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Urcuș spre 
marile producții

VIZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID SI DE STAT 
ÎN REGIUNEA MURES- 

AUTONOMĂ MAGHIARĂ

Ultimii ani au însemnat 
pentru gospodăriile din cadrul 
Trustului Gostat-București 
noi trepte urcate pe drumul 
sporirii producțiilor agricole, 
al dezvoltării și întăririi lor 
economice. Pe acest posta
ment solid al experienței 
acumulate, pe cel conturat — 
acum abia prin cifre —. al dez
voltării bazei tehnice materia
le s-au desfășurat dezbaterile 
din consiliul directorilor (și 
continuă in cadrul fiecărei u- 
nități) prilej de analiză a 
modului în care s-au realizat 
prevederile planului de pro
ducție pe primul semestru al 
anului, de stabilire a măsuri
lor necesare pentru încheierea 
cu bune rezultate a acestui an 
agricol și pentru înfăptuirea 
sarcinilor realiste, mai mobi
lizatoare pentru 1967 și pentru 
ceilalți ani ai cincinalului.

Aceleași probleme au consti
tuit teme în discuția avută de 
redactorul nostru, ing. GH. 
FECIORU, cu tovarășul ing. 
GRIGORE CHIȘLEANU — 
directorul Trustului Gostat- 
București.

— Analiza amănunțită de 
zilele trecute din consiliul di
rectorilor a constituit pentru 
noi — arăta dînsul — un pri
lej în plus de cunoaștere a 
propriilor realizări, de relie

fare a posibilităților și mai 
mari de care dispunem pentru 
îmbunătățirea rezultatelor e- 
conomice. Primul semestru al 
acestui an s-a încheiat, pe 
ansamblul trustului, cu un bi
lanț bun : s-a depășit cu a- 
proape unsprezece milioane 
planul la producția totală și 
cu circa douăzeci și șase de 
milioane lei planul de veni
turi. Toate acestea, cu o redu
cere considerabilă — de pes
te șaisprezece milioane lei — ■ 
a cheltuielilor de producție și 
cu un beneficiu ce întrece cu 
5 684 000 lei propriile preve
deri.

— Considerați că erau posi
bilități pentru realizări și mat 
bune ?

— Faptele dau un categoric 
răspuns afirmativ. încă avem 
diferențe mari de producție 
de la o unitate la alta, deși 
dispun de condiții aproape 
identice. Să fiu mai clar. 
G.A.S. Băneasa». Prundu și 
Buftea, de pildă, și-au depă
șit în primul semestru al a- 
cestui an planul de producție 
și de venituri cu pînă la 20 
la sută, în timp ce la Mihăi- 
lești, Băltenî, Spanțov și Bu- 
ciumeni, nerealizările ajung
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Vineri dimineața, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Janos Fazekaș, Mihai Gere și 
Virgil Trofin au sosit în 
regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară pentru a analiza 
împreună cu organele și orga
nizațiile locale de partid și de 
stat modul cum sînt îndepli

nite sarcinile trasate de Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, pentru a se 
sfătui cu oamenii muncii din 
întreprinderile, instituțiile și 
satele regiunii în vederea gă
sirii celor mai bune căi de 
realizare, a obiectivelor prevă
zute pentru această regiune 
în planul cincinal.

La Botorca
ț

■ Primirea oaspeților s-a fă
cut la Botorca, de numele 
căreia se leagă una din 
primele mari acțiuni vo
luntare ale tineretului nos-

Agnita-Botorca. Ei poartă cu 
mîndrie salopeta și boneta 
brigadierilor. Tov. Aurel Ma- 
noluc, fost brigadier, se apro-

sînt astăzi oameni în vîrstă, 
unii dintre ei au copii care 
lucrează pe noi șantiere. Ei au 
devenit buni meseriași în di
ferite domenii de activitate, 
unii sînt ingineri, profesori 
sau doctori și, împreună cu 
toți oamenii muncii, contri
buie la făurirea vieții lumi
noase pentru întregul nostru 
popor. Permiteți-mi să vă 
transmit un salut călduros 
din partea Comitetului nostru 
Central și să vă spun — după 
cum se obișnuiește la noi —• 
bine v-am găsit. Vă doresc 
multă sănătate, noi succese în 
viața și activitatea dv. Iar 
foștilor brigadieri le doresc ca 
în activitatea lor să munceas

că cu aceeași dîrzenle cu care 
au început în '47 să-și aducă 
contribuția la înflorirea Ro
mâniei socialiste, la nivelul 
superior al cunoștințelor și 
posibilităților de astăzi".

Cuvintele tovarășului Nico
lae Ceaușescu sînt salutate cu 
vii aplauze și urale. Se aud 
cîntece, se încing hore, vîrte- 
jul jocului făcînd loc, după 
tradiție, cunoscutului dans 
popular „Purtata de pe Tîr- 
nave". Drumul conducătorilor 
de partid și de stat este pre
sărat cu flori de băieții și fe
tele care se află de o parte și 
de alta a șoselei.

chimiștilor tărnăveneni, al In
vestițiilor importante alocate 
an de an pentru dezvoltarea 
combinatului. Actualul cinci
nal reprezintă o nouă și im
portantă etapă pe acest drum. 
In 1970, cînd noile instalații 
de bicromat și pigmenți anor
ganici vor funcționa din plin, 
valoarea producției va fi cu 
28 la sută mai mare decît la 
începutul anului 1965. Și nu 
peste mult timp un nou pro
dus se va înscrie în gama de 
fabricație : germaniul, produs 
atît de necesar pentru fabri
cația de semiconductoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu se interesează de felul cum 
sînt folosite spațiul și utila-

tru, care acum aproape 
20 de ani, urmînd cu în
suflețire îndemnul partidului, 
a lucrat pe șantierul magis
tralei de gaz metan Agnita- 
Botorca, important obiectiv al 
începutului construirii socia
lismului în patria noastră.

Mii de oameni se află de o 
parte și de alta a șoselei, 

• pînă sus pe dealurile ce urcă 
molcom în depărtare. Locui
tori din Tîrnăveni, din Căpîl- 
na, Cetatea de Baltă, Feișa, 
Gănești, Adămuș, Cornești, 
Crăiești, Seuca șt alte sate de 
pe mîndra vale a Tîmavei, au 
ținut să fie prezenți aici, la 
poarta regiunii, care are drept 
stâlpi o sondă de gaz metan 
în plină activitate și un uriaș 
butuc de viță de vie încărcat 
cu struguri timpurii. Un arc 
de frunze de stejar, podoaba 
pădurilor ce cuprind dealuri
le de aici, poartă în împleti
turile sale cuvinte de urare: 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român", „Să trăiască și să 
înflorească scumpa noastră 
patrie — Republica Socialistă 
România", „Bine ați venit, 

1 iubiți conducători ai partidu- 
1 lui și statului nostru".

în întâmpinarea oaspeților 
au venit tov. Nicolae Vereș, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid, Ladislau 
Braniș, președintele comitetu
lui executiv al sfatului popu
lar regional, membrii biroului 
comitetului regional de partid, 
precum și numeroși alți con
ducători ai organelor locale 
de partid și de stat, ai orga
nizațiilor obștești.

Tov. Nicolae Vereș urează 
oaspeților un călduros bun 
venit în numele Comitetului 
regional de partid, al tuturor 
oamenilor muncii români, 
maghiari, germani din regiu- 

j nea Mureș-Autonomă Maghia- 
f ră.

Bătrinul Vasile Coțpp șl ti
nere fete, în alesul port 
de prin părțile Căpîlnei, 

- oferă oaspeților, pe ștergare, 
pîine pufoasă, cu coaja aurie, 
din griul nou. După obi
cei, alte fete, în frumoase 
costume naționale românești, 
maghiare și germane, oferă 
ploștl din ceramică, smălțuite 
în culorile cîmpului, pline cu 
licoarea vinului de Tîrnave. 
Se află prezent, de aseme
nea un grup compact de 
250 foști brigadieri din ra
ionul Tîrnăveni, care au lu
crat la construirea conductei

La mitingul de la Tg. Mureș Foto : AGERFRES

ple de conducători! d« 
partid șl de stat și ra
portează : „Azi, noi, foștii 
brigadieri de pe șantierul Ag- 
nita-Botorca, muncim cu ace
lași entuziasm, ca acum 19 
ani, în întreprinderile și pe 
șantierele din raionul Tîrnă
veni pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului".

In uralele ce nu contenesc, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se adresează celor prezenți: 
„Vă mulțumim pentru cuvin
tele rostite la adresa partidu
lui, pentru manifestarea căl
duroasă prilejuită de sosirea 
noastră în regiunea Mureș-Au- 
tonomă-Maghiară, la Botorca, 
unde în 1947 a început acțiu
nea muncii voluntare, semnal 
al trecerii la construcția unei 
vieți noi în patria noastră.

De atunci sînt aproape 20 de 
ani. Am realizat multe. Bri
gadierii de la Agnita-Botoroa

Printre chimiștii 

din Tîrnăveni
In curînd valea se deschide 

larg, la orizont profilîndu-se 
silueta unor coșuri fumegînde. 
Ele vestesc de departe orașul 
Tîrnăveni, veche așezare me
dievală, devenită astăzi o pu
ternică cetate a chimiei. încă 
de la intrarea în oraș, primi
rea caldă, entuziastă, făcută 
de zecile de mii de locuitori 
marchează drumul pînă la 
combinatul chimic. Aici con
ducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați de tovarășul 
Constantin Scarlat, ministrul 
industriei chimice, de cadrele 
de conducere ale combinatu
lui și de un mare număr de

muncitori, tehnicieni și ingi
neri.

Directorul general al Com
binatului chimic Tîrnăveni, 
ing. Vasile Avram, face o pre
zentare a combinatului, a 
dezvoltării lui. în fața unei 
machete se analizează ampla
sarea noilor secții șt fabrici 
prevăzute în cincinal pentru 
dezvoltarea combinatului. Ceea 
ce se realiza în 1938 în- 
tr-un an întreg, astăzi se rea
lizează într-o lună. Aceasta în
seamnă că în anul 1966, aici se 
va produce tot atît cît se pro
ducea în 12 ani în trecut. 
Este rezultatul eforturilor

jele existente pentru mărirea 
producției și cum vor fi gos
podărite spațiile actuale la 
amplasarea viitoarelor insta
lații.

Se vizitează combinatul. 
Primul popas se face la cel 
de-al treilea cuptor de carbid. 
După aceea s-a mers la noul 
cuptor nr. 4 care, o dată cu 
intrarea sa în funcțiune, a 
dublat producția de carbid. 
Prin performanțele sale, agre
gatul se înscrie printre insta
lațiile similare de prim rang 
din lume.

Din discuțiile purtate cu spe
cialiștii combinatului reiese că 
acest proces tehnologic, ce im
presionează prin proporțiile și 
complexitatea sa, va suferi nu 
peste mult timp corective im
portante. Chimiștii au experi
mentat cu rezultate promiță
toare înlocuirea cocsului spe
cial, produs cu un preț de 
cost ridicat, cu gazul metan.

Reducerea cheltuielilor la fa
bricarea carbidului și crește
rea cu circa 30 la sută a capa
cității de producție reprezintă 
principalele rezultate ale mo
dificării actualului procedeu 
de fabricare.

în discuția cu specialiștii, 
tovarășul Alexandru Drăghici 
are cuvinte de apreciere la 
adresa calității produselor, 
subliniind însă că sînt nece
sare noi eforturi în această 
direcție.

Oaspeții iau apoi cunoștință 
de procesul fabricării faianței. 
Produsele pot fi admirate 
chiar de la intrarea în fabrică. 
Un mare panou, acoperit în 
întregime cu plăcuțe de faian
ță de toate culorile, reprezin
tă în mic o expoziție sui-ge- 
neris a rezultatelor muncii 
acestui harnic colectiv. Ion 
Albu, laureat al Premiului de 
Stat, dă ample explicații. Ca 
și colegii lor de la carbid, spe
cialiștii de aici s-au preocupat 
de ieftinirea producției, în 
condițiile îmbunătățirii cali
tății ei.

Tovarășul Emil Bodnaraș 
apreciază că aici se realizea
ză produse bune, foarte cău
tate, recomandînd conducerii 
combinatului să găsească noi 
soluții pentru sporirea pro
ducției. în această ordine de 
Idei, se interesează dacă nu se 
poate evita arderea plăcilor 
de faianță de două ori în cup
toare. Această metodă, care 
este studiată în străinătate, ar 
însemna dublarea capacității 
de producție cu aceleași uti
laje. Specialiștii informează 
că sînt la curent cu aceste 
experiențe și fac și ei aseme
nea încercări.

Este foarte bine — sublinia
ză tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. Trebuie gă continuați pe 
această linie. Dezvoltarea cer
cetării științifice în cadrul în
treprinderilor poate și trebuie 
să rezolve foarte multe pro
bleme în sprijinul dezvoltării 
producției.

La încheierea vizitei are 
loc un miting.

