-au și 
făcut unele încercări de a se 
schimba aspectul programelor, ba 
chiar și structura lor clasică. Dar 
în loc de a se investiga noi posi
bilități specifice, de a se desco
peri numere noi, de a se studia și 
asimila cu personalitate realiză
rile altora, s-au anexat dresurile, 
acrobațiile, prestidigitațiile altor 
forme de spectacol, în așa fel în
cît la un moment dat au apărut la 
circ un fel de comedii hibride cu 
oameni, cai și clini, music-hall-uri 
cu balerine, dizeuri și maimuțe, 
reviste în care se făcea loc și pa
tinatorilor pe rotile sau dresurilor 
de animale mici. In aceiași ultimi 
doi-trei ani s-au hipertrofiat aici 
noțiunile de „scenariu" și „regie", 
prin împrumuturi contraindicate 
din alte domenii de artă scenică. 
Asupra arenei s-a abătut o ploaie 
de scenariști, textieri, oameni cu 
idei literare, care a adus după 
sine o revărsare de colaboratori 
externi, adică actori de estradă, 
dansatori, cîntăreți, prezentatori, 
— numerele veritabile de circ ră- 
mînînd cîteodată în insulițe izo
late, artiștii respectivi simțindu-se 
ca niște naufragiați pe propriul lor 
pămînt. Clovnii și-au pierdut ha
zul, fiind nevoiți să joace scenete 
scrise și învățate pe de rost, după 
tipare străine.

aici ; așa cum se întîmplă 
mai bune circuri din lume, 
cesară
virtuozităților atît de diverse, me
nită a valorifica pe deplin fiecare 
număr în parte, în succesiunea cea 
mai ritmată și cea mai convena
bilă efectului general.

Iar în ce privește regia : cu ce 
poate contribui regizorul, de exem
plu, la executarea triplului salt la 
trapez ? Dacă nu e el însuși zbu
rător, orice intervenție a sa e nulă, 
întrucît structurarea numărului e 
condiționată de posibilitățile fizice 
ale acrobaților, dimensiunile și a- 
șezarea aparatelor și alte elemente 
asupra cărora nu ai cum să inter
vii din afară. La circ, regia — dacă 
poate fi numită așa acțiunea unui 
coordonator de meserie — are o 
funcțiune în esență organizatorică, 
privind mai ales aspectul vizual 
și evoluțiile de ansamblu, fiind 
categoric subordonată fiecărui nu
măr din program în parte. Dar 
dacă această regie se exercită în 
direcția transpunerii cu orice chip 
a unui scenariu, lmpunînd forme 
prestabilite unor manifestări ca- 
re-și au legile lor proprii, aglome- 
rînd arena cu elemente străine' de 
arta circului, înzorzonînd artiștii șl 
împopoțonînd cadrul, rezultatele 
devin absolut deplorabile. Ar fi 
indicată în orice caz o restabilire 
a atribuțiilor firești ale fiecărui 
factor ce concură la întocmirea 
unui spectacol de circ.

Tot astfel, se pare că ar fi utilă 
o acțiune de reechilibrare a spec
tacolelor, căci prea 
își pierd fizionomia 
senței numerelor cu 
pondere specifică : 
animale mari, acrobațiile îndrăz
nețe în grup sub cupolă și altele. 
Exprimîndu-ne întreaga stimă pen
tru înzestrările artiștilor noștri, ne 
îngăduim totodată să observăm că 
varietatea spectacolelor se restrîn- 
ge direct proporțional cu lipsa de 
inventivitate pe care o dovedesc 
unii din ei, acei care n-au mai 
prezentat de mulți ani numere noi, 
mulțumindu-se să reia, cu mici

în cele 
e ne- 

o idse de organizare a

adeseori ele 
din cauza ab- 
cea mai mare 
dresurile de

modificări, performanțe de altă- • 
dată, acum 
Asistînd, în 
un festival 
într-o capitală europeană, am fost 
surprins . de coloritul excepțional 
al unor spectacole și de ingenio
zitatea parcă fără limite a majori
tății artiștilor. S-au dat reprezen
tații pe apă, sau pe gheață, sau 
numai în aer, în evoluții deosebit 
de spirituale ; în arenă au avut loc 
dresuri de delfini și foci, au apărut 
hazoase convoaie de animale și 
păsări domestice, s-au desfășurat 
dialoguri ilare între oameni și pa
pagali ; s-au întrebuințat motoci
clete, automobile, la un moment 
dat s-a ivit chiar și un monoplan ; 
au fost folosite fel de fel de 
nării bizuite pe posibilitățile 
lelor fotoelectrice, pe efecte 
netice sau pe spectaculoase 
ții chimice — demonstrînd toate o 
sensibilă și suplă atenție față de 
modernizarea artei circului prin 
tehnici contemporane. Tot aici s-a 
afirmat marea vitalitate a elemen
telor tradiționale de joc de circ — 
vizibile mai ales în programele 
circurilor asiatice și ale unor țări 
mediteraneene — conferind origi
nalitate și o savoare particulară 
evoluției unui ansamblu național.

Cei mai mulți artiști români cu
nosc experiențele confraților de 
peste hotare — cu care nu o dată 
s-au întîlnit —- și normal ar fi să 
le considere într-uri spirit de emu
lație, răspunzînd prin realizări 
proprii de anvergură. Poate că ar 
fi potrivit, în acest sens, un studiu 
mai temeinic al tradițiilor circului 
nostru, cu ajutorul unor artiști 
vîrstnici care acum nu mai profe
sează dar pot contribui eficace la 
formarea artiștilor tineri. Poate că 
ar fi nimerită restrîngerea numă
rului de formații itinerante, acum 
slabe și deci ineficiente (slăbind 
și activitatea de la sediu) pentru 
concentrarea talentelor și energii
lor spre înfăptuirea unor specta
cole pe măsura însemnătății insti
tuției. Sigur, e nevoie a se restudia 
modalitatea încheierii contractelor 
de colaborare, în așa fel încît în 
reprezentațiile noastre să figureze 
cei mai valoroși, mai originali ar
tiști străini, din cît mai multe țări. 
Și tot atît de neîndoielnică e nece
sitatea întemeierii unui studio- 
școală al Circului de Stat, care să 
stabilească într-o (chiar și sumară) 
perspectivă formarea unei noi ge
nerații de veritabili artiști ai are
nei, acțiune acum lăsată cu totul 
la voia întîmplării.

Alte posibilități de a se înălța 
calitativ arta circului la noi sînt 
cunoscute și de conducerea insti
tuției. Orice soluție se declară po
trivnică lîncezelii și monotoniei, 
blazării și plictiselii, inerției ruti
niere ori amestecurilor diluante, 
din alte genuri, are dreptul la cea 
mai mare luare aminte.

tocite și răscunoscute, 
urmă cu cîțiva ani, la 
internațional de circ,

mași- 
celu- 
mag- 
reac-

Valentin SILVESTRU

0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOiR ZBURĂTOARE — film 
pentru ecran panoramic : Patria —• 
10; 12,45; 15.45; 18,30; 21,15.
• YOYO : Republica (completare Ion 
Țuculescu) — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 
21,15.
0 ACUZATUL NU S-A PREZENTAT: 
Flacăra (completare Ce povestesc a- 
pele) — 15,30; 18,15; 20,45.
0 NOTRE DAME DE PARIS : Sala Tă
iatului (seria de bilete 1 785 — orele 17 
și seria 1 786 — orele 20). Luceafărul
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30; 22, Fero
viar — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, Ex
celsior — 10,15; 13, 15,45, 18,30; 21,15 
(la toate 
București 
apele) — 
Stadionul 
O ȚARA 
tare Ion Țuculescu) —
18; 20,45; Ia grădină — 19,30, Melodia 
(completare Ce povestesc apele) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
© LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Festi
val (completare Orizont științific nr. 5)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la gră
dină — 19,30, Modern (completare 
Pașii poetului) — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, Arenele Libertății
(completare Ion Țuculescu) — 1$
0 HAIDUCII — cinemascop : X.,mina 
(completare 23 Auqust 1966) — 8,45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
0 CASA NOASTRĂ : Victoria (com
pletare Basm) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cine-

S mascop : Central (completare Un șe
fi col și multe milenii) — 8,30; 11,30;

14,30; 17,30; 20,45, Colentina — 15,30;
18.30.
0 ELECTRA : Union (completare, Pa
ralele) — 15; 18; 21.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 9.
0 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT 
FIACRE: Doina — 11,30; 13,45; 16;
18,30; 20,45, Grivița (completare Ion 
Țuculescu) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
0 O LACRIMĂ PE OBRAZ — CE PO
VESTESC APELE — VREAU SĂ ȘTIU 
TOT nr. 45 — BALENA — CHEIA 
SUCCESULUI — PUNCT DE GRAVI
TAȚIE — GHIDRINUL — IMAGINI 
DIN MUZEUL POMPIERILOR — UN 
SECOL ȘI MULTE MILENII : Timpuri 
Noi — 9—21 în continuare.
® IN NORD, SPRE ALASKA I — cine
mascop : Giulești (completare 23 Au
gust 1966) — 15; 18; 20,45, Volga
(completare Ce povestesc apele) — 9; 
11,45; 15,15; 18; 20,45, Drumul Sării 

j (completare Problema) — 14,45; 17,45;
20.30.
© COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : 
Crînqași- (completare Orizont științiiic 
nr. 4) — 15,30; 18; 20,30, înfrățirea în
tre popoare — 14; 16; 18,15; 20,30.
0 CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinema
scop : Dacia (completare Orizont știiri- 
țific nr. 5) — 9—15,45 în continuare. ; 
18,15; 20,45.
o REPULSIE : Buzesti (completare 
Imagini din Muzeul pompierilor) — 
15,30; 18; la grădină — 20.
0 FIII „MARII URSOAICE" — cine-