In numele colectivului de 
chimiști, oaspeții sînt salutați 
de directorul general, ing. Va
sile Avram, care a subliniat 
că politica înțeleaptă de in
dustrializare socialistă, pro
movată cu consecvență de 
partid, se reflectă și în dez
voltarea Combinatului chimic 
de la Tîrnăveni.

In uralele miilor de parti
cipant a luat apoi cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
Este pentru noi o deosebită 
bucurie de a vizita combina
tul dv. și mai cu seamă de a 
ne întîlni ou muncitorii, teh
nicienii și inginerii acestui 
combinat chimic —a spus vor
bitorul. Ați obținut rezul
tate frumoase în anii con
strucției socialismului. în nu
mele Comitetului Central al 
partidului vă felicit pe toți 
cei care lucrați în acest 
combinat pentru rezultatele 
obținute.

VIRGIL DANCIULESCU 
PAUL DIACONESCU 
ALEXANDRU BRAD 
NICOLAE VAMVU i
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Uzinele „Republica" din Capitală. In ca
drul adunării de dezbatere a prevederilor 
cincinalului, harnicii laminatori au raportat 
realizarea peste plan a 2 153 tone de țevi 

in primele șapte luni ale acestui an.

Cu pianul 
îndeplinit 
șl depășit

• INDUS
TRIA REGIU
NII BANAT a 
dat în primele 
7 luni ale anu
lui o produc
ție globală cu 
peste 230 mi
lioane Iei mai 
mare decît 
prevedea pla
nul, multe din 
angajamentele 

luate în între
cerea socialistă 
pe acest an 
fiind de pe 
acum îndepli
nite. Au fost 
date în plus 
mai mult de 
31000 tone 
fontă, oțel și 
laminate, 60 
vagoane de 
marfă de mare 

tonaj și alte 
produse.

• Bilanțul 
încheiat la 
sfîrșitul celor 
7 luni ale anu
lui de către 
ÎNTREPRIN
DERILE IN
DUSTRIALE 
DIN REGIU
NEA SUCEVA 
arată că pla
nul producției 
globale a fost 
depășit cu 
64 558 000 lei. 
Productivitatea 
muncii a depă
șit și ea pre
vederile cu 1,5. 
Ia sută.

(Agerpres)

DRUMUL
SOAREL UI

III. BRAȘOV
A «

Intîlnire cu inovatorii
Plasați pe orbita drumului 

soarelui, reporterii au par
curs din Deltă cu vaporul, a- 
vionul și trenul în două zile 
distanța pe care astrul ceresc 
o face în 15 minute, pînă la 
următorul făsărit prevăzut în 
carnetul de însemnări: în bă- 
trîna și mereu noua cetate a 

_ meșterilor de renume, Brașo 
vul. Orașul întinerit în anii 
puterii populare are, la rindul 
său, o majoritară populație 
tinără din care o bună parte 
— 23 000 ! — lucrează în in 
dustrie. S-a vorbit de nenu
mărate ori de poezia cifrelor. 
Intr-adevăr, în anumite situa
ții, cifrele din tabele sînt ade
vărate metafore codificate în 
limbaj matematic pentru uzul 
mașinilor electronice de cal
culat. în asemenea cifre poți 
desluși biografii și destine, 
sensurile dezvoltării, respira
ția înnoitoare a socialismului.

Iată cîteva asemenea cifre : 
tn fiecare an ies de pe băncile

școlilor profesionale brașove
ne peste 2 000 muncitori cali
ficați ; anual urmează cursu
rile serate și fără frecvență 
în învățămîntul mediu cu 
mult peste 6 000 tineri munci
tori și tot în același răstimp 
210 tineri muncitori învață în 
clasele politehnicii brașovene, 
la cursurile serate și fără 
frecvență. Din cei 1 612 inova
tori ai orașului peste 800 sînt 
tineri care, numai în primele 
luni ale acestui an, au adus, 
prin propunerile lor, economii 
de 1.546.938 tei. Este semnifi
cativă chemarea lansată la o 
recentă plenară a comitetului 
orășenesc U.T.C. : „să muncim 
și să gîndim inginerește" ! 
Sîntem în hala de montaj a 
Uzinelor „Tractorul", acolo 
unde ia fiecare 8 minute un

ATANASIE TOMA 
PAVEL AIOANEI

(Continuare în pag. a ll-a)
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Un moment important ACTUALITATEA
in lupta proletariatului

a

român împotriva exploatării t

La începutul secolului al 
XX-lea, proletariatul din țara 
noastră se afla, din punct de 
vedere politic, în impasul 
temporar provocat de dezor
ganizarea, în anul 1899, a 
partidului său de clasă.

Procesul de refacere a or
ganizațiilor profesionale ale 
proletariatului, a partidului 
său, a fost îngreunat, în bună 
măsură, de politica abilă a 
claselor dominante dusă în 
rîndul maselor muncitoare 
pentru dezorientarea lor. Ast
fel, în scopul sustragerii cla
sei muncitoare de la lupta 
unită în organizații proprii 
împotriva exploatării este 
promulgată, în anul 1902, le
gea meseriilor, urmată de re
gulamentul pentru înființa
rea corporațiilor.

Agitând lozinca și principiile 
„armoniei de clasă" ce urmau 
să „domnească" în sînul noi
lor instituții, clasele exploa
tatoare desfășurau o acerbă 
propagandă în favoarea cor
porațiilor, organizații a căror 
menire nu era alta decît 
aceea de a facilita destrăma
rea spiritului solidarității de 
clasă.

Trăind și muncind însă în 
condiții grele, lăsați la bunul 
plac al patronilor muncitorii 
au început treptat să se con
vingă că viața lor va putea fi 
ușurată numai cu ajutorul 
unor organizații proprii de 
clasă.

Pe lingă 
terială, la 
convingeri
ciuda tuturor greutăților, par
tea înaintată a clasei munci
toare din țara noastră, mili- 
tanții revoluționari, printre 
care I.C. Frimu, Alecu Con
stantinescu, dr. C. Racovski, 
Mihai Gh. Bujor, Vasile Ana
gnoste și alții care au des
fășurat o însuflețită și mobi
lizatoare propagandă revolu
ționară în mijlocul proletaria
tului pe linia educării sale în 
spirit de clasă și unirii for
țelor în organizații profesio
nale de sine stâtoare. Dato
rită acestor activități susținu
te, adevăratul caracter al cor
porațiilor a fost demascat în 
fața maselor muncitoare, reu- 
șindu-se în acest fel să se 
ducă mai departe procesul de 
dezvoltare a mișcării munci
torești prin reînchegarea ac
tivității sindicale.

La sfirșitul lunii februarie 
1905 ca urmare a activității 
desfășurate de I. C. Frimu, 
Voicu Andreescu-Rîureanu și 
alții, ia ființă în București 
sindicatul lucrătorilor tâm
plari.

Urmînd exemplul acestora, 
în perioada imediat urmă
toare, muncitorii din alte ra
muri de producție, prin adu
nări deschise, și-au constituit 
propriile lor sindicate. Astfel, 
iau ființă sindicate ale muncî-
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situația grea ma- 
formarea acestei 
a contribuit, în

torilor strungari în fier, ale 
lucrătorilor de încălțăminte, 
ale tapițerilor, metalurgiștilor, 
zidarilor, tipografilor din 
București, ale muncitorilor 
din docuri, metalurgiștilor, 
tîmplarilor, zugravilor și al
tor profesiuni din Galați. 
Cîmpina, Brăila și din alte nu
meroase orașe ale țării. Cu 
toate piedicile și uneltirile 
corporațiilor, pînă în august 
1906 numărul sindicatelor în
ființate în întreaga țară se 
ridică la peste 50 de organi
zații.

Noile organizații profesio
nale muncitorești au consti
tuit, prin obiectivele propuse, 
o formă superioară de luptă și 
o nouă etapă de dezvoltare a 
mișcării profesionale din Ro
mânia.

In această perioadă, martie 
1905—august 1906, au izbuc
nit numeroase conflicte de 
muncă și greve inițiate și 
conduse de sindicate în urma 
cărora au fost obținute unele 
succese de ordin economic. Cu 
toate acestea însă, acțiunile 
muncitorești declanșate au 
scos în evidență caracterul lor 
răzleț, slaba legătură între 
organizațiile sindicale, lipsa 
unei conduceri unice care să 
coordoneze lupta clasei mun
citoare împotriva exploatării.

Acțiunile revendicative eco
nomice necoordonate, crește
rea numerică a organizațiilor 
profesionale muncitorești și a 
prestigiului acestora, cererile 
formulate de muncitori au 
impus ca o necesitate canali
zarea activității sindicale și 
orientarea ei pe baza unei tac
tici și linii de conduită bine 
definită și unitară. Acest dezi
derat a fost realizat la prima 
Conferință pe țară a sindica
telor și cercurilor social-de- 
mocrate ce a avut loc la

București între 13—15 
gust 1906.

In timpul Conferinței la 
care au participat peste 100 de 
delegați, reprezentând 36 de 
organizații sindicale din 
București, Galați, Iași, Brăila, 
Ploiești și alte orașe ale țării, 
Alecu Constantinescu, relevînd 
forța și tăria morală a mun
citorilor grupați în sindicate, 
forță la baza căreia stă soli
daritatea. muncitorilor născută 
din comunitatea de interese 
și acțiuni în lupta pentru dez
robirea lor de clasă, mențio
na totodată misiunea sindica
telor bazate pe principiul lup
tei de clasă, rolul lor în edu
carea și creșterea conștiinței 
proletariatului.

In a 3-a zi a lucrărilor, de
legații prezenți la Conferință, 
exprimînd voința unanimă a 
muncitorilor organizați din 
România, au adoptat hotărî- 
rea privitoare la constituirea 
Comisiei Generale a Sindica
telor, for unic de conducere, 
îndrumare și coordonare 
organizațiilor sindicale 
întreaga țară, menit a conso
lida totodată eforturile aces
tora în lupta lor pentru eman
ciparea economică a clasei 
muncitoare.

Marcînd importanța Confe
rinței, a dezbaterilor vii pur
tate în ,ilumina nestinsă a 

ziarul 
scria

au-

Vineri dimineața a 
părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Con
go-Brazzaville, o dele
gație de partid și gu
vernamentală condusă 
de Vasile Vlad, mem
bru supleant al C.C. 
al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., 
care la invitația 
Mișcării naționale re
voluționare — partid 
de guvernămînt din 
Republica Congo, va 
face o vizită în aceas
tă țară cu prilejul Zi
lei naționale — 15
august.

Din delegație fac 
parte Ștefan Cleja, 
ambasador, director în 
Ministerul Afacerilor 
Externe, și Gheorghe 
Stoianovici, consilier 
în Ministerul Comer
țului Exterior.

La plecare, pe aero
portul Băneasa, mem
brii delegației au fost 
conduși de Ghizela 
Vass și Dumitru Iva- 
novici, membri ai C.C. 
al P.C.R., șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., 
Ion Iliescu, membru 
supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Du
mitru Lazăr, membru 
supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef 
de secție la C.C. al 
P.C.R., Mircea Malița, 
adjunct al 
afacerilor 
Dumitru 
secretar al
Orășenesc 
al P.C.R.,
superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe

și Ministerul Comer
țului Exterior.

Vinerj după-amiazi 
s-a înapoiat în Capi
tală, venind din Iran, 
delegația guverna
mentală a tării noas
tre, condusă de Gheor
ghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior.

Pe aeroportul Bă- 
neasa erau prezenți 
Dumitru Mosora, mi
nistrul industriei con
strucțiilor, Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului 
exterior și alțl mem
bri ai conducerii a- 
cestui minister, Marcel 
Popescu, vicepreședin
te al Camerei de Co
merț.

ministrului 
externe, 

Gheorghe, 
Comitatului 

București 
funcționari

Grupul de diplomați 
din ministerele de ex
terne ale unor țări 
independente în curs 
de dezvoltare, condus 
de dr. Dragoslav Pro- 
tici, secretar general 
adjunct al Organizați
ei Națiunilor Unite 
pentru problemele po
litice speciale directo
rul programului O.N.U. 
pentru formarea ca
drelor diplomatice, a 
părăsit Capitala vineri 
dimineața, plecînd spre 
Geneva. Pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au 
fost conduși de Mircea 
Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor 
externe, de funcționari 
superiori din minister.

Vizita în țara noas
tră a fost organizată

sub auspiciile Institu
tului O.N.U. pentru 
formarea cadrelor di
plomatice ale ministe
relor de externe din 
țările independente 
din Asia, Africa și A- 
merica Latină.

în tara noastră, oas
peții au stat patru zile. 
In acest timp ei au 
audiat expuneri despre 
politica externă și in
ternă a tării noastre. 
Expunerile, urmate d< 
întrebări și răspunsuri 
au fost primite cu viv 
interes prilejuind ur 
schimb util de părer, 
și documentare.

Grupul de diplomat) 
a fost primit Ia Aso
ciația de drept inter
național și relații in
ternaționale, a vizitat 
cartiere noi ale Capi
talei, Muzeul satului 
Muzeul Peleș, orașele 
Brașov și Sinaia, o 
biective social-turisti- 
ce, exprimînd apreci
eri elogioase asupra 
celor văzute.

Ansamblul de cîntece 
și dansuri al armatei 
R.P. Ungare, care între
prinde un turneu în 
țara noastră, a pre
zentat vineri seara un 
spectacol muzical-core- 
grafic la Casa sindi
catelor din Iași. 
Publicul ieșean a răs
plătit cu vii aplauze 
măiestria artistică a 
corpului de balet, a 
corului, orchestrei 
simfonice, orchestrei 
de muzică populară și 
a grupului de soliști ai 
ansamblului.

(Agepres)

*

Standul expoziției de artizanat de la
Foto:

în întinsele păduri 
ale regiunii Hunedoa
ra, campania strîngerii 
fructelor de pădure 
este în toi. întreprin
derile forestiere au or
ganizat din timp a- 
ceastă campanie, mo- 
bilizînd toate forțele

și mijloacele necesare 
recoltării și depozitării 
fructelor.

Rezultatele 
portante. Au 
pediate deja 
nitățile 
Industriei
și pentru export can-

sînt im- 
fost ex- 
către u- 

Ministerului 
Alimentare

Muzeul satului
N, STELORIAN

tități de 175 tone afi
ne negre, 285 tone 
zmeură, 40 tone mure, 
130 tone ciuperci. Pla
nul de recoltare s-a 
realizat astfel la toate 
fructele în proporție 
de 70—80 la sută.

R. LAL

Expoziția 
ctno^raiica de hi
Muzeul satului

idealului socialist", 
„România muncitoare" 
că, hotărîrile adoptate cu a- 
cest prilej „vor asigura dez
voltarea mai departe a miș
cării de redeșteptare și eman
cipare a muncitorimii din țară 
și vor crea în scurtă vreme pe 
Uriașul care va dărî.ma o 
lume și va înălța o alta pe 
ruinele ei".

Rezultatele obținute de miș
carea sindicală centralizată 
prin crearea Comisiei Gene
rale a Sindicatelor și-au dat 
în curind roadele. In perioada 
de după Conferință, creșterea 
în combativitate și numerică 
a sindicatelor (la sfirșitul anu
lui 1906, în întreaga țară se 
constituiseră peste 90 de sin
dicate) a dat noi lovituri or
ganizațiilor corporatiste, cres- 
cînd totodată încrederea mun
citorimii în organizațiile lor 
proprii și în forța lor unită în 
aceste organizații.

ION ILINCIOIU
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Cavnic. Oprire 10 minute"

satului s-a 
curind o ex-

fof- 
sta- 
nu~

18,00 : Pentru copii și tine
retul școlar ; 19,00 : Telejur
nalul de seară ; 19,15 : Rapsozi 
populari : Maria Niciu din 
comuna Frumoasa, raionul 
Zimnicea, regiunea București; 
19,45 : Actualitatea cinemato
grafică ; 20,00: Tele-enciclo- 
pedia ; 21,00 : Studioul mic :

„OEcratiizarea schițelor: 
mică cercetare" de Mihail Sa- 
doveanu și „Călătorului îi șa- 
de bine cu drumul" de Al. 
Brăteseu-Voinești ; 21,30 : Fil
mul : „Sfîntul" ; 22,20: Tele- 
sport: 22,40 : Telejurnalul de 
noapte ; 22,50 : Buletinul me
teorologic ; 22,55 : închiderea
emisiunii.

• O interesantă dispută 
balistică a atras recent pe 
dionul din Sinaia un mare 
măr de spectatori. Partida a lost 
inedită nu numai printr-o ne
așteptată spectaculozitate, dar 
și prin apartenența jucătorilor. 
Este vorba de o frumoasă ac
țiune organizată de tabăra in
ternațională de pionieri din 
Sinaia. Cei 22 de componențl 
au fost cei care s-au eviden
țiat in urma unui campionat in
tre cele 7 detașamente, selec- 
Jionindu-se o echipă din pio
nieri români și una multina
țională (din Bulgaria, R. D. 
Germană, Ungaria, Uniuned 
Sovietică). Meciul celor două 
echipe a fost condus de pro
fesorul de educație fizică, Dan- 
ciu Eugen, s-a Încheiat cu sco
rul de 4—2 in favoarea pionie
rilor români în urma unei 
dispute pe cit de dirză și spec
taculoasă pe atît de mult gus
tată de mulțimea entuziasmata 
a spectatorilor. (IOVĂNESCU 
IOS1F, corespondent).

• Aseară pe stadionul Republi
cii în prezența a aproape 10 000 
de spectatori, echipa selecționată 
de box a țării noastre a Învins cu 
scorul de 9—1 echipa R. F. Ger
mane. Meciul revanșă va avea loc 
duminică seara la Constanța.

• în runda a 8-a a turneului fi
nal al campionatului mondial stu
dențesc de șah, ce se desfășoară 
la Orebro, echipa României a in- 
tîlnit selecționata U.R.S.S. de care 
a fost învinsă cu 3—1.

în clasament conduce U.R.S.S. 
cu 24 puncte, urmată de Ceho
slovacia 22,5 puncte, Iugoslavia, 
Danemarca 19,5 puncte, România 
17,5 puncte, Anglia 
Izrael 15,5 puncte, 
puncte etc.

• World Boxing 
(W.B.A.) i-a înmînat 
categoria „grea1' 
cența, recunoscîndu-1 campionul 
mondial oficial al acestei categorii. 
Intr-o declarație făcută repre
zentanților presei sportive, Geor
ge Hamid a spus că elevul său Er
nie Terrel este gata oricînd să-și 
pună titlul în joc în fața lui Ca
ssius Clay.

10 mi-

unul, ca 
în cele

Autobuzul a oprit încet, 
aproape pe nesimțite. Dînd în 
lături ușa de la intrare, taxa
torul a anunțat :

— Cavnic. Oprire 
nute !

Coborîm unul cîte 
să luăm cunoștință
cîteva minute de peisajul ace 
stei localități miniere . peisaj 
dur, de un farmec sever. Mun
ții care înconjoară din toate 
părțile Cavnicul nu-i limitea
ză perspectiva, sci îi dau un 
contur mai precis.' Aerul e 
tare și dens. Aerul înălțimilor. 
Dar ceea ce reține involuntar 
atenția sînt construcțiile care, 
fără îndoială pentru un local
nic s-au integrat demult în 
elementele peisajului. Călăto
rul însă are nevoie de cîtva 
timp pentru a se obișnui cu

aceste prezențe masive aici, în 
inima muntelui.

Mai întîi sînt blocurile pen 
tru mineri. Primele două au 
apărut în 1952. Apoi, li s au 
alăturat, treptat, altele, pînă 
cînd au ajuns la 20 însumînd 
în total aproape 360 de apar
tamente. Și cifrele nu sînt 
decît pentru puțin timp exac
te, fiindcă deja, în spatele a- 
cestor blocuri, se văd 
patru, aflate în diferite 
de înălțime.

Pînă aici se aude
muncii constructorilor. Cuvîn- 
tul „constructor" a început să 
fie rostit în Cavnic abia în 
urmă cu 15 ani.

Rînd pe rînd au apărut com
plexe comerciale cu magazine 
moderne, un liceu cu 16 săli 
de clasă, apoi încă o școală

altele 
stadii

ecoul

cu 8 săli. în noua cantină a 
exploatării miniere s-a luat 
masa pentru prima dată abia 
în urină cu 2—3 săptămîni. La 
noul spital, cu o capacitate de 
50 de paturi, 
juns de acum în faza finisa
jelor. Flotația exploatării mi
niere nu are nici ea decît cîți- 
va ani. Dar așa cum se înalță 
acum în dreapta drumului re- 
petînd, prin treptele sale, cli- 
nurile muntelui din spate, 
parcă ar exista acolo de cînd 
lumea.

— Vă rugăm, poftiți în ma
șină !...

Cele 10 minute au trecut. în 
10 minute am parcurs o în
treagă istorie.

lucrările au a-

D. MATALĂ

16,5 puncte, 
Bulgaria 15

Association 
boxerului de 

Ernie Terrel li- 
recunoscîndu-1

Pe lac, la Dumbrava Sibiului
Foto : AGERPRES

La Muzeul 
inaugurat de 
poziție etnografică perma
nentă, cu vinzare. Obiectele 
puse în vinzare sînt origi
nale, lucrate de meșteri 
după tipicul podoabelor de 
artă populară aflate în ca
sele țărănești din muzeu. 
Înființată Ia cererea publi
cului, expoziția reprezintă 
și un stimulent pentru meș
terii creatori de artă popu
lară din toate centrele. Se 
remarcă- o gamă variată de 
modele reprezentând modul 
de a crea al fiecărei zone 
folclorice din țară. Meșterii 
obiectelor din ceramică de 
la Horezu expun o frumoa
să colecție de ulcele lucra
te cu „gaița" (un instru
ment specific, asemănător 
unui pieptene).

La fel de admirate, figurine
le fluieriște de Pisc, regiu
nea București, asemenea fi
gurinelor neolitice gumelhi- 
țene — ocupă un loc im
portant in expoziție.

Tehnica țesăturilor ilus
trează, de asemenea, bogă
ția artei noastre populate. 
Admirabile sînt cergile pă
curarilor din Transilvania, 
de o simplitate austeră, date 
la piuă, trase la dirste și 
spălate la viitoare. In fine, 
obiecte de port românesc 
adevărate podoabe: brîie, 
marame, ii, bete, brăcinare, 
ștergare etc.

Recenta expoziție etno
grafică întrunește laolaltă 
obiecte de artă populară de 
mare puritate. Succesul a- 
cestei expoziții, condițiile 
excelente de organizare ne 
determină să propunem a- 
ceastă formă de răspindire 
a artei populare și altor 
centre. La Cluj, Bran, Sibiu, 
există muzee etnografice, se 
vor mai înființa și altele. 
Este bine ca Ia toate aceste 
muzee să se organizeze a- 
semenea expoziții perma
nente, care să pună In va
loare specificul regional al 
zonei folclorice respective. 
Mișcarea turistică care a 
luat mare amploare și dra
gostea tuturor pentru tradi
țiile poporului solicită în
ființarea lor.

ION MARCOVICI
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Urcuș spre 
marile producții 

pînă la o treime din plan; la 
Periș producția medie de. lap
te de la fiecare vacă furajată 
este pînă la 1 august de 2 434 
litri, Iar la Spanțov și Buti- 
manu s-au obținut abia ceva 
mai mult de 1 500 litri; la 
G.A.S. Buftea producția de 
grîu a fost anul acesta cu a- 
proape 600 kilograme la hec
tar mai mare decît cea obți
nută de unitățile agricole de 
stat vecine.

— Cum se explică diferen
țele ? Ce concluzii impun ?

— Cînd despici firul în pa
tru, găsești și... explicațiile. 
Eu însă, le consider ca fiind 
în foarte mare măsură de na
tură subiectivă. Dacă și la 
gospodăriile Fundeni și Buciu- 
meni, spre exemplu, se asigu
ra o exploatare corespunzătoa
re a sistemelor de desecare, 
s-ar fi cîștigat recolta cîtorva 
sute de hectare pe care cultu
rile s-au compromis, iar dacă 
și la Periș se defrișau butu
rile și lăstărișurile, alte zeci 
de hectare ar fi produs din 
plin. Așa însă... Iată și alte 
„motive" : la Butimanu, Cor- 

nățel, Băltenî și Sălcuța sta
rea culturilor ar fi fost mult 
mai bună dacă se asigura o u- 
tilizare mai economică, mai 
gospodărească a agregatelor, a 
căror productivitate n-a depă
șit 20—25 la sută din capaci
tatea de lucru, iar în alte uni
tăți nu s-ar fi întîrziat efec
tuarea lucrărilor agricole; 
dacă ar fi fost pusă la punct 
o evidență zootehnică cores
punzătoare...

De aceea noi am insis
tat ca planul de măsuri al 
trustului, întocmit în consiliul 
directorilor — plan care a fost 
trimis fiecărei unități în par
te, să fie completai cu propu
nerile concrete reieșite din 
discuțiile ce se poartă în fie
care unitate. încheind această 
idee, vreau să spun că ne stă 
în putință să realizăm în în
tregime sarcinile de plan pe 
1966, să depășim eu cel puțin 
40 la sută volumul beneficii
lor planificate.

— Referindu-ne la viitor, 
vă rugăm, cîteva cuvinte des
pre sarcinile ce revin Trustu
lui Gostat București în urmă
torii cinci ani.

— Ca referire generală, pot 
spune că sînt mult mai mari 
decît realizările de pînă acum. 
Față de nivelul bilanțului de 
anul trecut, cu 18 și respectiv 

23 la sută e prevăzut să spo
rească producțiile medii de 
grîu și de porumb. Producția 
marfă, la suta de hectare, va 
crește cu 11 la sută, iar bene
ficiul, la aceeași unitate de 
suprafață, de patru ori. E 
prevăzut ca prin extinderea 
mecanizării, prin îmbunătăți
rea organizării muncii în fie
care unitate, productivitatea 
pe muncitor să crească la cel 
puțin dublu față de prezent, 
iar cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă, să se reducă 
cu 11 la sută.