I mascop : Cosmos (completare Pică
tura) — 15,30; 18,15; 20,45.
0 CLEOPATRA — cinemascop'+'.m- 
bele serii) : Bucegi (completare Ut, Se
col și multe milenii) — 9; 12,30; 16)15; 
20; la grădină — 19,15, Tomis (comple
tare Imagini din Muzeul pompierilor)
— 9; 12,30; 16,15; la grădină — 19.
O DRAGOSTEA ÎNVINGE — cine
mascop : Gloria (completare Ion Țucu
lescu) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30. Flamura (completare Pașii poe
tului) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30.
0 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE

| mascop : Unirea (completare
— 15,45; 18; la grădină — 20. 
0 PRIMA DEZILUZIE : Vitan 
tare Koprivșcița) — 15,30; 18. 
0 FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂI
NĂ : Arta (completare Valentin Serov)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45; la 
grădină — 19,30.
0 THERESE DESQUEYROUX : Miorița 
(completare 23 Auqust 1966) — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 CÎINELE DIN BASKERVILLE : Mun
ca (completare Un nasture) — 16:
18,15; 20,30.
0 MISIUNE EXTRAORDINARĂ: Popu
lar (completare Nimeni nu se gîndește 
la noi) — 15,30; 18,15; 20,45.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI • Aurora (completare 
Pașii poetului) — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 19,30, Flo-
reasca (completare Ion Țuculescu) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : 
Viitorul (completare Orizont științific 
nr. 5) — 15,30; 18; 20,30.
O JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : 
Rahova — 15,30; 18; la grădină — 
20,15, Cotroceni (completare Autobio
grafie) — 15; 17,45; 20,30.
0 CASA NELINIȘTITA — cinemascop: 
Progresul (completare Printre nori) — 
15,30; 18; 20,45.
0 ALFABETUL FRICII : Lira — 15,30; 
18; la grădină — 20,30.
e 5 000 000 DE MARTORII: Ferentari 
(completare Pe calea înfloririi patriei 
socialiste) — 15)30; 18; 20,45.
0 URME ÎN OCEAN : Pacea (comple
tare Orizont științific nr. 5) — 15,45; 
18; 20,45. '
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Grădina „Pro
gresul" (completare Ce povestesc a- 
pele) 
0 FANFAN 
„Doina" — 
0 STRĂINUL — 
„Colentina" — 
0 VALURILE 
„Progresul-Parc"

19,30.
LA TULIPE : 

20,15.
ambele serii : 
19,45 
DUNĂRII ; 
— 19,30.

— cine- 
Linlorii)

(comple-

Grădina

Grădina

Grădina

Festivalul muzicii de

la lași și Cluj
Festivalul muzicii de 
zile se vor asculta 

i Corelli,
Ravel, de Falla,

La Iași s-a deschis joi 
cameră. Timp de zece 
lucrări reprezentative de Corelli, Haendel, 
Bach, Beethoven, Ravel, de Falla, Rossini, 
Wieniawski, Schubert, Schumann, Paul Con- 
stantinescu, Diamandi Gheciu, Pascal Bentoiu, 
Anatol Vieru. La această manifestare muzi
cală își dau concursul violoniștii: Mihai Con- 
stantinescu și Ștefan Gheorghiu, artiști emeriți,

camera

Daniel Podlovschi, 
cu, soprana Emilia 
mezzo-soprana Viorica Cortez-Guguianu, bari
tonul Nicolae Galton și alții.

La Cluj, in programul festivalului sint inclu
se : recitalul tenorului Ion Piso, artist emerit, 
concertul de muzică preclasică susținut de so
prana Emilia Petrescu, artistă emerită, con
certele unor formații instrumentale din Bucu
rești și Cluj.

pianista Victoria Ștefănes- 
Petrescu, artistă emerită,

0 Teatrul de stat de operetă: 
PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : VLAICU VODĂ —; 
19,30.
0 Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 20.
® Teatrul „C. I. Nottara" (la Teatrul 
de vară din parcul Herăstrău) : HIP
NOZA — 20.
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Teatrului evreiesc de stat) : ULISE ȘI 
COINCIDENȚELE — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” 
(grădina Boema, în caz de ploaie sala 
Savoy) : CU MUZICA E DE GLUMIT 
- 20.
0 Circul de stat : CALEIDOSCOP- 
CIRC — 20.
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CUM E VREMEA

Simpozion republican 
de geografie aplicată
CLUJ (coresp. „Scînteii"). Joi 

au început la Cluj lucrările primu
lui simpozion republican de geo
grafie aplicată, organizat sub aus
piciile Academiei Republicii Socia
liste România și Ministerului în- 
vățămîntului. Participă cadre di
dactice universitare și cercetători 
științifici din București. Iași, Timi
șoara, Cluj, Oradea, Craiova și alte 
orașe ale țării.

Programul simpozionului, care 
.va dura patru zile, cuprinde 89 co
municări. Comunicarea inaugurală: 
„Probleme actuale și sarcinile geo
grafiei aplicate în Republica Socia
listă România" a fost ținută de 
prof. dr. docent Tiberiu Morariu, 
membru corespondent al Acade
miei, președintele comitetului de

noastre, ale profesorilor. Sînt con- 
V isă că noul an școlar se va des- 
fojura sub semnul îmbunătățirii 
calității muncii, în scopul îmbogă
țirii și aprofundării cunoștințelor 
predate elevilor.

La ora nouă și cincisprezece mi
nute în curtea „Școlii generale nr. 
5", elevii claselor întîi învățau 
deocamdată disciplina alinierii in 
rînd. Privirile lor fac frumusețea 
inegalabilă a primilor ani de învă- 
țămînt, rîvna statornică a învăță
torilor captivați fără dezlegare în
treaga viață.

Pe sub arcuri de flori, micii can
didați la înțelepciune pătrundeau 
în școală. Ii așteptau în prag ele
vii mai mari. Apoi băncile cu o 
floare și o carte. învățătorii și ta
bla neagră destrămînd. un vis. Și 
mai ales părinții. Strecurați peste 
interdicțiile portarilor, năvăliseră 
pe culoare, își însoțeau „plecații" 
pînă în clase, le cercetau locurile 
în bănci, îi admirau din ușă, mai 
netezeau din palmă cîteva șorțu- 
lețe, o fundă în păr, și apoi totul 
intră în liniște. Dincolo de ușile de 
lemn, mirajul altei generații urma 
să se înfăptuiască. Deocamdată 
treizeci de glasuri mici rostiră pen
tru prima dată în cor „bună dimi
neața".

Ieri în țară : vremea s-a ame
liorat. Cerul a fost variabil. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 17 grade la Cîmpulung Mus
cel și 26 de grade la Băilești. Lo
cal, în Transilvania și regiunea de 
munte, s-a semnalat ceață. în 
București : vremea s-a ameliorat. 
Cerul a fost variabil. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 24 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
17, 18 și 19 septembrie. în țară .' 
vreme în general frumoasă în ju
mătatea de est o țării și instabilă 
în rest. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi locale în Ardeal, 
■Banat și Oltenia. în rest, ploi izo
late. Vint slab pînă la potrivit 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, iar ma
ximele între 16 și 26 de grade. Lo
cal ceață. în București șl pe lito
ral : vreme în general frumoasă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

organizare. Pe agenda simpozionu
lui figurează și alte teme de mare 
interes științific și practic cum ar 
fi : importanța și modul stabilirii 
potențialului economic al așezări
lor rurale ; aspecte geografice pri
vind utilizarea rațională a terenu
rilor nisipoase ; trăsăturile fizico- 
geografice care stau la baza ame
liorării și extinderii terenurilor 
cultivate în lunca Dunării ; turis
mul — domeniu aplicativ al geo
grafiei etc.

Cu ocazia începerii lucrărilor, la 
biblioteca centrală a universității 
Ș-a deschis expoziția „Geografia a- 
plicată", cuprinzînd hărți și lucrări 
științifice, studii întreprinse 
geografi din întreaga țară.

comerțului si industriei
9 9

al statului Kuweit
PREMIATE IN CONSTRUCȚII,

A

TELEGRAME EXTERNE
. , --- mim r i i rn----- him..... .