— Reflectă aceste sarcini 
posibilitățile de care dispun 
gospodăriile din cadrul Trus
tului Gostat București ? V-ani 
adresat această întrebare gîn- 
dindu-ne la faptul că unități
le acestui trust vor dispune 
de o bază tehnică materială 
mult dezvoltată — numai pen
tru anul acesta volumul in
vestițiilor este de peste 120 
milioane lei — că vor deține 
o suprafață irigată de circa 
două ori și jumătate mai mare 
decît cea existentă în prezent. 
Și, să nu uităm... diferențele 
de care discutam mai înainte. 
Și ele numesc, în felul lor, 
alte și alte rezerve încă nefo- 
los^te...

— Nu vreau să fac preci
zări fără justificare. Personal 
și eu cred că aceste cifre sînt 

minime. De aceea, după defal- 
carea cu maximă atenție și 
obiectivitate a sarcinilor de 
plan pe gospodării, cea mai 
mare grijă o acordăm dezba
terii largi, multilaterale a a- 
cestora. Cu cît mai mulți 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri își vor spune părerea în 
consfătuirile de producție, vor 
veni cu propunerile lor de îm
bunătățire, cu atît mai sigur 
prevederile planului vor o- 
glindi mai fidel posibilitățile 
reale.

— Care credeți, totuși, că 
vor fi punctele principale de 
sprijin ce vor asigura reali
zarea sarcinilor din planul de 
producție al trustului — fără 
îndoială îmbunătățit în urma 
dezbaterilor ce vor avea loc 
în unități ?

— Mă bazez pe ceea ce ne-a 
dovedit practica atunci cînd 
afirm că. în condițiile pe care 
le avem (baza materială foar
te bună), un rol hotărîtor îl 
are organizarea muncii. De 
ea depind toate celelalte — 
în primul rînd grăbirea mate
rializării acțiunii de speciali
zare a producției în G.A.S., fo
losirea cu un randament spo
rit a mașinilor și a suprafe
țelor irigate etc. Ca o proble
mă aparte privim pregătirea 
oamenilor. La școli, prin 
cursuri de scurtă durată, și la 
locurile de muncă vor fi pre

gătiți în această perioadă cîte
va mii de mecanizatori, moto- 
pompiști, îngrijitori de ani
male etc.

— La toate acestea, prin ce 
pot contribui organizațiile 
U.T.C. ? Unde este mai mult 
așteptat aportul tinerilor ?

— Ce să spun... E suficient, 
poate, să amintesc numai că 
în cadrul celor 27 de gospo
dării aparținînd Trustului 
Gostat București marea majo
ritate a muncitorilor și ca
drelor tehnice sînt tineri, oa
meni în plină formare ca me
seriași. Aportul lor este aș
teptat peste tot — al mecani
zatorilor pe tarlale, prin lu
crări agricole de calitate ; al 
zootehniștilor, la sporirea pro
ducțiilor și reducerea cheltu
ielilor... Și pînă acum organi
zațiile U.T.C. au asigurat, prin 
acțiunile lor, mobilizarea ti
neretului la muncă, la rezol
varea unor probleme deose
bite de producție. In perioada 
următoare însă, dat fiind sar
cinile importante ce le avem 
de realizat mai ales în siste
mele de desecări și irigații, în 
zootehnie, așteptăm și sîntem 
siguri că vom primi din partea 
organizațiilor U.T.C., a tine
rilor noștri, o contribuție mult 
sporită, îndeosebi în ceea ce 
privește întărirea disciplinei 
de producție sub toate aspec
tele ei, pregătirea profesiona

lă și cultivarea dragostei ti
neretului pentru unitățile în 
care lucrează.

III. Brașovul.
Intilnire

cu inovatorii
nou tractor părăsește poarta, 
în primii săi zeci de metri, cu 
kilometrajul de bord la zero. 
Stăm de vorbă cu tînărul me
canic Baiaș Filip. Are 27 ani, 
este membru în comitetul 
U.T.C. pe uzină, este autorul 
cîtorva inovații și al unei per
fecționări tehnice aduse trac
torului românesc, de o mare 
valoare economică. Biografia 
sa : școala profesională, uzina, 
liceul seral. De curînd, a fost 
propus comitetului de stat al 
invențiilor pentru a i se în- 
mîna brevet de inventator. 11 
ascultăm pe Baiaș vorbind 
despre realizarea sa. Un veri
tabil efort intelectual a tre
buit să depună tînărul munci
tor care a muncit și gîndit 
inginerește, un efort exprimat 
într-un mare volum de cuno
ștințe tehnice și științifice. In 
varianta Baiaș, distribuitorul 
costă cu aproape 300 de lei 
mai puțin, (înmulțiți această 
sumă cu 1 tractor la 8 minu
te !) se reduce o mare canti
tate de muncă, țevărie, metal 
și se simplifică comanda de la 
trei la o singură manetă.

Ne continuăm vizita în Uzi

nele „Tractorul" printre cei 210 
tineri inovatori. Tot la secția 
montaj: utecistul Ionei Gheor
ghe. Este autorul a 9 inovații. 
Obiectul cercetărilor sale : ca
pota tractorului și rezervorul, 
care poartă la fiecare 8 minu
te din ciclul solar 9 autografe 
„Ionei", traduse prin tot 
atîtea modificări constructive. 
(„Mici", spune modest Ionei 
dar, adăugăm noi, valoroase).

La presă facem cunoștință 
cu secretarul comitetului 
U.T.C. din secție, Sechely Ro
bert. „Am realizat pînă acum 
numai 3 inovații. Sînt alți ti
neri care au mai multe reali
zări în acest domeniu. Priete
nul și colegul meu de secție 
RădUlescu Anghel a realizat 
recent o tijă pentru baia de 
ulei la care se economisesc 
mari cantități de metale nefe
roase. In ce mă privește, îmi 
pare rău că ultima mea ino
vație, realizarea prin ștanțare 
în numai 3 minute a unei pie
se care acum se realizează în 
12 minute, este tărăgănată da 
cei de la planificarea produc
ției. Și doar a fost aprobată 
de toți cei în drept".

La sculerie facem cunoștin
ță cu un alt tînăr a cărui bio
grafie are cîteva puncte de 
reper cuprinse în statistica de 
la început. Este inginerul Nec- 
șoiu Virgil, devenit de curînd 
șeful secției în care cu ani în 
urmă venise ca proaspăt ab
solvent al școlii profesionale. 
Ing. Necșoiu este, totodată, 
sufletul unei importante ini
țiative menită a spori califi
carea tineretului : „Olimpiada 
tehnică". Organizată pe faze 
de ateliere, secție și în final 
pe uzină, „Olimpiada tehnică" 
prilejuiește întrecerea celor 
mai buni meseriași în probe 

de concurs teoretice și prac
tice (acestea din urmă fiind 
eliminatorii) pe baza unui ri
guros regulament de concurs. 
Pentru departajarea cîștigă- 
torilor pe secții s-a recurs la 
precise analize și probe de la
borator care au demonstrat o 
înaltă stăpînire a profesiei de 
strungar a unor tineri ca Năf- 
tănăilă loan, Mureșan Dumi
tru sau Sava Alexandru care 
lucrează în cadrul unui sector 
de unicate.

De la „Tractorul", care își 
trimite solii pe ogoarele a- 
proape a tuturor continentelor 
trecem la o întreprindere ve
cină, „Rulmentul" exportatoa
re de rulmenți de înaltă cali
tate (bile cu clase de perfec
ționare 11, de performanță 
mondială, cu corecții de pre
cizia a 0,5 microni) în peste 
30 de țări. Răsfoim carnetul 
de evidență a inovatorilor și 
ne oprim la cei a căror vîrstă 
este sub 30 tie ani. Numai 12 
dintre tinerii inovatori au a- 
dus în acest an peste 300.000 
lei economii. Reținem cîteva 
nume : ing. Stănescu I., reglo- 
rul Șuteu Vasile, montorul 
Buruiană N., Baltres Wilhelm, 
Tudor Nicolaie, forjorul O- 
prescu Nicolae. Sînt cei a că
ror cotă parte la economiile 
uzinei se numără cu zecile 
de mii.

Am terminat popasul nos
tru în Brașov — orașul așezat 
pe cinci coline — la ora cînd 
soarele ar fi trebuit să apună 
dincolo de culmile Bucegilor. 
Nu i-am mai văzut scinteie- 
rile de amurg pentru că peste 
orașul de la poalele Ttmpei 
se așternea o ploaie rece șl 
deasă. Următoarea intilnire 
cu răsăritul soarelui : la Por
țile de Fier.



VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT
IN REGIUNEA MUREȘ - AUTONOMĂ M GHIARĂ

(Urmare din pag. 1)

Știm că dumneavoastră, 
ca și toți oamenii muncii, 
lucrați cu dragoste, cu entu
ziasm și de aceea obțineți re
zultate bune. Trebuie însă, 

’ tovarăși, să depunem eforturi 
și mai multe pentru a organi
za mai bine munca. Tre
buie să vă spunem că după 
impresia ce ne-am format-o, 
desigur foarte sumară, în 
combinatul dv. mai este cite 
ceva de făcut pentru a reuși 
ca, în cadrul aceluiași spațiu, 
cu aceleași utilaje, să produ
ceți mai mult și de calitate 
mai bună. Noi am dori ca 
inginerii, tehnicienii, toți mun
citorii combinatului, pe lingă 
preocuparea de a realiza pla
nul, să acorde mai multă 
atenție creșterii productivită
ții muncii, organizării mai 
bune a producției și îmbună
tățirii calității produselor. în 
felul acesta, contribuția la în
făptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea poate fi 
și mai mare. Vă urez din toa
tă inima să obțineți rezultate 
și mai mari, multă fericire !

Cuvîntarea tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu a fost subli
niată cu puternice aplauze și 
urale.

...Din nou reîntîlnire cu lo
cuitorii orașului. în fața se
diului comitetului raional de 
partid a avut loc un mare 
miting. Piața centrală a ora
șului și străzile înconjurătoa
re sînt pline pînă la refuz.

Sosirea conducătorilor de 
partid și de stat este salutată 
de cei prezenți cu urale și 
aplauze. Se rostesc urări 
pentru Partidul Comunist 
Român, Comitetul său Cen
tral, pentru înflorirea patriei 
noastre — Republica Socialis
tă România.

Primul secretar al comite
tului raional de partid, tov. 
Ieronim Buda, adresînd înal- 
ților oaspeți un călduros bun 
venit în orașul Tîrnăveni, a 
spus, printre altele :

„Oamenii acestor meleaguri 
de pe firul molcom al Tîrna- 
vei Mici și-au făurit de se
cole soarta laolaltă, români, 
maghiari, germani, fiecare cu 
limba, cu obiceiurile lor. Ei 
trăiesc acum fericiți sub soa
rele dreptății și egalității, 
muncind laolaltă în întreprin
deri, instituții și pe ogoare. .

Asigurăm conducerea parti
dului și statului nostru că oa
menii muncii din raionul Tîr
năveni, în frunte cu comu
niștii, vor munci și în conti
nuare cu toată hotărîrea și 
abnegația, pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite 
de cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân, pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România".

In numele muncitorilor din 
raionul Tîrnăveni a vorbit 
muncitoarea chimistă Kopan 
Ana. Ea a spus : „îmi ex
prim marea bucurie de care 
sînt cuprinsă și recunoștința 
că în mijlocul nostru se află 
oaspeți dragi, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, care au venit 
pentru a asculta cuvîntul și 
gîndurile noastre. Faptul că 
avem în fruntea noastră un 
partid care exprimă năzuința 
întregului popor, al cărui cu- 
vînt întotdeauna a devenit 
realitate, constituie pentru 
noi toți un îndemn de a 
munci tot mai bine".

Adresînd conducătorilor de 
partid și de stat tradiționala 
urare strămoșească „Bine ați 
venit", loan Popa, președin
tele cooperativei agricole de 
producție din Bălcaciu, a 
spus : „Țăranii cooperatori din 
raionul Tîrnăveni își mani
festă recunoștința fierbinte 
față de partid, care ne con
duce cu fermitate și înțelep
ciune spre un trai tot mai fe
ricit, trai pe care strămoșii 
noștri nici nu îndrăzneau 
să-1 viseze.

Vom depune toate efortu
rile pentru sporirea continuă 
a producției agricole vegetale 
și animale, în scopul transfor
mării cooperativelor agricole 
de producție în unități din 
ce în ce mai înfloritoare, pen
tru a traduce în viață măre
țele sarcini trasate agricultu
rii noastre socialiste de Con
gresul al IX-lea al partidu
lui".

„Vă rog să-mi permiteți ca 
în numele intelectualității din 
cuprinsul raionului Tîrnăveni 
să mă fac exponentul celor 
mai calde și profunde simță
minte de dragoste, recunoș
tință și devotament față de 
conducătorii partidului și sta
tului nostru, care ne fac as
tăzi deosebita cinste de a vi
zita orașul și raionul nostru" 
— a spus prof. Vasile Gher
man, directorul Liceului nr. 2 
din Tîrnăveni.

Primit cu vii și îndelungate 
urale și aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a transmis 
locuitorilor din orașul și raio
nul Tîrnăveni, muncitori, ță
rani, intelectuali — români-, 
maghiari, germani — un salut 
frățesc, călduros din partea 
Comitetului Central și a gu
vernului.

„în anii socialismului, raio
nul și orașul dv. au obținut 
multe realizări în dezvolta
rea industriei ; combinatul 
chimic, fabrica de geamuri și 
alte întreprinderi sînt o măr
turie a acestui fapt. Agricul
tura a înregistrat, de aseme

nea, o dezvoltare deosebită în 
ultimii ani. Am văzut dealu
rile frumoase, viile, cîm- 
purile cu recolte bune, cu
nosc unele din cooperativele 
dv. Se poate spune că agricul
tura din raionul Tîrnăveni 
este în continuă dezvoltare, 
aflîndu-se printre raioanele 
care obțin rezultate bune în 
regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară și chiar în întreaga 
țară. Combinatul chimic și 
celelalte întreprinderi din 
oraș și din raion obțin, de 
asemenea, rezultate bune. De
sigur, ne putem rnîndri pe 
drept cuvînt cu succesele do- 
bîndite. Dar nu putem spu
ne^ că am realizat tot ceea ce 
se' putea obține.

Poporul nostru 
bine cincinalul, 
șase luni, după 
dv. ați realizat

a început 
în primele 
cum știu, și 
sarcinile de

plan în industrie ; în agricul
tură. rezultatele sînt bune
pînă acum și. după cît se 
pare, vom avea o recolt*
bună, cu mult superioară față 
de cea de acum un an. Pentru
rezultatele obținute în anii de 
pînă acum și în această ju
mătate de an în realizarea
noului cincinal, vă felicit din 
toată inima, în numele Comi
tetului nostru Central.

Desigur, că cele realizate 
trebuie să constituie pentru 
dv. un imbold pentru a înde
plini și depăși sarcinile im
portante ce vă revin în noul 
cincinal. Știm că în raion si 
în oraș sînt oameni harnici, 
talent.ați, minunați. Noi con
siderăm că românii, maghia
rii și germanii, care în de
cursul secolelor au muncit 
împreună, au realizat îm
preună tot ceea ce există, vor 
întări si mai mult unitatea, 
prietenia si munca comună 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid, contribuind în 
felul acesta la dezvoltarea
continuă a patriei noastre oe 
calea desăvîrsirii construcției 
socialiste, spre ridicarea bu
năstării, spre fericirea între
gului nostru popor.

Noi avem încredere deplină 
că oamenii muncii din Tîrnă
veni, la fel ca toți oamenii 
muncii din România, nu vor 
precupeți nici un efort, își 
vor aduce contribuția și mai 
activă, la înflorirea republicii 
noastre, la clădirea socialis

In mijlocul țăranilor 

cooperatori din Cucerdea
...Ne apropiem de Cucerdea, 

așezare de oameni harnici și 
pricepuți. în semn de stimă 
și prețuire pentru conducă
torii partidului și statului 
nostru, gospodarii și-au împo
dobit sărbătorește casele și 
gardurile cu cele mai de preț 
covoare și cusături lucrate în 
casă. Drumul prin comună 
oferă oaspeților o adevărată 
galerie de artă populară, o 
împletire vie de culori, care 
demonstrează dragostea de 
frumos, măiestria și hărnicia 
femeilor și fetelor de prin 
aceste locuri.

La sediul cooperativei agri
cole de producție, tov. Iosif 
Mașca, președintele cooperati
vei, prezintă cîteva din reali
zările obținute de țăranii coo
peratori. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Emil Bodnaraș 
se interesează de producția de 
grîu obținută în acest an, de 
pregătirile pentru recoltarea 
porumbului care se anunță a 
da rod bogat, de valoarea zilei- 
muncă și modul cum sînt ob
ținute și repartizate veniturile 
bănești ale cooperativei.

După vizitarea cooperativei, 
pe izlazul din marginea satu
lui are loc o întîlnire a 
conducătorilor de partid și de 
stat cu locuitorii comunei Cu
cerdea. Președintele coopera
tivei a rostit un cuvînt de bun 
sosit. El informează că pro
ducția cerealieră a crescut an 
de an și s-a dezvoltat conti
nuu sectorul zootehnic. Spori
rea producției agricole, valo
rificarea unei cantități din ce 
în ce mai însemnate prin con
tractări au creat condiții pen
tru creșterea averii obștești, 
care în anul 1965—1966 a a- 
juns la 7 000 000 lei, și a veni
turilor cooperatorilor. Numai 
în ultimii 6 ani s-au construit 
186 de case noi, un număr în
semnat de cooperatori și-au 
cumpărat aparate de radio, 
televizoare, mobilă, trăind o 
viață din ce în ce mai bună.

în cuvîntul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
rezultatele bune obținute în- 
tr-un timp scurt de coopera
tivă se datoresc muncii coope
ratorilor, faptului că, urmînd 
îndemnul partidului, ei s-au

La termocentrala 

de la Luduș

Cu cîțiva ani în urmă, a- 
ceste localități erau aproape 
necunoscute pe harta econo
mică a țării. Din 1961 încoa
ce numele lor a devenit sim
bolul luminii, energiei, for
ței. La îndemnul partidului, 
constructorii au înălțat la 
Luduș-Iernut una din cele

La termocentrala de Ia Luduș Foto : AGERPRES

mului și apoi a comunismului 
în România".

într-o atmosferă însufleți
tă, însoțiți de urale și cîntece, 
conducătorii de partid și de 
stat își iau rămas bun de la 
harnicii și entuziaștii locui
tori ai orașului Tîrnăveni. 
Mașina deschisă în care 
se află tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș și 
Alexandru Drăghici înaintea
ză cu greu prin mijlocul ze
cilor de mii de oameni ai 
muncii.

unit într-o cooperativă puter
nică. Agricultura noastră are 
însă posibilități mult mai mari 
— a spus vorbitorul. Desigur, 
recolta de 1 700 kg de grîu 
la hectar obținută de coopera
tiva dv. acum un an e bună. 
Anul acesta se pare că ea va 
fi ceva mai mare, dar puteți 
și trebuie să obțineți recolte 
mai mari. Noi trebuie să mer
gem spre producții mai mari 
la grîu, porumb și celelalte 
culturi. Ați prevăzut anul a- 
cesta să obțineți 1 400 litri 
lapte de fiecare vacă. Aceasta 
nu este puțin, dar nu este nici 
mult. Trebuie să vă gîndiți la 
2 500 litri și chiar la 3 000. în 
felul acesta, veți putea într-a- 
devăr să realizați venituri 
mai mari. Aveți 1 013 bovine, 
dintre care numai 300 vaci, 
oile sînt puține față de pășu
nile de care dispuneți. Noi con
siderăm că în întreaga țară, nu 
numai la dv., avem încă foar
te multe de făcut pentru a 
ajunge la o producție agricolă 
avansată, care să asigure de 
regulă 2 000—2 500 kg grîu la 
ha, 2 500—3 000 kg porumb la 
ha, pentru a dezvolta crește
rea animalelor, și mai cu sea
mă pentru a obține producții 
mari de lapte, carne, lînă.

Programul elaborat de Con
gresul al ÎX-lea, măsurile lua
te de Comitetul Central pen
tru dezvoltarea agriculturii, 
asigură mijloace materiale, 
mașinile necesare, îngrășă
minte mai multe în anii vii
tori, semințe selecționate mai 
bune.

Avem ingineri agronomi, me
dici veterinari, zootehniști, și 
mai cu seamă avem o țărăni
me harnică care a dovedit că 
știe să obțină recolte din ce 
în ce mai bune. Unind toate 
aceste forțe, folosind mai 
bine mijloacele pe care statul 
le pune la îndemînă, să fa
cem în așa fel ca ceea ce a 
stabilit Congresul al IX-lea 
pentru dezvoltarea agricultu
rii să fie realizat. La aceasta 
trebuie să vă aduceți și dv. 
contribuția — și noi sîntem 
siguri că o veți aduce. în fe
lul acesta vom contribui cu 
toții la înflorirea continuă a 
patriei socialiste, la bunăsta
rea întregului nostru popor.

mai puternice unități energe
tice din țară.

...Ne apropiem de turnurile 
hiperbolice ale termocentra
lei. Siluetele lor maiestuoase 
și cea a clădirii domină cîm- 
pia de pe malul Mureșului.

în întîmpinare ’ au ve
nit tovarășii Emil Drăgă- 

nescu, ministrul energiei elec
trice, Ioachim Hațegan, prim- 
secretar al Comitetului raio
nal de partid Luduș, Mișu 
Kraft, directorul general al 
termocentralei. Sînt prezenți 
mii de constructori și energe- 
ticieni care își manifestă în 
cuvinte calde, pornite din 
inimă, dragostea pe care o 
poartă partidului nostru. Di
rectorul general al termocen
tralei raportează oaspeților 
că, și în acest an, constructo
rii, montorii și energeticienii 
de la Luduș și-au realizat 
sarcinile de plan și angaja
mentele luate în întrecerea 
socialistă. în această perioa
dă a fost conectat la sistemul 
energetic national, cu 30 de 
zile înainte de termen, cel 
mai mare grup energetic de 
pînă acum al termocentralei, 
a cărui putere instalată este 
aproape egală cu aceea a 
hidrocentralei de la Bicaz.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează marea ter
mocentrală, se interesează de 
stadiul lucrărilor de montaj 
aflate în curs, și de posibili
tățile dării în funcțiune la 
termen a noilor obiective, 
discută cu specialiștii, cu 
muncitori, energeticieni și 
montori despre condițiile de 
muncă, despre posibilitățile 
de ridicare a calificării și spe
cializării,

însoțiți de gazde, conducă
torii de partid și de stat vi
zitează apoi sistemul centra
lizat de conducere automată 
a termocentralei. în timpul 
vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat au 
discutat cu specialiștii străini 
care se află aici pentru mon
tarea unor agregate, inginerii 
Andrei Cernuhin și Andrei 
Peleșov, din U.R.S.S., și ing. 
Alois Craciman din R. S. Ce
hoslovacă.

în curtea întreprinderii, în 
aplauzele și uralele miilor de 
oameni ai muncii, conducăto- 
torii de partid și de stat parti
cipă la un miting al construc
torilor și energeticienilor. în 
numele întregului colectiv al 
termocentralei, directorul ge
neral, ing. Mișu Kraft, îi salu
tă pe conducătorii de partid 
și de stat și le mulțumește

în orașul de pe Mureș

Conducătorii de partid și 
de stat sosesc la Tîrgu Mureș, 
orașul de reședință al regiu
nii. Vechea cetate de pe Mu
reș este înveșmîntată săr
bătorește. în numele locuitori
lor orașului, înalții oaspeți 
sînt salutați cu căldură de 
tov. Vasile Rus, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Tg, Mureș.

îndreptîndu-se spre oraș, 
coloana de mașini străbate 
magistrala Gheorghe Doja, 
de-a lungul căreia se înalță 
zvelte noile construcții, ce se 
integrează armonios în arhi
tectura specifică orașului. Pe 
tot traseul au loc manifestări 
de bucurie, de dragoste și 
atașament față de partid și 
guvern.

Ajunși în centrul orașului, 
conducătorii de partid și de 
stat se îndreaptă spre monu
mentul eroilor căzuți pentru 
tru eliberarea patriei. O 
companie prezintă onorul. Se 
păstrează un moment de recu

pentru prețioasele sfaturi și 
îndrumări date în timpul vi
zitei.

întîmpinat cu urale și 
aplauze îndelungi, ia cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
După ce s-a referit la impor
tanța economică a acestui 
mare obiectiv al planului șe- 
senal, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a subliniat că 
această termocentrală, con
struită de specialiști români 
cu contribuția specialiștilor 
sovietici și cehoslovaci și în
zestrată cu utilaj sovietic și 
cehoslovac, este o dovadă a po
sibilităților pe care le au țările 
socialiste ca, muncind bine, 
eooperînd bine în producție, 
realizînd instalații tehnice de 
înaltă calitate, să asigure 
dezvoltarea fiecărei țări socia
liste în parte și prin aceasta 
să contribuie la întărirea pu
ternicului sistem mondial so
cialist.

Aș dori — a spus vorbitorul 
— să felicit pe constructorii 
acestei minunate termocentra
le, pe energeticienii care o 
exploatează, pentru rezultate
le bune obținute pînă acum și 
să le urez noi succese în ac
tivitatea lor. Doresc, totodată, 
să exprim felicitări specialiș
tilor sovietici și cehoslovaci 
care lucrează împreună cu 
specialiștii și muncitorii noștri 
la realizarea acestei termo
centrale și să le mulțumesc 
pentru felul cum își îndepli
nesc îndatoririle lor.