Delegația de activiști ai P.C.R.SISTEMATIZAREARHITECTURĂ Șl
La invitația ministrului comer

țului exterior al Republicii Socia
liste România, joi la amiază- a so
sit în Capitală ministrul comer
țului și industriei al statului Ku
weit, Abdallah Al Jaber Al Sa
bah, care va face o vizită în țara 
noastră. împreună cu ministrul 
Kuweitului au sosit și consilieri 
și experți.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost întâmpinat de 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, adjuncți ai minis
trului, conducători ai unor între
prinderi românești de comerț ex
terior. A fost prezent Saeed 
coob Shammas, ambasadorul 
tului Kuweit la București.

în după-amiaza aceleiași 
Abdallah Al Jaber Al Sabah, 
nistrul comerțului și industriei al 
statului Kuweit, împreună cu per
soanele care îl însoțesc, a fost pri
mit de Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior. Seara, în cin
stea oaspetelui, Gheorghe Cioară a 
oferit un dineu. (Agerpres)

în Bd. General Magheru nr. 34 
din Capitală s-a deschis joi ex
poziția lucrărilor premiate în 
construcții, arhitectură și sistemati
zare pe anul 1965 de către Comi
tetul de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și sistematizare și 
Uniunea arhitecților. Sînt expuse fo
tografii, proiecte și machete premia
te, dintre care a- 
mintim lucrările: 
Fabrica de produse 
refractare de la 
Alba Iulia, Fabri
ca de tricotaje 
„Moldova“-Iași, A- 
limentarea cu apă 
potabilă a Hune
doarei, ansamblul 
de locuințe Bal
ta Albă din Capi
tală, centrul Su
cevei, spitalul din 
Medgidia, hotelul 
Nord-București și 
schița de sistema
tizare a orașului 
Sibiu.

Valoarea pre
miilor acordate în 
anul trecut depă
șește suma de 
400 000 lei. Prin
cipalele criterii de

premiere care au stat în atenția ju
riului au fost economicitatea, func
ționalitatea, confortul și rapidita
tea de execuție a lucrărilor.

Expoziția urmărește să facă cu
noscut în rîndul publicului, proiec- 
tanților și 
de seamă 
meniu.

si-a încheiat vizita
5

constructorilor cele mai 
realizări din acest do-

CONFERINȚĂ

peste

Ja- 
sta-

msta- 
și co

zile, 
mi

destinate navigației
Șlepuri românești

de

șah fl. GHEORGHIU VIRTUAL CAMPION

dar

25-a ediție a Jocurilor balca- 
de atletism a început ieri,

ui- 
pal-

în runda de ieri a campionatu
lui masculin de șah, patru partide 
s-au încheiat la egalitate : Gheor
ghiu—Botez, Partoș—Giinsberger, 
Ghițescu—Drimer și Mititelu—Soos. 
Stanciu a cîștigat la Voiculescu, 
Neamțu la Gavrilă și Șuta la 
Drozd, iar partidele Ciocîltea— 
Vaisman, Nacu—Ungureanu și 
Buză—Reicher s-au întrerupt. Cla
sament : Gheorghiu — 13,5 puncte, 
Partoș — 11, Drimer — 10,5, Ghi- 
țescu — 10, Ciocîltea și Buză — 
9,5 (1), Voiculescu — 9,5, Stanciu

— 9 etc. Astăzi sînt programate 
partidele din runda a XVIII-a 
(penultima).

de atletism

La Șantierul naval din Con
stanța a fost lansat astăzi la apă 
primul complet de șlepuri des
tinat navigației pe Nil, din cele 
80 pe care țara noastră le va li
vra Republicii Arabe Unite con
form contractului încheiat. Com
pletul se compune dintr-un șlep 
propulsat cu două motoare de 
cite 230 CP și unul nepropulsat, 
însumînd o capacitate de 
900 de tone.

Șlepurile, prevăzute cu 
lății moderne de navigație
bine confortabile pentru echipaj, 
sînt destinate atît transportului 
de minereuri și mărfuri genera
le, cit și a produselor petroliere.

(Agerpres)

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relații culturale cu străi
nătatea și Asociației de drept in
ternațional și relații internaționale 
din Republica Socialistă România, 
joi seara, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. a avut loc o conferință 
cu tema : „Statele mici și viitorul 
lor" susținută de dr. Jacques Frey- 
mond, directorul Institutului de 
înalte studii internaționale din Ge
neva, care se află în țara noastră 
într-o vizită de studii și documen
tare. (Agerpres)

expoziției.
Foto :
M. Antlreescu
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celor mai buni șa
se apropie de sfîrșit. 
au intrat, cum se

ULAN BATOR 15 (Agerpres). — 
Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de Iosif Uglar, membru 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului regional P.C.R. Mara
mureș, care s-a aflat în schimb 
de experiență 
părăsit, la 15

în R.P. Mongolă, a 
septembrie, Ulan-

Batorul, îndreptîndu-se spre pa
trie. La aeroport, delegația a fost 
condusă de Ț. Dughersuren, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M. A fost de față 
Petre Niță, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Ulan- 
Bator.

SOFIA

Mitingul prieteniei
bulgaro-cehoslovace

l Exigențele
l
I
l
I
I
i
I
I
l
I
I

voleiului
modern

A 
nice 
pe noul stadion Koșevo din Sara
jevo (Iugoslavia). La tradiționalele 
întreceri participă anul acesta 350 
de sportivi din Bulgaria, Grecia, Ro
mânia, Turcia'și Iugoslavia. După " 
festivitatea.- de deschidere, s-a "dat ‘ 
startul în proba de maraton" Vic
toria a revenit atletului' turc 
Ismail Akcay, cronometrat pe cla
sica distanță de 42,195 km în 2h 
22’44”2/10. Sportivul român Toma 
Voicu a sosit al. 6-lea, cu timpul 
de 2h 30’18”4/10.

SOFIA 15. — Corespondentul A- 
gerpres C. Linte transmite : Cu 
prilejul vizitei făcute în R. P. Bul
garia de o delegație de partid si 
de stat a R. S. Cehoslovace în 
frunte cu Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, vineri după- 
amiază la Sofia a avut loc un mi
ting al prieteniei bulgaro-ceho
slovace.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria, și-a expri
mat convingerea că actuala vizită 
a delegației cehoslovace va da un 
nou impuls colaborării multilatera
le și relațiilor frățești dintre 
Bulgaria și Cehoslovacia. Vorbi
torul a condamnat cu hotărîre a- 
gresiunea americană în Vietnam, 

.-declarînd; că Bulgaria sprijină pro- 
.. punerile R. D. Vietnam și ale 
F.N.E. din Vietnamul de sud cu 
privire la reglementarea justă și 
rațională a problemei vietnameze. 
Ca și pînă acum, a spus el, po-

porul bulgar va acorda poporului 
vietnamez sprijin și ajutor în lup
ta sa dreaptă pentru libertate și 
independentă națională. Todor Jiv- 
kov a arătat apoi că Bulgaria de
pune eforturi constante în vederea 
consolidării relațiilor de bună ve
cinătate în Balcani, creării unei 
atmosfere de pace și înțelegere re
ciprocă în această regiune a Euro
pei.

A luat apoi cuvîntul Antonin 
Novotny. Referindu-se la vizita de
legației de partid și de stat ceho
slovace în Bulgaria, vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că ea va 
sluji la consolidarea relațiilor de 
prietenie și dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări. Ocupîndu-se 
apoi de probleme ale situației in- 

' ternaționale, primul secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia a 
arătat că Republica Socialistă Ce
hoslovacă sprijină cererile juste 
ale poporului vietnamez cu privi
re' la regiemen tarea situației din 
Vietnam, îi acordă ajutor material 
în lupta pentru respingerea agre
siunii americane.

încheiat duminică noaptea în „Pa
latul sporturilor" din Praga,- campio
natul mondial de volei masculin re
ține încă interesul comentatorilor spor
tivi, al numeroșilor specialiști care 
i-au urmărit desfășurarea. Lucru fi
resc chiar și numai pentru faptul că 
grupul echipelor angajate în lupta ne
mijlocită pentru titlul suprem, cu 
șanse vizibil egale, a fost mult mai 
cuprinzător decît la cele cinci ediții 
anterioare. Victoriile sau înfrîngerile, 
ordinea în clasament au fost decise în 
ultimă instanță de superioritatea tac
tică, de plusul de dîrzenie, omogeni
tate, spirit colectiv. Privit din acest 
punct de vedere, meritul echipelor 
medaliate (Cehoslovacia — cu aur, 
România — cu argint, U.R.S.S. — 
cu bronz), devine cu atît mai deosebit.

Noii campioni mondiali, voleibaliș
tii cehoslovaci, își datorează frumoasa 
performanță în primul rînd omogeni
tății echipei de bază, comportării con
stante a jucătorilor. Tinerețea noii pro-

UN POPOR ÎNZESTRAT
CU UN DEOSEBIT SIMȚ AL ARMONIEI"
Impresii ale unor oaspefi de peste hotare

Intre 7 și 15 septembrie a avut 
loc simpozionul național : „Organi
zarea muzeului etnografic în aer li
ber — principii și metode". Această 
importantă manifestare științifică a 
întrunit specialiști din institutele 
de cercetări ale Academiei, din în- 
vățămîntul superior și din muzeele 
etnografice din întreaga țară. Au 
participat, de asemenea, personali
tăți științifice din 21 de țări. Pri
mele zile au fost consacrate ședin
țelor de comunicări, apoi, în cadrul 
programului de studii aplicative au 
fost vizitate între altele Muzeul vi
ticulturii și pomiculturii de la Go
lești, sectorul de instalații tehnice 
țărănești din Dumbrava Sibiului, 
Complexul de instalații meșteșugă
rești de la Gura Rîului, Muzeul 
etnografic al Transilvaniei și secția 
în aer liber din pădurea Hoia de 
lîngă Cluj.