în încheiere, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. a sub
liniat importanța pe care o 
are îndeplinirea angajamente
lor luate de constructorii și 
montorii de la Luduș : darea 
în exploatare cu 130 de zile 
mai devreme a grupului de 
100 de megawați și cu 90 de 
zile înainte de termen a unui 
nou grup energetic de 200 
megawați.

gheni, Cristețti. Locuitorii 
și-au împodobit sărbătorește 
satele și îi primesc după 
datinile pămîntului pe înalții 
lor oaspeți.

în aclamațiile mulțimii,
conducătorii de partid și de
stat se îndreaptă apoi spre
Tîrgu Mureș.

Drumul trece prin satele
Cipău, Vidrasău, Ogra, Un-

legere. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodna
raș, Alexandru Drăghici, 
Janos Fazekaș, Mihai Gere și 
Virgil Trofin depun o coroană 
de flori din partea Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Mi
niștri.

în marea piață a orașului, 
peste 30 000 de locuitori acla
mă sosirea oaspeților.

Aici are loc un entuziast 
miting. Deschizînd mitingul și 
salutînd pe oaspeți, tov. Nico
lae Vereș a spus : Prezența 
dumneavoastră în mijlocul 
nostru are pentru noi semni
ficația grijii deosebite a con
ducerii de partid și de stat 
față de propășirea întregii 
țări, a tuturor regiunilor pa
triei, între care și regiunea 
noastră. Pășiți, dragi oaspeți, 
pe meleagurile acestei regiuni 
a Republicii Socialiste Româ
nia, unde ființa poporului 
nostru este pomenită în pra- 

vili de piatră. Oamenii aces
tor locuri i-au găzduit pe Pe
tru Rareș și pe Constantin 
Șerban, l-au recunoscut ca 
domn pe Mihai Vodă Viteazul, 
au dat adăpost lui Avram 
Iancu, lui Sandor Petofi, lui 
Bem. Aici au trăit și mun
cit, luminînd prin secole 
geniul poporului român, cori
feii școlii ardelene — Pe
tru Maior și Gheorghe Șincai, 
aici și-au elaborat lucrările 
lor matematice Farcaș și 
Janos Bolyai. Pașii lui 
Eminescu au ostenit pe valea 
Mureșului, în drumul care l-a 
purtat pe marele poet din 
Moldova sa natală spre Bla
jul afirmării idealului de uni
tate națională. în trecutul re
giunii noastre sînt pagini glo
rioase ale luptelor de clasă 
duse sub conducerea Partidu
lui Comunist Român.

După ce a înfățișat trans
formările petrecute în regiune 
în anii construcției socialiste, 
perspectivele pe care le des
chide planul cincinal, vorbi
torul a spus : „Avem fericita 
ocazie de a vă avea în mijlo
cul nostru acum, în preajma 
marii sărbători naționale a 
poporului nostru, ziua de 23 
August. Vă asigurăm, dragi 
tovarăși, că oamenii muncii 
din întreprinderi, de pe ogoa
re, din instituțiile de cultură 
și știință ale regiunii nu-șl 
vor precupeți eforturile pen
tru a-și îndeplini cu cinste 
sarcinile ce le revin, angaja
mentele luate în întrecerea 
socialistă.

Oaspeții au mai fost salutați 
de Nicolae Toanchină, maistru 
fruntaș la combinatul de în
grășăminte azotoase. Vizi
ta dv., stimați oaspeți, re
prezintă pentru noi nu nu
mai fericitul prilej de a 
vă înfățișa rezultatele activi
tății noastre, cît mai ales po
sibilitatea de a ne angaja di
rect în fața conducerii supe
rioare de partid să depunem 
toate eforturile în vederea 
îndeplinirii exemplare a com
plexelor sarcini care ne revin.

Luînd cuvîntul, profesoara 
Margareta Bîlcu a arătat: E 
lesne de observat prezența în 
marea mulțime din această 
Piață a trandafirilor a sute 
de femei de toate vîrstele. 
Faptul e firesc. Investite cu 
noi răspunderi sociale și 
morale, avînd create minuna
te condiții de muncă și afir
mare, femeile muncitoare, ță- 
rănci, intelectuale și gospo
dine, își închină activitatea 
înfăptuirii politicii partidului 
de construire a vieții noastre 
noi. Pentru noi nu există da
torie mai nobilă decît aceea 
de a ne pune întreaga capa
citate de muncă în slujba po
porului, a patriei socialiste, de 
a educa copiii noștri în spiri
tul patriotismului fierbinte, al 
dragostei nemărginite pentru 
partid, în spiritul respectului 
față de muncă.

Salutînd în numele oameni
lor de știință, al cadrelor din 
învățămîntul superior din re
giunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară pe conducătorii de 
partid și de stat, Ludovic Cs6- 
gor, rectorul Institutului me- 
dico-farmaceutic din Tg. Mu
reș, a spus : Intelectualitatea 
din țara noastră s-a bucurat 
și se bucură de considerația și 
sprijinul nemijlocit al condu
cerii de partid și de stat. Este 
un merit deosebit al partidu
lui nostru că, apreciind 
importanța științei în actuala 
etapă a dezvoltării, a creat 
condiții favorabile desfășură

rii acestei activități. în regiu
nea Mureș-Autonomă Maghia
ră, oamenii muncii trăiesc în 
înțelegere și colaborare fră
țească, rod al politicii națio
nale a Partidului Comunist 
Român. Orașul Tîrgu Mureș a 
devenit un centru universitar 
cu trei institute de învăță- 
mînt superior, cu opt facul
tăți, avînd și o bază de cerce
tare științifică a Academiei 
Republicii Socialiste România. 
Dispunem de un bogat poten
țial în domeniul cercetării 
științifice, căruia noi trebuie 
să-i răspundem prîntr-o mun
că de cercetare corespunză
toare. Intelectualitatea din re
giunea noastră, urmînd necon
tenit tradițiile bogate și pre
țioase ale științei și culturii 
românești, va partieipa cu de
votament . la rezolvarea sarci
nilor în vederea progresului 
continuu al economiei națio
nale, al culturii și științei.

în ovațiile celor prezenți 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU:

Voi începe prin a vă trans
mite dv., tuturor locuitorilor 
orașului Tg. Mureș, un salut 
călduros și frățesc din partea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socia
liste România. în vizita noas
tră la Tg. Mureș, în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
dorim să ne sfătuim cu acti
vul de partid, de stat, cu mun
citori, țărani, intelectuali asu
pra măsurilor pe care să le 
luăm în continuare în vederea 
înfăptuirii cu succes a Direc
tivelor trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului și, în ca
drul acestora, a sarcinilor ce 
revin oamenilor muncii din 
regiunea Mureș Autonomă 
Maghiară.

în orașul de pe Mureș s-au 
produs în anii socialismului 
multe schimbări. Oraștil Tg. 
Mureș, care în 1938—39 avea 
38 000 locuitori, se numără 
astăzi printre orașele cu o 
populație de aproape 100 000 
de locuitori. Această creștere 
nu este întîmplătoare, este re
zultatul dezvoltării economiei, 
industriei,' științei, culturii în 
orașul Tg. Mureș. Orașul dv. 
este unul din centrele univer
sitare importante ale Româ
niei. S-au creat astfel condiții 
ca Tg. Mureș să devină un 
oraș înfloritor al României 
socialiste.

în Tg. Mureș muncesc, în
vață, cercetează împreună 
români, maghiari, germani 
și alte naționalități. Mun
ca înfrățită', a oamenilor 
muncii de diferite națio
nalități stă la baza tuturor 
înfăptuirilor din anii con
strucției socialiste. Această 
muncă și luptă comună au ră
dăcini adinei în trecutul isto
ric al României. De veacuri, 
românii și maghiarii au trăit, 
au muncit, au luptat împre
ună. Secuii au luptat în arma
ta lui Ștefan cel Mare, Petru 
Rareș a venit să ocrotească 
Tg. Mureș, în răscoala lui 
Doja, care s-a născut pe aces
te meleaguri, au luptat alături 
români și maghiari împotriva 
exploatării, împotriva nobili
mii. într-o serie de lupte pen
tru eliberarea națională și so
cială, pentru o viață mai 
bună, românii și maghiarii 
au luptat cot la cot și au reu
șit nu o dată să obțină vic
torii.

în trecut, clasele exploata
toare, fie exploatatori români, 
fie maghiari, căutau să în
vrăjbească pe oamenii muncii 
de diferite naționalități în 
scopul de a-i putea asupri 
mai bine. Pentru exploatatori 
nu exista deosebire de națio
nalitate. în același fel exploa
tau și pe muncitorii români și 
pe muncitorii maghiari; în 
același fel moșierul asuprea 
și pe țăranul român și pe cel 
maghiar. Și tot în același fel 
însă muncitorii — și români 
și maghiari — țăranii — și 
români și maghiari — au în
vățat că, ei nu au decît un 
singur dușman — exploatato
rul, clasele dommante, bur
ghezia și moșierimea — și îm
potriva lui au luptat uniți. 
Sînt cunoscute de dv. luptele 
din valea Ghimeșului, care 
au unit în luptă comună pe 
țăranii români și maghiari și 
care au făcut clasele stăpîni- 
toare să înțeleagă că politica 
lor de învrăjbire națională 
este sortită eșecului.

Eliberarea de sub jugul fas
cist a pus capăt pentru tot
deauna asupririi burghezo- 
moșierești. Pentru poporul ro
mân, pentru oamenii muncii 
români, maghiari, germani și 
de toate naționalitățile s-a 
deschis o eră nouă, era con
strucției socialiste, care asigu
ră bunăstarea și deplina ega
litate în drepturi pentru toti 
oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate. Politica marxist- 
leninistă a partidului nostru 
a dus la închegarea unității de 
nezdruncinat între toti locui
torii României socialiste, in
diferent de naționalitate. Mînă 
în mînă, ei ridică tot mai sus 
România socialistă pe culmile 
înalte ale civilizației și pro
gresului.

După ce s-a referit la succe
sele dobîndite de poporul nos
tru în construcția , socialistă, 
la sarcinile trasate de Con
gresul al IX-lea al partidului 
pentru dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei, pentru 
înflorirea multilaterală a Ro
mâniei, tovarășul Ceaușescu 
a spus :

Regiunea MUreș-Autonomă 
Maghiară, orașul Tg. Mureș 
vor cunoaște în anii viitori o 
dezvoltare importantă. în cin
cinalul actual se vor investi 
în Tg. Mureș peste 1 miliard 
de lei pentru extinderea com
binatului chimic, construirea 
unor noi întreprinderi, pentru 

obiective social culturale, pen
tru nevoile învățămîntului și 
științei. Se va dezvolta puter
nic agricultura. Desigur, în
făptuirea acestor sarcini cere 
eforturi. Din cîte știu, în pri
mele 6 luni aveți rezultate 
bune, ați îndeplinit și depășit 
planul. Dar sînteți abia la în
ceput. Trebuie să depunem 
eforturi, să luăm toate măsu
rile pentru ca sarcinile ce 
ne revin din programul stabi
lit de Congresul al IX-lea să 
fie îndeplinite în întregime și 
la timp. Trebuie să realizăm 
investițiile la termen, ‘să rea
lizăm producția ritmic și mai 
cu seamă trebuie să acordăm 
mai mare atenție îmbunătă
țirii calității produselor, pen
tru că numai în acest fel vom 
putea ca produsele noastre să 
satisfacă cerințele economiei 
și ale populației și să -poată 
concura cu produsele similare 
de pe piețele externe. Trebuie 
să ridicăm și mai mult pro
ductivitatea muncii, să reali
zăm mai multe economii. Tre
buie să avem în vedere în 
permanență că tot ceea ce 
construim, tot ceea ce produ
cem, fiecare leu pe care îl 
cheltuim aparține întregului 
nostru popor și trebuie să ne 
preocupăm de a cheltui cu 
grijă fiecare ban, de a pro
duce cît mai bine și cît mai 
ieftin. Numai așa, ne vom 
face datoria față de popor, 
față de oamenii muncii, față 
de patria noastră socialistă.

Știm că dv. aveți rezultate 
bune. Sînt în Tg. Mureș mi
nunați muncitori în toate do
meniile de activitate. Și sîn
tem siguri că nu veți rămîne 
mai prejos față de oamenii 
muncii din alte regiuni și din 
alte localități, ba, dimpotrivă, 
după părerea mea, aveți toate 
condițiile să fiți în frprite și 
vă doresc să realizați acest 
lucru.