Corespondentul „Agerpres" pen
tru regiunea Cluj, L. Roman, a so
licitat cu acest prilej impresiile 
cîtorva oaspeți de peste hotare.

„Denumirea de simpozion dată 
unei astfel de întîlniri științifice 
este improprie, a arătat prof. Ivan 
Koev, de la Universitatea din So
fia. Pot spune că am participat la 
un congres internațional de mare 
prestigiu, care va avea, fără în
doială, un larg ecou. Muzeele et
nografice vizitate mi-au lăsat im
presia că am străbătut de fapt în
treaga țară. Organizarea pe lîngă 
un muzeu general al satului a unor 
muzee în aer liber specializate este

România se poate 
școală de etno-

a doua oară în 
sînt uimit —

remarcabilă, 
minări cu o mare 
grafie".

„Eu vin pentru 
România și totuși
a spus Peter Michelsen, directorul 
Muzeului etnografic în aer liber din 
Copenhaga. Ritmul în care se dez
voltă știința etnografică româneas
că este uluitor. Muzeul pe care îl 
conduc a fost întemeiat cu mult 
înaintea celor mai vechi muzee 
etnografice din România, dar a ră
mas, din punct de vedere al orga
nizării după criterii moderne, în 
urma acestora. Am aflat de la co
legii români lucruri extrem de uti
le. Nu pot decît să-mi exprim 
recunoștința pentru această nouă 
invitație și admirația pentru ospi
talitatea cuceritoare a poporului 
român".

Dr. Abdel Kader Mokhtar, arhi
tect și conducătorul unui institut 
de etnografie din Cairo, a decla
rat : „Monumentele de arhitectură 
populară vizitate sînt magnifice. 
Ele vorbesc despre un popor înzes
trat cu un deosebit simț al armo
niei. Arhitecții, în căutare de sti
luri și forme noi, originale, tre
buie neapărat să le vadă, să le stu
dieze. Ceea ce m-a impresionat în 
mod cu totul deosebit este organi
zarea științifică a muzeelor româ
nești, faptul că în fiecare loc am 
găsit ceva nou. surprinzător. Mu
zeele etnografice din România pot 
constitui puncte de mare atracție 
turistică".

moții și experiența celei vechi s-au îm
binat armonios, permițînd ca startul 
bun, luat încă din preliminarii, să fie 
urmat de un finiș impetuos. înfrânge
rea din ultima partidă (2—3 cu Japo
nia), fără a le afecta locul I, este ur
marea unei evoluții excepționale a ad
versarilor. De altfel, majoritatea 
specialiștilor prezenți la Praga au a- 
cordat jocului practicat de japonezi ca
lificativul de „cel mai spectaculos".

Un succes remarcabil a înregistrat 
Ia Praga și voleiul românesc. După în- 
frîngeiea aproape neverosimilă din 
meciul cu Polonia, în care a condus 
cu 2—0, echipa noastră și-a redresat 
treptat moralul, rămînînd mai departe 
printre favorite ; în dificilul turneu fi
nal, ea a pierdut doar în fața echipei 
care avea să devină campioană mon
dială. Jocul său, cu scheme tactice mo
derne, ieșit din tiparele clasice, i-a 
atras aprecierea generală mai ales în 
partidele cu U.R.S.S. și Japonia.

Incontestabil, voleiul românesc a 
confirmat și la Praga tradiția și poziția 
sa fruntașă pe plan internațional. Titlu
rilor de campioni continentali și cîș- 
tigători de mai multe ori ai „Cupei 
campionilor europeni" li s-au adăugat 
acum, în cea mai disputată ediție a 
„mondialelor", locul II și medalia de 
argint. Viitorul rezervă voleibaliștilor 
noștri noi confruntări de mare anver
gură, la care nu e deajuns, bineînțeles, 
să te prezinți numai cu aureola ve
chilor succese. Subliniem acest lucru 
întrucît lotul care a evoluat la „mon
diale" a manifestat și unele deficiențe 
de care trebuie să se țină seama. De
moralizarea rezultată din startul greșit 
de la Ceske Budejovice a influențat 
negativ jocul individual și de ansam
blu ; greșelile tehnice, uneori de-a 
dreptul surprinzătoare, ne-au privat 
în multe meciuri de puncte prețioase. 
N-am întocmit statistica unor astfel de 
greșeli, dar cu siguranță ar fi fost ne
plăcută pentru unii jucători care, după 
cîte se pare (în acest sens s-a pronun
țat și Sebastian Mihăilescu, antreno
rul principal) nu mai corespund întru- 
totul exigențelor unor astfel de compe
tiții. Campionatul mondial a arătat că 
o echipă necesită cît mai mulți jucă
tori multilaterali: buni apărători, ata- 
canți și paseri excelenți, posesori ai 
unor calități fizice deosebite. Majori
tatea participantelor la turneul final au 
dispus de 3—4 asemenea elemente. 
Sub acest aspect, echipa noastră ră- 
mîne încă deficitară, deoarece, cu ex
cepția lui Drăgan și, într-o anumită 
măsură, Udișteanu, ceilalți sînt specia
lizați doar pe posturi. Or, așa cum 
subliniam, prezența a cît mai mulți 
jucători care să se descurce la 
fel de bine în situațiile de 
atac și în cele de apărare, începe să 
devină o condiție din ce în ce mai 
necesară în voleiul modern. Turneele 
europene, mondiale și olimpice sînt 
foarte dificile, solicitînd o solidă pre
gătire telmico-tactică și fizică, iar a- 
daptarea continuă și operativă la aces
te cerințe constituie garanția cea mai 
sigură a menținerii în plutonul frun
taș al voleiului mondial.

Ion DUMITRIU

toc, 
de 

loc,
Și

I Sesiunea Adunării Populare

întrecerea 
hiști ai țării 
Concurența 
spune la atletism — in linie dreap
tă, avind de parcurs acum 
timii metri ai acestei lungi și 
pitante curse.

Sosirea se anunță strînsă,
numai de la locul doi in jos, pen
tru că fruntașul clasamentului, 
marele maestru internațional FLO
RIN GHEORGHIU, practic nu mai 
poate fi ajuns. Mult așteptata sa 
cursă „contra cronometrului" cu 
Partoș, care se anunța deosebit de 
interesantă, n-a mai avut 
Ploieșteanul, copleșit se pare 
gindul că are șanse la primul 
nu și-a putut stăpini emoția
nervozitatea, a pierdut două' par
tide la rînd (cu Ciocîltea și Un
gureanu) și acum trebuie să lup
te pentru a păstra tocul secund.

Ciociltea a ținut să furnizeze 
acum, spre sfîrșit, cea de a doua 
surpriză a campionatului (soco
tind că prima ar fi startul său 
slab, neobișnuit pentru un maes 
tiu care are In 
titluri de campion 
că, după runda a 
nit spectaculos pe 
întrecerii.

Oricum, indiferent de rezultate
le ultimelor runde, in linii gene
rale, lotul nostru pentru Olimpia
da șahistă de la Havana s-a cris
talizat. In afară de fruntașii 
turneului final din acest an 
— Gheorghiu, Partoș, Drimer, Cio
cîltea, Ghițescu, Voiculescu — 
se impune atenției și debu
tantul Adrian Buză, un jucător cu 
reale posibilități

al României a R. P. Albania
tri-

palmares trei 
al tării). Și iată 
9-a, el a reve- 
primul plan al

C. H.

G. Moiceanu păstrează 
coui galben

Compefifia ciclisfă „Turul Româ
niei" a continuat ieri cu disputarea 
etapei a 2-a : București — Buzău (132 
km). Desele încercări de evadare și 
sprinturile prelungite au făcut ca tre
na să fie rapidă, pedalîndu-se aproa
pe fot timpul cu peste 40 kilome
tri la oră'.'" îriaînfe de M.izil reușesc 
să se detașeze C. Gonjea și Ion Cos- 
ma, care frec în această' ordine lâ 
sprintul cu premii, dar plutonul se re
grupează din nou și intră compact 
pe străzile Buzăului, unde olandezul 
Gerard Vianen ia un ușor avans și 
trece primul linia de sosire. După 6 
secunde a sosit un grup numeros 
condus de Jan de Groot, Mineboo, 
G. Moiceanu, C. Dumitrescu etc. Tri
coul galben continuă să fie purtat 
de Gabriel Moiceanu, urmat în cla
samentul general de C. Dumitrescu 
la 15”, Gh. Suciu, I. Ardeleanu, Zie
gler, Neacșu la 30”, T. Vasile la 57”, 
Vianen la 1’34”, Mineboo la 1'44”, de 
Groof la 1’55”.

TIRANA 15 (Agerpres). — In 
cadrul lucrărilor primei sesiuni a 
celei de-a 6-a legislaturi a Adu
nării Populare a R.P. Albania, care 
s-au desfășurat între 9 și 13 sep
tembrie la Tirana, președintele 
Consiliului de Miniștri, Mehmet 
Shehu, însărcinat cu formarea gu
vernului; a prezentat lista membri- 

- lor noului Consiliu de Miniștri. 
V ,'Luînd iuyîntul la sesiune, Meh- 

‘ met Shehu a arătat că va fi urmă
rită îndeplinirea sarcinilor stabilite 
prin Proiectul de Directive al celui 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Muncii din Albania, care urmează 
să aibă loc la 1 noiembrie a.c. în
tre 1966—1970, creșterea medie a- 
nuală a producției industriale va fi 
de 8,6 la sută, cea a producției a- 
gricole de 11,3 la sută. Cea mai 
mare dezvoltare vor cunoaște ramu
rile industriei miniere, metalurgice, 
chimice, electrice și mecanice, va 
crește productivitatea muncii, vor 
fi puse în funcțiune noi obiective. 
Producția de cereale panificabile va

fi cu 60—65 la sută mai mare decît 
în cincinalul anterior. Creșteri im
portante vor înregistra toate cele
lalte produse agricole și animale. Se 
prevede ca în 1970 venitul național 
să crească cu 45 la sută față de 
1965.

Referindu-se la relațiile R.P. Al
bania cu alte state, vorbitorul a de
clarat' „Guvernul nostru va conti
nua să-și întărească relațiile de 
stat, economice și culturale cu Re
publica Socialistă România".

în cadrul sesiunii a fost ales pre
zidiul Adunării Populare a R.P. Al
bania, al cărui președinte a fost 
reales Hadji Lleshi. Totodată, Ab- 
dyl Kellezi a fost ales în funcția de 
președinte al Adunării Populare.

Adunarea Populară a aprobat le
gea cu privire la desființarea Mi
nisterului Justiției al R.P. Albania, 
noul 
lege 
ciale 
mise 
lâre.

cod al muncii, un proiect de 
cu privire la asigurările so- 
de stat, precum și decrete e- 
de prezidiul Adunării Popu-

COMENTARIU
Cu un ceas înainte ca remedierea 

răului să coste prea scump, Casa Albă 
s-a decis să privească în față unele 
aspecte ale conjuncturii economice. 
Președintele Johnson a anunfat zilele 
trecute alte măsuri — de data aceasta 
mai severe — în vederea atenuării 
fendinfelor inflajioniste de pe piafa 
S.U.A. Principala măsură constă în 
suspendarea temporară a degrevării 
impozitelor plătite de firmele particu
lare (degrevare egală cu 7 la sută din 
volumul investițiilor). De această în
lesnire fiscală beneficiau întreprinde
rile americane începînd din 1962 și 
ea fusese acordată de administrafia 
Kennedy în scopul înviorării econo
miei, după perioada de stagnare ce a 
caracterizat anii 1957—1961.

Prevederile recentului plan deflatio
nist, aflat de lunea trecută pe masa 
Comisiei bugetare a Camerei Repre
zentanților, vizează, în primul rînd, frî- 
narea investițiilor, care au sporit în 
1965 cu 16 la sută, iar pentru anul a- 
cesta prevăzîndu-se o creștere de 17 
la sută. Expansiunea investițiilor, con
sideră economiștii Casei Albe, este 
cauza actualelor presiuni inflaționiste 
și, în măsura în care creșterea conti
nuă a fondurilor de investiții devine 
amenințătoare, se impune, tot după 
părerea consilierilor oficiali, stăvilirea 
ei. Pentru același motiv s-a cerut 
Congresului să aprobe și suprimarea 
temporară a amortizărilor accelerate 
la toate construcțiile industriale.

Fenomenul inflationist care trezește 
neliniște la Washington este în sfrînsă 
legătură cu politica externă a S.U.A. 
Comenzile din ce în ce mai mari ale

Pentagonului — numai în primul se
mestru al lui 1966 comenzile militare 
au sporit cu 70 la sută fafă de pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut — stimulează peste măsură cere
rea de credite. Lucrurile s-au 
accentuat prin taptul că escala
darea agresiunii în Vietnam a în
ceput într-o conjunctură economică 
favorabilă, în care capacitățile de pro
ducție se apropiau de folosirea lor 
maximă, iar numărul șomerilor era în 
scădere. Brusca sporire a comenzilor 
militare a determinat pe industriașii 
americani să facă investiții masive în 
vederea creării de noi capacități de 
producție și angajării unui număr spo
rit de muncitori. Aceasta a provocat, 
însă, o disproporție între cererea și 
oferta de credit, disproporție care, la 
rîndul ei, a dus la creșterea dobînzii. 
Amenințînd profiturile, scumpirea cre
ditelor a determinat, totodată, crește
rea prețurilor și a costului vieții, cu 
3,5 la sută pe an, ceea ce reprezintă 
o sporire neobișnuită pentru Statele 
Unite în ultimii ani.

Cu alte cuvinte, agresiunea ameri
cană în Vietnam a „supraîncălzit" 
economia americană pînă aproape 
de punctul de fierbere și a generat 
actualele tendințe inflaționiste. Un in
diciu în acest sens este febra burse: 
din New York, unde cursul oscilanl 
al acțiunilor principalelor societăți in
dustriale americane este în descreș
tere — așa cum se poate vedea și 
din graficul alăturat, reprodus din 
ziarul „La Libre Belgique".

Scăderea puterii de cumpărare a 
populației, ca urmare a creșterii pre-

jurilor și impozitelor, se repercutează 
sectoare-cheie 

ale economiei americane, dar care nu
negativ asupra unor
jurilor și impozitelor, se repi 
negativ asupra unor șecto 
ale economiei americane, da

sînt legate de producția de război. 
Așa, de pildă, în industria automobi
lelor, a construcțiilor au aoiruf simp- 
tome de stagnare și chiar de regres.

Totodată, actualele tendințe infla
ționiste acționează nefavorabil asupra 
ansamblului tranzacțiilor S.U.A. cu 
străinătatea. Balanța comercială, unul 
dintre principalele capitole ale balan
ței de plăți americane, dă semne de 
încordare. In prima jumătate a acestui 
an importurile de echipament indus
trial au sporit cu 44 la sută, în timp 
ce exporturile s-au diminuat cu 17 la 
sută — deși comenzile din străinătate 
au crescut cu 37 la sută. Acest lucru 
este de natură să stimuleze scurgerea 
aurului peste graniță șt, implicit, să slă
bească puterea și rolul dolarului pe 
plan extern.

Devine astfel tot mai evident că de
viza oficială „tunuri și unt" — prin 
care s-a lăsat să se înțeleagă că 
S.U.A. vor putea face față atît chel
tuielilor crescînde pentru susținerea 
agresiunii în Vietnam, cît si celor le
gate de unele proiecte cu caracter 
social — nu rezistă confruntării cu 
realitatea. însuși ministrul de finanțe 
american. Fowler, sublinia recent că 
Vietnamul este „marea necunoscută" 
în proiectele economice ale adminis
trației. Fowler s-a arătat sceptic față 
de eficacitatea noilor măsuri deflațio- 
nisfe, adăugind că administrația va fi 
nevoită să ia și măsuri adiționale. De
clarația ministrului american a fost in
terpretată în cercurile economice din 
S.U.A. ca o pregătire a terenului pen
tru o nouă creștere a impozitelor, 
ceea ce a stîrnit o și mai mare îngri
jorare în opinia publică americană.

Gh. CERCELESCU
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@ Probleme internaționale abordate 
în ultima zi @ E. Heath cere redis
cutarea problemei rhodesiene

Tratativele
11 rundei Kennedy"

Vizita parlamentarilor români ROMÂNIA LA TlRGURI

LONDRA 15 (Agerpres). — Con
ferința primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealthului s-a încheiat 
joi după-amiază la Londra, După 
cum se știe, examinarea principa
lului punct de pe agenda confe
rinței — problema rhodesiană — 
se terminase încă miercuri seara, 
cînd a fost publicat un comunicat 
definind concluziile la care au a- 
juns participanfii. Ultima zi a con
ferinței a fost consacrată dezbate
rii problemelor internaționale și a 
celor ale colaborării în sînul Com
monwealthului.

Comunicatul final al conferinței 
relevă îngrijorarea participantilor 
în legătură cu evoluția conflictu
lui din Vietnam Primii miniștri și 
reprezentanții lor prezenti la con
ferință. se spune în comunicat, 
„exprimă adînca lor neliniște fată 
de tragicele și crescîndele pierderi 
de vieți omenești și distrugeri din 
Vietnam și sînt conștienti de pe
ricolul existent ca acest conflict să 
se extindă și să capete caracterul 
unui conflict international de am
ploare".