Prin munca noastră contri
buim la ridicarea bunăstării 
întregului popor, la întărirea 
patriei noastre socialiste. în 
același timp, construind socia
lismul, ridicînd bunăstarea 
poporului, noi aducem o con
tribuție la întărirea puterii și 
unității întregului sistem mon
dial socialist, a tuturor forțe
lor antiimperialiste. Iată de 
ce, înfăptuind sarcinile puse 
de Congresul al IX-lea, înde
plinim o îndatorire națională, 
dar și o îndatorire intemațio- 
nalistă, contribuind la întări
rea solidarității tuturor oame
nilor muncii din întreaga lu
me. Astăzi, cînd imperialiștii 
recurg la o serie de acțiuni 
agresive, este cu atît mai ne
cesar să facem totul pentru a 
ne aduce contribuția la întă
rirea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste, a tutu
ror forțelor antiimperialiste.

Declarațiile de la București 
privind securitatea europeană 
și privind agresiunea Statelor 
Unite ale Americii în Vietnam 
oglindesc poziția partidului 
nostru și a celorlalte țări so
cialiste semnatare în proble
me deosebit de actuale ale si
tuației internaționale. Parti
dul nostru consideră că tre
buie să se asigure fiecărui po
por dezvoltarea liberă, fără 
teama că mîine cineva se va 
amesteca în treburile sale 
interne. Astăzi, principiile in
dependenței, suveranității, ne
amestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi 
sînt tot mai mult recunoscute 
ca unanim acceptabile de po
poarele din Europa și din în
treaga lume. Numai pe baza 
acestor principii este posibil 
în condițiile de astăzi să se 
stabilească relații noi între 
popoare și între state, să se 
asigure pacea în lume. Noi 
vom face totul pentru a pro
mova și asigura triumful a- 
cestor principii.

Aș dori, tovarăși, în înche
iere, să vă urez încă o dată 
să obțineți în munca dv. în
chinată construcției socialis
mului, bunăstării poporului, 
înălțării continue a patriei 
noastre socialiste spre culmile 
civilizației și progresului, noi 
și noi succese. Să crească și 
să se întărească unitatea oa
menilor muncii, indiferent de 
naționalitate, în jurul partidu
lui și guvernului Republicii 
noastre socialiste !

Vă doresc, tuturor, multă 
fericire !

Cuvîntarea a fost sublinia
tă în repetate rînduri cu în
delungi aplauze.

Corul reunit al ansambluri
lor artistice din Tg. Mureș, la 
care se adaugă întreaga mul
țime a celor prezenți, face să 
răsune în piață cîntecul „Te 
cînt partid", emoționantă măr
turie, izvorîtă din inimile tu
turor, a dragostei și recunoș
tinței lor față de Partidul 
Comunist Român, față de con
ducerea lui încercată.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară 
continuă.

★

în drum spre regiunea Mu
reș-Autonomă Maghiară, con
ducătorii de partid și de stat 
au călătorit cu trenul pînă la 
Mediaș.

Aici au venit în întîmpina
re tov. Ion Voina, prim-secre
tar al Comitetului regional, de 
partid Brașov, cadre de con
ducere din aparatul de par
tid și de stat local, numeroși 
oameni ai muncii. Orașul Me
diaș și comuna Blăjel — a- 
flată pe șoseaua care duce 
spre Tîrnăveni — au îmbră
cat, cu acest prilej, haine de 
sărbătoare.

Locuitorii orașului Mediaș 
și ai comunei Blăjel au fă
cut conducătorilor de partid 
și de stat o spontană și entu
ziastă manifestație de dra
goste.
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Vizita delegației parlamentare
române în U.R.S.S.

LENINGRAD 12 — Trimi
sul special Agerpres, Florea 
Țuiu, transmite: Delegația 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România 
condusă de Gh. Necula, vice
președinte al M.A.N., a vizitat 
vineri dimineața uzina „Elek- 
trosila" din Leningrad. Dele
gația a fost întâmpinată de A. 
V. Mozalevski, director gene
ral al uzinei, A. D. Molcianov, 
secretarul Comitetului de 
partid, membru al Comisiei 
de revizie a P.C.U.S., și de 
alți membri ai conducerii în
treprinderii.

In hala turbo și hidrogene
ratoarelor a fost organizat un 
miting la care a luat cuvîn- 
tul strungarul K. I. Sidorov

și V. A. Emelianov, inginer șef 
al Institutului de cercetări din 
întreprindere care au salutat 
prezența oaspeților români.

A răspuns tovarășul Gh. 
Necula, care a transmis un sa
lut frățesc din partea oame
nilor muncii din țara noastră, 
a mulțumit pentru ospitalitate 
și a urat colectivului uzinei 
noi și noi succese în activita
tea sa.

In cursul aceleiași zile a 
fost vizitat Muzeul Ermitaj, 
iar după-amiază remarcabi
lul monument de artă — Pe- 
trodvoreț, situate în apropiere 
de Leningrad.

Seara, în cinstea delegației 
române, Comitetul Executiv 
al Sovietului Orășenesc Le
ningrad a oferit un dineu.

DECLARAȚIILE
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Romania la Tirgul

international al lemnului
VIENA 12 (Agerpres). — La 

11 august s-a deschis la Kla
genfurt cea de a 15-a ediție a 
Tîrgului internațional al lem
nului, la care participă și țara 
noastră. Tirgul a fost inaugu
rat de vicecancelarul Austriei 
și ministrul comerțului și re
construcției Fritz Bock. După 
festivitatea deschiderii, între 
primele standuri vizitate a 
fost și cel românesc unde ofi
cialitățile austriece au fost 
primite de ambasadorul Ro
mâniei la Viena, Gheorghe 
Pele, consilierul comercial al 
ambasadei, Constantin Stoica, 
și directorul standului, Ion 
Tonceanu. Inalții oaspeți au

avut cuvinte de deosebită 
apreciere referitoare la mobi
lierul și produsele de lemn 
expuse de întreprinderile 
„Tehnoforest-export" și „Ex- 
portlemn" din București.

Presa austriacă publică in
formații și articole privind 
prezența României la acest 
tîrg, precum și privind dez
voltarea industriei de prelu
crare a lemnului în țara noas-

„Nu trebuie să neglijăm 
nici un efort pentru a intra 
în Piața comună", a declarat 
noul ministru de externe al 
Marii Britanii, George Brown, 
într-un interviu televizat. El 
a adăugat însă că va avea 
grijă ca interesele Marii Bri
tanii să fie respectate. Vor
bind despre Vietnam, Brown 
a recunoscut existența unei 
„anumite indispoziții" în sînul 
partidului laburist în legă
tură cu această problemă. El 
a apărat însă politica guver
namentală.

In cercurile Foreign Office- 
ului se precizează că George 
Brown va prelua probabil an
gajamentele asumate în străi
nătate de Michael Stewart, 
urmînd să efectueze vizitele 
pe care predecesorul său le 
avea în program.
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R. D. VIETNAM. — Unitate antiaeriană veghind asupra 
șantierului naval din Bach Dang

Ripostă fermă 
agresorilor

PLANA“

R. P. POLONĂ. — La uzinele chimice Tarnow II
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a unor norme econo- 
care să pună un mai 

accent pe colaborarea 
statele sud-americane 
o slăbire a dominației

O. S. A

Săptămînalul oficios argen
tinian „PRIMERA 
relevă că guvernul Statelor 
Unite încearcă să convingă 
guvernul argentinean să re
nunțe la insistența ca Buenos 
Aires să fie locul ținerii pro
iectatei Conferințe a miniștri
lor afacerilor externe ai țări
lor membre ale O.S.A. S.U.A. 
■propun ca această conferință 
să aibă loc la Washington. 
Propunerea nu este nouă. Ea 
are însă puține șanse de a fi 
acceptată. Washingtonul a mai 
fost amintit ca gazdă a confe
rinței după lovitura de stat 
din Argentina. Sugestia a fost 
însă refuzată de o serie de 
țări din America Latină. Aces
tea afirmă că propunerea 
S.U.A. nu reprezintă decît un 
aspect al străduințelor cercu
rilor nord-americane de a îm
piedica introducerea în carta 
O.S.A. 
mice 
mare 
între 
și pe 
economice a S.U.A.

Celebrul regizor 
can Otto Preminger 
„fantezia" să aleagă 
pentru turnarea unui film 
antirasist tocmai... sudul 
Statelor Unite și încă îm
prejurimile orașului But
ton Rouge, capitala Loui- 
sianei. Ideea de a lucra un 
astfel de film și mai ales 
— horrible dictu ! — cu
concursul multor actori 
negri, chiar în apropiere 
de faimosul Little Rock, a 
părut multora o adevărată 
temeritate. Și se pare că 
nu s-au înșelat. Căci clima
tul în care se filmează „Să 
vină noaptea", e de-a drep
tul primejdios pentru cei 
care, chiar în anul nostru 
de grație, cutează să atace 
segregaționismul.

Preminger are acest film 
în proiect de acum doi ani, 
cînd a apărut romanul cu 
același titlu scris de Katia 
și Bert Gilden. Cartea, to
tal opusă ca principii cele
brei „Pe aripile vîntului", 
prezintă o frescă a vieții 
din sudul Statelor Unite în 
anii imediat postbelici: un 
tînăr soldat alb se întoarce 
din război la mica sa fer
mă, unde e vecin cu un ne
gru la fel de sărac. Ei re- 
înnoadă prietenia din copi
lărie și se aliază pentru a 
lupta împotriva unui mare 
moșier alb, care urmărește 
să le ia în stăpinire și mi
cile lor gospodării.

Se înțelege că subiectul 
unui astfel de film nu pu
tea stârni entuziasmul su
diștilor. Imediat după sosi
rea echipei de filmare pe 
aceste meleaguri, regizorul 
și actorii (mai ales cei ne
gri) au început să primeas
că telefoane amenință
toare.

Otto Preminger
insă să continue turnarea 
filmului cu toate vicisitu
dinile întâmpinate. Pentru a 
preîntâmpina surprize de 
„ospitalitate sudică", poli
ția face de pază zi și noap
te la hotelul unde locuiesc 
realizatorii filmului. Cît 
despre turnare, aceasta are 
loc — pentru mai multă si
guranță — pe terenurile 
unei colonii penitenciare 
din localitate.

VIORICA TĂNĂSESCU

După cum anunță 
agenfia V.N.A., zile
le acestea, pe întreg 
teritoriul R. D. Viet
nam au avut toc mi
tinguri ale populați
ei, care condamnă cu 
vehementă crimele 
inumane săvirșite 
de agresorii ameri
cani în această ța
ră. Participanfii la

mitinguri s-au anga
jat să transforme du
rerea și doliul intr-o 
tortă combativă pen
tru a infringe pc a- 
gresori. Ei au ară'at 
că bombardarea zo
nelor populate și a 
obiectivelor econo
mice din R. D. Viet
nam de către avia-

(ia americană nu 
poate rămine nepe
depsită. Participan
ta la miting au sub
liniat hotărî rea lor 
de a menține in ori
ce condiții și de a 
depăși producția șl 
in același limp de a 
fi gata Întotdeauna 
de luptă.

i I

trebuie

în raporturile dintre mare și uscat, acesta din urmă 
este de obicei în defensivă. Batalioanele de talazuri îl 
asediază cu tenacitate, într-o permanentă guerilla, care 
uneori se transformă în veritabile invazii. Uscatul se 
apără așa cum poate, dar mai ales așa cum pot cei care-1 
locuiesc.

Există însă un loc în Europa unde el își ia revanșa: 
Olanda. Lucrul este cu atît mai remarcabil, cu cît cea 
mai mare parte din suprafața acesteia se află sub ni
velul mării.

Lupta cu Inamicul lichid și 
sărat este acolo multiseculară 
și a căpătat proporțiile unei 
epopei, cu eroii și martirii ei. 
Pină și celebrele mori de 
vînt. atît de caracteristic 
neerlandeze, au servit, încă 
de Ia apariția lor ca aliate ale 
omului, în înverșunata lui 
bătălie cu stihia. Asemenea 
altor călători, am căutat și 
noi zadarnic obișnuitele pie
tre și familiarul scoc ; lipsesc 
de Ia apel, deoarece rostul 
măruntelor clădiri de piatră, 
cu aripi uriașe de lemn, nu 
este să macine grăunțe, ci să 
evacueze prea-plinul apei, 
acolo unde s-a revărsat ma
rea.

In necurmata lor încleștare 
cu furia valurilor, olandezii 
au suferit frecvent înfringeri. 
Cea mai veche dintre cele 
mari a avut loc în 1421, cînd 
mai bine de jumătate din țară 
a fost transformată într-o 
ediție miniaturală a Atlanti- 
dei. Cea mai recentă datează 
din 1953, cînd sub potopul 
orizontal au pierit peste două 
mii de oameni, aproape trei
zeci de mii de vite, iar zeci de 
mii de hectare au fost inun
date.
prejurările. Ia o distanță de 
jumătate de mileniu, olande
zii au 
ceeași

pe 
cu 
u-

Dar în amîndouă îm-

reacționat la fel, cu a- 
dîrzenie, cu aceeași în-

credere în forțele lor, cu a- 
ceeași nestrămutată încredere 
că vor birui.