în comunicat se spune că cea 
mai mare parte a membrilor Com
monwealthului consideră că O.N.U. 
trebuie să retragă mandatul acor
dat R.S.A. de administrare a Afri
cii de sud-vest și să-și asume răs

punderea pentru administrarea a- 
cestui teritoriu pînă la proclama
rea independentei sale. Totodată, 
primii miniștri condamnă politica 
de apartheid promovată de guver
nul sud-african și își exprimă în
grijorarea fată de refuzul continuu 
al Portugaliei de a recunoaște 
dreptul la autodeterminare al co
loniilor ei din Africa.

Pe de altă parte, participanfii la 
conferință declară că. este impor
tant pentru ei • ca lira sterlină să 
rămînă puternică. Guvernul brita
nic s-a angajat să tină la curent 
celelalte guverne ale Common- 
wealthului asupra discuțiilor ex
ploratoare care au loc între Marea 
Britanie și Piața comună.

*

LONDRA 15 (Agerpres).— Pri
mul ministru britanic, Harold 
Wilson, a avut joi o întrevedere 
cu liderul opoziției, Edward Heath, 
care a cerut să fie convocat de ur
gență Parlamentul în vederea 
reexaminării problemei rhodesiene 
după dezbaterile ce au avut loc 
la conferința Commonwealthului.

Observatorii politici consideră că 
în eventualitatea în care Wilson ar 
accepta propunerea formulată de 
Heath, Parlamentul britanic ar 
urma să se întrunească în cursul 
săptămînii viitoare.

GENEVA 15 (Agerpres). — Dis
cuțiile generale din cadrul trata
tivelor „rundei Kennedy" privind 
justificarea ofertelor . prezentate 
de membrii G.A.T.T. 
la reducerea tarifelor vamale 
luat sfîrșit miercuri seara, 
repede decît era de așteptat.

Accelerarea dezbaterilor gene
rale a fost primită cu satisfacție 
de secretarul G.A.T.T., deoarece 
această situație ar permite să se 
treacă la negocieri bilaterale. în 
același timp, delegația Pieței co
mune consideră trecerea precipi
tată din stadiul negocierilor mul
tilaterale în stadiul negocierilor 
bilaterale drept „o încercare de 
escamotare a problemelor".

in R. S. Cehoslovacă INTERNAȚIONALE

PARIS

referitoare 
au 

mai

*
PRAGA 15. Trimisul special A- 

gerpres. Mircea Moarcăș, transmi
te : Delegația parlamentară româ
nă. condusă de Avram Bunaciu, 
președintele Comisiei Constituțio
nale a Marii Adunări Naționale, 
care se află în Cehoslovacia, a vi
zitat joi monumentala clădire a 
vechii primării pragheze, construc
ție ce datează de la sfîrșitul seco
lului al XV-lea. Salutînd cordial 
pe oaspeții români, primarul capi
talei cehoslovace, Ludwik Cerny, a 
evidențiat legăturile strinse de 
colaborare între primăria Pragăi 
și Sfatul popular al orașului Bucu
rești. Conducătorul delegației ro-

CONCLUZII DUPĂ CĂLĂTORIA
PREȘEDINTELUI DE GAULLE

Preludiul unei remanieri?
Demisia ministrului cu însărcinări speciale 
din guvernul de la Bonn

BONN 15 (Agerpres). — Un co
municat oficial anunță că Ludger 
Westrick, ministru cu, însărcinări 
speciale, și-a prezentat joi .demi
sia cancelarului Erhard. Motivul 
formal al demisiei ar fi dorința 
ministrului de a-i permite cance
larului să remanieze guvernul.

Westrick este de mai multă vre
me obiectul criticilor anumitor 
cercuri din partidul guvernamen
tal Uniunea creștin-democrată. De 
aceea plecarea sa din guvern era 
prevăzută de unii observatori. 
Ceea ce surprinde este momentul 
în care a fost prezentată demisia.

Nu existau pînă în prezent indi
cii că remanierea guvernamentală 
preconizată de cancelarul Erhard 
ăr urma să se producă curînd. De
sigur,^ Westrick s-ar fi putut ho
tărî să, se retragă înainte de a de
veni victima unei remanieri. Dar 
demisia sa ar putea determina o 
devansare a remanierii pe care 
cancelarul ar fi preferat s-o amîne. 
pînă la sfîrșitul anului.

Westrick este un vechi colabo
rator al cancelarului, care l-a men
ținut în apropierea sa timp de un 
deceniu și jumătate.

PARIS. Corespondentul Agerpres, 
Georges Dascal, transmite : Joi a 
avut loc o ședință a Consiliului de 
Miniștri francez, în care au fost 
examinate concluziile călătoriei, 
efectuate recent de președintele de 
Gaulle într-o , serie de țări din 
Asia, Africa și Oceania. Relatînd 
ziariștilor despre aprecierile făcute 
în cadrul ședinței, secretarul de 
stat pentru informații, Yvon 
Bourges, a declarat că discursul de 
la Pnom Penh al președintelui 
nu-și propunea să ofere soluții 
conflictului vietnamez, ci doar să 
afirme poziția bine 
Franței în problema 
Guvernul francez. 
Bourges, nu a fost 
reacțiile pe caro discursul 
ședintelui le-a suscitat în 
Referitor la vizita efectuată în So
malia franceză, de Găulle a decla
rat în cadrul ședinței Consiliului 
de Miniștri că „dacă populația a- 
cestui teritoriu dorește să se sepa
re de Franța, aceasta din urmă nu 
va pune obstacole".

Președintele a spus, de aseme
nea. cu referire la vizita sa în 
Tahiti, unde a asistat la o expe
riență nucleară, că ..în viitorul a- 
m-opiat. Franța va putea dispune 
de un armament termonuclear".

In aceeași ședință. Consiliul de

Miniștri francez a aprobat proiec
tul bugetului pe anul 1967, care va 
fi supus aprobării Parlamentului 
în sesiunea ce se va deschide la 

■ 2 octombrie.
Bugetul Franței pentru anul 

viitor prevede un total de 116 mi
liarde franci la cheltuieli (cu 10 la 
sută mai mult decît în anul 1966) și 
118
108

miliarde la venituri (față de 
miliarde în bugetul în curs).

cunoscută a 
vietnameză, 
a adăugat 

surprins de 
pre- 

lume.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Plecare ale conducerilor
Uniunii Comuniștilor 
din republici

mâne, Avram Bunaciu, a dat o 
înaltă apreciere modului în care 
sînt păstrate monumentele Pragăi, 
evocatoare ale bogatului trecut is
toric al orașului, și a vorbit despre 
activitatea desfășurată în țara 
■noastră pentru punerea în deplină 
valoare a numeroaselor monumen
te istorice de pe pămîntul româ
nesc.

A fost vizitată apoi Universita
tea Carolina, ridicată în anul 1348. 
Deputății. români au fost salutați 
călduros de prof. dr. Pavel Levit, 
prorector al Universității, care a 
relevat colaborarea multilaterală 
între universitatea pragheză și cea 
din București. Conducătorul dele
gației române s-a referit la efor
turile depuse de oamenii de știință 
din întreaga lume pentru dezvolta
rea colaborării pe plan mondial.

în continuare, deputății români 
au fost oaspeții Institutului poli
tehnic din Praga. Prorectorul In
stitutului, prof. dr. ing. Bohumil 
Kvasil. a vorbit despre rezultatele 
obținute de cercetătorii români și 
cehoslovaci în domeniul științei 
nucleare. Apoi deputății Vasile 
Vulcu, prodecan al Facultății de 
tehnologie a construcțiilor de ma
șini a Institutului politehnic din 
Brașov, și dr. loan Popa Pop, pro
rector al Institutului de medicină 
și farmacie din Tîrgu Mureș, au 
vorbit despre activitatea institute
lor respective.

Programul de după-amiază al 
vizitei a cuprins, de asemenea. în- 
tîlniri cu deputati cehoslovaci. De
putata Maria Crivăț, profesoară la 
liceul din Roznov, s-a întîlnit cu 
membri ai Comisiei ■ culturale a 
Adunării Naționale Cehoslovace.

în timpul vizitelor și convorbi
rilor. membrii delegației M.A.N. 
au fost însoțiți de Jozef Valo, 
membru al Prezidiului Adunării 
Naționale Cehoslovace.

Seara, membrii delegației M.A.N. 
au luat parte la Teatrul Național 
din Praga, la un spectacol cu ope-.. 
ra „Othello", de Verdi. împreună cu 
parlamentarii români ău participat 
dr. Vaclav Skoda, vicepreședinte 
âl Adunării Naționale Cehoslovace, 
funcționari superiori din M.A.E. al 
R, S. Cehoslovace, precum și am
basadorul României la Praga, prof. 
Gh. Nitescu.

Președintele Austriei 
vizitează 

pavilionul României
VIENA 15. —.Corespondentul A- 

gerpres P. Stăncescu transmite : 
Joi dimineața, președintele Repu
blicii Austria, Franz Jonas, a fă
cut o vizită la Tîrgul internațional 
de toamnă de la Viena. La intrarea 
în pavilionul țării noastre, preșe
dintele a fost salutat de ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Viena, Gheorghe Pele, de 
șeful Agenției economice, Constan
tin Stoica, și de directorul pavilio
nului, Ion Tonceanh. Președintele a 
apreciat calitatea produselor ro
mânești, varietatea sortimentelor 
expuse, interesîndu-se da centrele 
în care sînt fabricate unele ma- 
șini-unelte aflate în expoziție. în 
încheierea vizitei, președintele 
Austriei a transmis felicitări pen
tru organizarea pavilionului.

Pavilionul românesc a fost vizi
tat, de asemenea, de vicecancela
rul și ministrul comerțului, Fritz 
Bock, și de primarul Vienei, Bru
no Marek.

mașini, suscită interesul multor în
treprinderi industriale 
și din alte țări.

Ministrul comerțului 
R.S. Cehoslovace, F. 
declarat: „Participarea 
la Tîrgul internațional de la Brno 
crește de la an la an. Apreciem la 
ediția a 8-a a Tîrgului. faptul că 
România ne-a oferit posibilitatea 
să vedem cîteva din noile sale pro
duse ale industriei constructoare 
de mașini — printre care tractoa
rele, strungul Carusel-2000 și al
tele. Participarea României în Pa
vilionul Națiunilor ne dă posibili
tatea să ne informăm pe larg asu
pra realizărilor României socialis
te.

cehoslovace

exterior al 
Hamouz. a 

României

Ziua României 
la Tîrgul de la Zagreb

O declarație a ministrului 
comerțului exterior 

al Cehoslovaciei
BRNO.15. — Trimisul special 

Agerpres, Maria Toth, transmite : 
Prezenta României la ediția a 8-a 
a Tîrgului internațional de .la 
Brno, specializat în construcții de

„Gemini-11

BELGRAD 15 (Agerpres). — 
La 14 septembrie, la Tîrgul inter
național de la Zagreb a fost 
organizată Ziua României. Cu a- 
cest prilej, directorul pavilionului 
românesc, Nicolae Pavel, a oferit 
o recepție ■ la care au luat parte 
Ante Topici, președintele Uniu '7 
Socialiste a Poporului Muncilor 
din Croația, Milan Knejevici, vice
președinte al Skupștinei orășenești 
Zagreb, Ivan Baciun. directorul ge
neral al tîrgului. De aseme
nea directorul pavilionului ro
mânesc a rostit o cuvîntare la 
postul de televiziune din Zagreb.

CAPE KENNEDY 10 (Agerpres). 
— Joi, la ora 13,59 Q'.M.T,, nava 
cosmică americană „Gemini-ll", 
avînd la bord echipajul format 
din cosmonauții Richard Gordon 
și; Charles Conrad, a amerizat. 
Nava spațială; a atins suprafața 
Oceanului Atlantic la o. depărtare 
de 1166 km. sud-est de Cape Ken
nedy, la sud de insulele Bermude, 
în condiții bune. Cei doi piloți au 
fost, supuși unui examen medical 
preliminar pe bordul port-elicop-

f

a amerîzat

misiunii 
zbor al 
al jonc- 
racheta

O înscenare 
în sprijinul 
agresiunii

SAIGON 15 (Agerpres). — Re
centele „alegeri" . din Vietnamul 
de sud, a declarat un pur
tător de cuvînt al C.C. al F.N.E., 
nu sînt altceva decît o far
să electorală, întrucît au fost ex
cluși de la vot 10 milioane de 
sud-vietnamezi care locuiesc în 
cele patru cincimi din teritoriul 
țării, aflate sub controlul forțelor 
patriotice. Acuzînd Statele Unite 
și administrația marionetă de la 
Saigon că organizarea „alegerilor" 
a avut drept principal scop inten
sificarea politicii lor agresive, 
purtătorul de cuvînt a precizat că 
ele n-au nici o valabilitate, atît 
din punct de vedere juridic cît si 
de fapt. „Numai cînd trupele ame
ricane vor fi înlăturate din Viet
namul de sud o dată cu adminis
trația marionetă de la Saigon, 
populația sud-vietnameză va pu
tea organiza alegeri cu adevărat 
libere și democratice".

Stare 
de urgentă 
în Sarawak

KUALA LUMPUR 15 (Ager
pres). — Guvernul Federației Ma- 
layeziene a decretat starea de ur
gență pe teritoriul Sarawak, pen
tru a evita adîncirea crizei poli
tice din acest stat. Hotărîrea a 
fost motivată de incidentele petre
cute ca urmare a refuzului minis
trului principal din Sarawak, 
Dato Stephens Kalong Ningkan, 
de a demisiona din postul său, 
deși a pierdut majoritatea în A- 
dunarea legislativă a teritoriului.

Vicepremierul malayezian, Tun 
Abdul Razak, a declarat miercuri 
seara că Parlamentul federal din 
Kuala Lumpur va fi convocat luni 
în sesiune extraordinară în vede
rea modificării constituției țării, 
pentru a'da posibilita.tea„ guverna
torului statului Sarawak să-l de
mită pe ministrul principal.

într-un comentariu cu privire la 
situația din Malayezia, agenția 
Reuter menționează că evenimen
tele din Sarawak. constituie „prin
cipala amenințare internă pentru 
guvernul de la Kuala . Lumpur, 
după ieșirea din Federație a Sin- 
gaporelui".

CORESPONDENTA fD/N R0M4 jg

Probleme actuale
Pe agenda 

prevăzute în 
probleme de 
situația din Alto Adige, noul plan 
cincinal, ancheta privind dezastrul 
de la Agrigento. Ca prim punct pe 
ordinea de zi a figurat problema 
acțiunilor terorisle din Alto Adige, 
în cadrul dezbaterilor la palatul 
Montecitorio, neo-fasciștii și moriar- 
hiștii au rămas complet izolați ; nu
meroși depulați — printre care co
munistul Galuzzi, socialistul Di Pri- 
mio, republicanul Melis — au luat 
atitudine împotriva actelor teroris
te săvîrșite în Alto Adige.

în cursul dimineții de joi și-a 
început lucrările Comisia pentru 
bilanț a Camerei, în cadrul căreia 
ministrul Colombo a făcut-o amplă 
expunere. în continuare, Comisia 
va analiza capitol cu capitol noul 
plan cincinal și amendamentele 
prezentate, urrnînd ca apoi Camera 
să dezbată în ansamblul 
document de bază pentru 
economiei italiene.

Pe fundalul dezbaterilor 
mentare se proiectează și alte eve
nimente politice, dintre care reține 
atenția mult discutata unificare 
dintre socialiști și social-democrați, 
care a ajuns în faza sa con- 
cluzivă. Comentatorii politici au 
analizat în ultima vreme în fel si 
chip toate etapele pregătitoare, 
precum și perspectivele coaliției de 
centru-stînga și ale însăși raportului 
de forțe pe arena politică internă. 
Miercuri conducerea Partidului so
cial-democrat a aprobat documente
le de bază ale viitorului partid, ho- 
tărînd să convoace pentru 29 oc
tombrie un congres extraordinar. 
La rîndul său, direcțiunea Partidu
lui socialist a stabilit convocarea 
congresului său pentru zilele de 
27—29 octombrie, urmînd ca la 30 
octombrie socialiștii și social-de- 
mocratii să se reunească în comun 
în cadrul așa-numitei adunări con
stituante, pentru a proclama în 
mod oficial crearea partidului uni
ficat.

Observatorii politici notează fap
tul că apariția pe scena politică a 
noului partid își va pune pecetea 
pe viitoarea evoluție a situației 
politice din Italia, mai cu seamă 
privind în perspectiva alegerilor 
generale din 1968. Ei remarcă, tot
odată, rezervele serioase care se

politică italiană sînt 
septembrie un șir de 
stringentă actualitate:

ei acest 
viitorul

parla-

manifestă în rîndurile aripii de 
slînga a socialiștilor în ce privește 
baza ideologică a viitorului partid, 
arătînd că nu numai liderii aces
tei aripi, dar și multe organizații 
socialiste — cum ar fi cele de Ja 
Asti și de la Reggiano — au luat 
de curînd atitudine împotriva a- 
cestei orientări ideologice. Ea este 
criticată de altfel și de numeroși 
exponenți sindicali din 
C.I.S.L. și chiar al Centralei 
crat-creștine.

în'ir-0 cuvîntare rostită la 
ferea festivalului național al 
lui „L’Unitâ", secretarul general al 
Partidului Comunist Italian, Luigi 
Longo, preciza că unificarea nu se 
stabilește pe baze socialiste, fapt 
dovedit de Carta ideologică a pro
iectatului partid. „Noi — a declarat 
vorbitorul — continuăm lupta
noastră în apărarea idealurilor so
cialiste, pentru unitatea tuturor
forțelor muncitorești, și democratice, 
pentru unitatea într-un singur par
tid a clasei muncitoare, a tuturor 
forțelor cu

BELGRAD — (de la coresponden
tul nostru N. Plopeanu). în cursul 
lunii septembrie vor avea loc ple
nare ale Comitetelor Centrale ale 
Uniunii Comuniștilor din republici 
în vederea pregătirii plenarei C.C. 
al U.C.I. programată în octombrie.