Și au biruit. Chiar dacă 
viitor nu poate fi exclusă 
desăvîrșire eventualitatea
nei catastrofe, in lupta dintre 
mare și om victoria aparține 
omului. O dovedesc așa-numi- 
tele poldere, teritorii smulse 
de sub sceptrul Iul Neptun și 
transformate în ogoare și 
pășuni. Gazdele noastre olan
deze ne-au 
pe cele 
apusul 
mari și recente din nordul ei. 
Cel mai impresionant din toa
te ni s-a părut a fi polderul 
rezultat din secarea brațului 
de mare căruia i se spunea 
Zuiderzee. Este un proiect Ia 
care oamenii visau încă din 
secolul al XVII-lea, dar nu 
au trecut decît treizeci și 
ceva de ani de cînd a început 
traducerea Iui în viață.

Tactica aplicată aici a fost 
aceeași ca la toate polderele. 
S-a început cu un dig, care 
a izolat de mare o porțiune a 
ei. Strădania umană a realizat 
astfel un proces de tipul celui 
care a provocat apariția, pe 
cale naturală, a Siut-Ghiolu- 
lui de la Mamaia. La Zuider
zee, digul se numește Afsluit- 
dijk. Pe coama lui. lungă de 
32 de kilometri, automobilul

dus să Ie vedem 
vechi și mici din 

țării, dar și pe cele

front a Saigonului. Exploziile care au zguduit zidu
rile ambasadei americane au rămas înscrise doar în 
memorie. Zilele și nopțile de coșmar, s-ar părea, au 
luat sfîrșit. Totuși, Alexis Johnson nu se reîntoarce 
la Washington. Noul său post îl reține, in continuare, 
pe continentul asiatic. El se va instala la Tokio, oraș- 
gigant cu o existență trepidantă. Proaspătul ambasa
dor american în Japonia nu-și poate permite iluzii: 
șederea Ia Tokio nu va echivala un concediu de 
odihnă. Moștenirea pe care o primește de Ia prede
cesorul său, Edwin Reischauer, este împovărătoare. 
THE GUARDIAN scria că Alexis Johnson „moștenește 
un sentiment de nemulțumire manifestat Ia Tokio față 
de politica americană". Nu-i mult de cînd ministrul 
de externe al Japoniei i-a declarat lui Dean Rusk că 
„nu este necesar ca Japonia să fie total de acord cu 
Statele Unite asupra tuturor problemelor din Asia".

Aventura Washingtonului în Vietnam și implicațiile 
ei pentru întreaga evoluție asiatică neliniștesc opinia 
publică japoneză care a trăit prima tragedie atomică 
și care este obsedată de primejdia unei confruntări 
nucleare. Ideea unei dezangajări a politicii japoneze, 
a unei rezerve accentuate față de Washington cîștigă 
teren. THE GUARDIAN constata că „mulți japonezi 
se opun războiului din Vietnam. Ei se tem că acesta 
se va întinde pînă pe țărmurile lor datorită trata
tului de securitate". De altfel, se apropie și scadența 
acestui „tratat negru" respins de opinia publică japo
neză. In 1970 tratatul va trebui să fie reînnoit sau 
abrogat sau — eventual — revizuit. Furtuna politică 
de la începutul deceniului, care a marcat nașterea 
tratatului, n-a fost uitată. Oare Alexis Johnson va 
reuși să evite reeditarea ei ?

Deși a venit din Vietnamul în flăcări, noul amba
sador nu are o misiune mai puțin dificilă în Ja
ponia. THE GUARDIAN aprecia că Alexis Johnson 
„se angajează poate acum în funcția cea mai dificilă 
din lunga sa carieră în cadrul Departamentului de 
Stat". Atitudinea japoneză față de politica Washingto
nului reprezintă o moștenire care îi va provoca multe 
griji proaspătului ambasador la Tokio.

E. O.

DANEMARCA. — Clădirea Academiei de arte din Copenhaga

Direcția Organizației de radio- 
televiziune franceză (O.R.T.F.) 
a respins acuzația conținută în 
nota de protest, remisă Minis
terului de Externe al Franței 
de ambasadorul S.U.A. la 
Paris, Bohlen, privind pre
tinsul ton antiamerican al 
unora din emisiunile O.R.T.F. 
referitoare la Vietnam. Ofi
cialitățile radioteleviziunii 
franceze au precizat că nu in
tenționează să ia nici un fel 
de măsuri în urma demersului 
întreprins de S.U.A.
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VIETNAMUL DE SUD

Grele pierderi suferite 
de trupele americane

Unitățile Frontului Na
țional de Eliberare și 
partizanii sud-vietna- 
mezi care acționează în 
provincia Quang Tri au 
participat în prima ju
mătate a anului curent 
la 316 Iiătălii și au scos 
din luptă 4 560 militari 
inamici.

In sala de expoziții a ora
șului Montevideo a avut loc 
vernisajul expoziției de foto
grafii „Peisaje și tipuri din 
Republica Socialistă Româ
nia", trimisă de Institutul ro
mân pentru relații culturale 
cu străinătatea.

La deschiderea expoziției a 
vorbit scriitorul Uruguayan 
Cipriano Vitureira. Au parti
cipat reprezentanți ai Consi
liului municipal, personalități 
ale vieții cultural-artistice, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Uruguayului, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști. A 
asistat, de asemenea, Traian 
Moraru, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii So
cialiste România la Montevi
deo.

Uniunea studenților de la 
Universitatea din Leeds (An
glia), organizație ce numără 
7 000 de membri, a ales în 
unanimitate ca președinte de 
onoare pe anul 1966, pe 
avocatul sud-african, Abraham 
Fischer. După cum se știe, 
Abraham Fischer a fost con
damnat de autoritățile rasiste 
din R.S.A. la închisoare pe 
viață, pentru faptul de a fi 
apărat în procese pe unii li
deri sud-africani ce se pro
nunțau împotriva politicii de 
apartheid.
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Cu acest prilej, patrioții I 
sud-vietnamezi au capturat 155 (î 
de tunuri, 81 mortiere și 359 ■ 
arme de diferite tipuri. Au ■ 
fost distruse comanda tura sub- | 
sectorului militar Trieu Phong, | 
” ........ . ■' . .........“........I

vehicule militare au fost ava- ■ 
riate sau distruse în între- "
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17 posturi și puncte întărite 
inamice. Au fost doborîte 11 
avioane și elicoptere și 57 de guvernamentală 

frunte cu Nikolai
Delegația 

sovietică în
Patolicev, ministrul comerțu
lui exterior al U.R.S.S., a 
părăsit vineri Rio de Janeiro, 
îndreptîndu-se spre patrie. La 
11 august N. Patolicev a fost 
primit de președintele Brazi
liei, Castelo Branco.

gime.
Intr-o altă provincie — Thu 

Dau Mot — forțele patriotice 
au lansat de la începutul 
anului numeroase atacuri prin 
surprindere asupra bazei aeri
ene militare americane de la 
Phu Loi, distrugînd 89 nave 
aeriene și omorînd sau rănind 
sute de militari ai trupelor 
agresoare americane.

Sate așezate în apropierea digului din împrejurimile 
Rotterdamului

PEISAJ OLANDEZ
cu care mergeam nu a avut 
nici o dificultate atunci cînd 
s-a întîlnit cu mașini venind 
din sensul opus.

Pentru constructori urmea
ză apoi îndelungata, trudnica 
și răbdătoarea muncă a secă
rii terenului. Mijloacele mo
derne sînt mai puțin pitorești 
decît morile de vînt, dar și 
incomparabil mai eficace: 
giganticele pompe pe care 
le-am văzut la lucru sorbeau, 
ca toți atîția Setilă, mii de 
metri cubi de apă pe zi. La 
comenzile lor se aflau de cele 
mai multe ori băieți și fete 
care păreau să nu fi împlinit 
douăzeci de ani. Blonzi, 
ochii albaștri și 
dafiriu pe care 
nu-1 poate oferi, 
puns cu voioșie 
puse, 
parte 
muncii pe care o efectuau.

— Greu ? Acum nu ni se 
mai pare... La început, da... 
poate. Dar ne-am obișnuit cu 
monștrii ăștia.

Monștrii erau pompele, fi
rește. Dar tonul de alint cu 
care era rostit termenul, îi 
răpea orice intenție peiora
tivă.

— Ce v-a îndemnat să lu
crați la construirea de polde
re ? i-am iscodit.

S-au privit unii pe alții și 
au zîmbit. Ce întrebare ! Lu
crau la poldere, așa cum au 
lucrat părinții lor, și bunicii 
lor, și bunicii bunicilor lor. O 
nesfirșită succesiune a ge-

cu 
un ten tran- 
nici un fard 
ei ne-au răs- 
la întrebările 

nereușind decît în 
să-și ascundă mîndria

nerațiilor de ostași în războ
iul omului cu marea. Ne-am 
amintit atunci de băiețandrii 
și fetișcanele pe care i-am 
văzut hoinărind pe Damrak, 
strada principală a Amsterda
mului : cu țigara în colțul gu
rii, cu privirile stinse de o 
blazare precoce, cu fuste „în
drăznețe" și pantaloni parcă 
sudați pe coapse și cu un aer 
general de copleșitor plictis. 
Ne-am spus că nu ei ci mînui- 
torii pompelor de la Zuider
zee reprezintă tineretul olan
dez, adevăratul tineret al 
adevăratei Olande.

De altfel, după cîteva călă
torii făcute în această țară, 
dacă cineva ne-ar întreba care 
este amintirea cea mai preg
nantă cu care am plecat de 
acolo, nu am șovăi. Fără în
doială, tabloul care înfățișea
ză „Compania căpitanului 
Franz Banning" și pe care ad
miratorii lui Rembrandt îl 
cunosc mai bine sub numele 
de „Rondul de noapte" impu
ne cu necesitate o etapă 
„Rijksmuseum". Fără îndoia
lă, oceanul de lalele de la Keu- 
kenshoof este de neuitat. Fără 
îndoială, faianța albastră de 
Delft este unică în lume.

Dar pentru noi Olanda este 
în primul rînd o fîșie oare
care de șes, pe care o străba
te o secerătoare remorcată de 
un tractor. Căci acolo unde a 
fost înainte un fund de mare, 
grîul care se culege e un 
simbol al infinitelor capacități 
ale omului în munca pașnică.

NICOLAE MINEI

Se anunță, totodată, că în 
cadrul acțiunii „Colorado", 
întreprinse de trupele ameri
cano- saigoneze în Vietnamul 
de sud, joi după-amiază a 
avut loc o luptă importantă 
între patrioți și trupele ina
mice. Mai multe companii ale 
„unităților de marină ameri
cană" au fost zdrobite de că
tre detașamente ale patrioți- | 
lor sud-vietnamezi, postați 
pe poziții bine întărite. I 
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La centrul spațial din 
Houston (statul Texas) s-a a- 
nunțat că lansarea viitoarei 
nave cosmice americane a 
fost stabilită pentru 9 septem
brie a.c. La bordul acestei na
ve se vor afla cosmonauții 
Charles Conrad și Richard 
Gordon. Nava ar urma să 
efectueze un zbor de 72 de 
ore, în cursul căruia se 
va încerca o nouă întîlnire 
spațială cu o rachetă de tip 
„Agena", care va fi lansată 
cu o oră' și jumătate înaintea 
lui „Gemini-ll“.

Pînă în prezent un număr 
de 11 personalități au accep
tat să facă parte din Tribuna
lul internațional inițiat de cu
noscutul savant și luptător 
pentru pace Bertrand Russell 
în vederea judecării crime
lor de război ale S.U.A. în 
Vietnam, a anunțat Ralph 
Schoenman, secretarul lui 
Bertrand Russell. Printre 
aceste personalități se nu
mără scriitorul și filozoful Jean 
Paul Sartre, Lazaro Car
denas, fostul 1 
Mexicului, scriitorii 
de Beauvoir, Danilo Doici și 
alții. Lucrările preliminare ale g 
tribunalului vor începe în no- g 
iembrie la Paris, urmînd ca 
audierile să aibă loc în fe
bruarie sau martie anul vii
tor tot la Paris. în fața tribu
nalului vor <
mativ 200 de victime și mar
tori ai atrocităților americane 
în Vietnam.

președinte al I 
lorii Simone |

I
compărea aproxi- I 
o victime si mar- ■
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La Moscova au luat sfîrșit 
lucrările Congresului coopera
ției de consum, care numără 
53 de milioane de membri. 
In cadrul congresului a fost 
stabilit programul de dezvol
tare al acesteia pe următorii 
cinci ani. Avînd în vedere 
faptul că cooperația de con
sum deservește în Uniunea 
Sovietică prin rețeaua sa co
mercială peste jumătate din 
populația țării, programul 
prevede, printre altele, să se 
înființeze încă 36 000 de ma
gazine cooperatiste și apro
ximativ 3 000 de cantine, pati
serii și restaurante.

Ieri 1» prînz, regina Angliei a 
semnat legea cu privire la înghe
țarea prețurilor și salariilor. O 
dată cu aceasta, legea, care a fost 
obiectul unor vii controverse în 
viața politică a țării, a intrat în 
vigoare.
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