La 14 septembrie a început la 
Belgrad cea de-a 6-a ședință a C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Serbia. 
Membrii C.C. vor examina activita
tea U.C. din Serbia după plenara de 
la Brioni a C.C. al U.C.I. ; Raportul 
Comisiei Comitetului Executiv care 
a cercetat responsabilitatea unor 
membri ai C.C. care s-au ocupat de 
activitatea serviciului securității de 
stat; propunerea privind reorgani
zarea- C.C., precum și unele proble
me de cadre.

S-a anunțat, de asemenea, și șe
dința de la 16 septembrie a Comi
siei C.C. al U.C.I. pentru dezvolta
rea și reorganizarea U.C.I., comisie 
prezidată de Mialko Todorovici. se
cretar al C.C. al U.C.I. Pe ordinea 
de zi a ședinței este prevăzut un 
singur punct : reorganizarea orga
nelor de conducere ale U.C.I.

IfS iii
i. *

amerizare
(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)

ferului „Guam" care a recuperat 
nava. Zborul extraterestru al na
vei „Gemihi-ll“ a durat 71,17 ore, 
timp în care aceasta a parcurs a- 
proape 1 950 000'km.

Obiectivul principal al 
înscrise în programul de 
navei „Gemini-ll“, acela 
țiunii între aceasta și
„Atlas-Agena",. considerat deose
bit de impprtant pentru viitorul 
program spațial al S.U.A., a fost 
realizat. îritîlriirea spațială a fost 
realizată în cel mai scurt timp po
sibil, adică în cursul primei revo
luții în jurul Pămîntului. Execu
tarea de către „Gemini-ll“ a di
verse evoluții în jurul rachetei 
„Atlas-Agena" a furnizat date im
portante specialiștilor americani 
referitoare la posibilitățile de ma
nevrare rapidă în spațiul extrate
restru.

în timpul zborului au fost efec
tuate, de asemenea, măsurători ale 
efectelor’ radiațiilor asupra globa
lelor albe din diferite mostre sar ; 
guine, precum și asupra intensită
ții ionilor și electronilor în cabina 
navei. Fotografierea cerului, stele
lor și Pămîntului, în cursul zilei 
de miercuri, prin „ieșirea spațială 
parțială" a lui Richard Gordon, a 
constituit, de asemenea, un • alt 
punct al planului de zbor. Prin 
peliculele realizate de Gordon, 
specialiștii americani speră să ob
țină date care să completeze cu
noștințele lor asupra evoluției, 
temperaturii, compoziției. chimice 
și asupra altor caracteristici ale 
stelelor.

cadrul 
demo-

înche- 
ziariî-

adevărat socialiste".
Ion MARGINEANU

Conferința de presă
a lui Couve de Murville

CE VA ARĂTA BAROMETRUL URNELOR

BELGRAD 15. Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
După vizita oficială de patru zile 
în R.S.F. Iugoslavia, ministrul de 
externe al Franței, Couve de Mur
ville, a părăsit miercuri seara 
R.S.F. Iugoslavia.

în cadrul unei conferințe 
presă, Couve de Murville a 
clarat că prin această vizită 
și-a încheiat ciclul vizitelor 
prin mai multe țări europene,
cestea s-au desfășurat în cadrul 
politicii pe care o aplică în pre-

de 
de- 

el '

zent Franța. Țelul acestei politici 
este dezvoltarea relațiilor dintre 
Franța și alte țări, îndeosebi cu 
țările răsăritene. După ce a arătat 
că în cadrul convorbirilor cu co
legul său iugoslav Marko Nike- 
zici, s-au discutat problemele eu
ropene și alte probleme internatio- 

: nale, în special problemele Asiei 
de sud-est, Couve 
adăugat: „într-un 
probleme pozițiile 
similare".

de Murville a 
mare număr de 
noastre au fost

Cinci milioane și jumătate de 
suedezi se vor prezenta la 18 sep
tembrie în lața urnelor pentru a-i 
alege pe viitorii reprezentanți în 
consiliile municioale și provincia
le. Spre deosebire de alți ani, a- 
cestei consultări electorale, deși 
îmbracă un caracter local, i se 
acordă o atenție deosebită, rezul
tatele ei fiind considerate drept, un 
barometru semnificativ pentru ale
gerile legislative din 1968.

Partidul social-democrat, care se 
menține la putere de 34 de ani, 
pare să se afle de data aceasta 
sub tensiune. Stimulate de rezul
tatul ultimelor alegeri, din Norve
gia unde partidul de guvernămint,

social-democrat, a fost nevoit să 
cedeze după multi ani de guver
nare, partidele de opoziție din 
Suedia depun toate eforturile pen
tru a sparge și aci cercul tradi
țional al puterii. în acest scop în 
sînul unor partide de opoziție s-au 
produs o serie de reqrupări. Par
tidele liberal și centrist au hotărît 
— după numeroase ezitări — să 
prezinte un program comun, iai în 
unele circumscripții chiar liste co
mune. ■ ?

Este de remarcat, totodată, o de
plasare sensibilă a .corpului elec
toral spre stingă, deplasare mar
cată încă de alegerile precedente.

se

fășurat într-o atmosferă prietenească 
și cordială, a fost de față Jeno Szir- 
mai, președintele Federației coopera
tivelor ungare.

vizită în R. P. Bulgaria, a fost primită 
joi de Jivko Jivkov, prim-vlcepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și de Ivan Budinov, 
ministrul comerțului exterior al R. P. 
Bulgaria. Au fost discutate probleme 
privind intensificarea schimburilor 
economice dintre cele două țări.

fost consacrată României, 
română care participă la 

științific ai festivalului, a 
o serie de comunicări. în 

sală a Filarmonicii „Pade- 
din localitate, corul de came-

. Cea de-a cincea zi 
— a Festivalului de muzică veche 
din Europa centrală șl răsăriteană, 
care se desfășoară Ia Bydgoszcz, R. P. 
Polonă, a 
Delegația 
congresul 
prezentat 
marea 
rewskl1 
ră „Madrigal" al Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" din București, con
dus de artistul emerit Marin Constan
tin, a susținut concertul inaugural.

n KINSHASA. După cum anunță 
postul de radio Kinshasa, pre

ședintele congolez, generalul Mobutu, 
a semnat un decret prin care se ope
rează mai multe modificări în cadrul 
guvernului de la Kinshasa. Remanie
rea, precizează agenția France Presse, 
afectează cîțiva miniștri care și-au 
schimbat tnfre ei portofoliile. în a- 
celași timp, se prevede crearea unor 
noi ministere.

Ipî? BUDAPESTA. La Budapesta a luai 
889 sfîrșit concursul internațional de 
vinuri, șampanie, vermuturi și co
niacuri. Băuturile românești au obți
nut la acest concurs 22 de medalii de 
aur.

B VARȘOVIA, 
a Festivaluli

H PEKIN. Premieriil Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En-Iai, 

a primit delegația parlamentară din 
Somalia, condusă de șeicul Mukhtar 
Mohamed Hussein, președintele Adu
nării Naționale, care se află intr-o vi
zită oficială, prietenească.

I
i

scufundat miercuri 
împreună cu alte 
submarinul, a fost

urma unei avarii, submarinul vest-german „S-170
Marea Nordului, în timp ce participa, la manevre 

unități' vest-germane Construit la sfîrșitul anului-1944, , ...... ..
ascuns după război la o adincime de 56 m'îri largul insulei daneze Anhoit 
și readus la suprafață în 1956. El a fost remis, în august 1957, marinei 

militare vest-germane.

B PRAGA. Agenția CTK informează 
că la invitația C.C. al P.C. din 

Cehoslovacia, președintele Partidului 
Socialist Italian al Unității Proletare, 
Lelio Basso, a făcut între 2 și 15 sep
tembrie o vizită în R. S. Cehoslovacă. 
El a avut o întrevedere cu Vladimir 
Koucky, secretar al C.C. al. P.C. din 
Cehoslovacia.

B BERLIN. I.a Berlin s-a deschis o 
expoziție de cărți a Editurii Aca

demiei Republicii Socialiste România. 
La deschidere au participat dr. ing. Ni- 
colae Ghenea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România Ia BeYlin; și acad, 
prof. Alexandru Graur, directorul E- 
diturii Academiei.

BUDAPESTA. La invitația Fede- 
rației cooperativelor ungare, la 

Budapesta se află într-o vi
zită Constantin Mateescu, președin
tele CENTROCOOP. Agenția M.T.I. a- 
nunță că la 14 septembrie el a fost 
primit de R. Nyers, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U. La convorbire, care s-a des-

PHENIAN- La ședința secretarilor 
“ Comisiei militare de armistițiu în 
Coreea, care a avut loc la Kaesong, 
partea coreeano-chineză a protestat 
pe lingă partea americană împotriva 
introducerii ilegale de diferite tipuri 
de arme grele și automate în zona 
demilitarizată.

JjS! SOFIA. Delegația Republicii Sin- 
™ gapore, în frunte cu Lim Kim San, 
ministrul de finanțe care se află într-o

05? MOSCOVA. Cunoscutul actor so- 
™ viatic Nikolai Cerkasov a încetat 
din viață, în virslă de 64 de ani: In 
cariera sa el a r erprelat circa 100 
de roluri în teatru și cinema.
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