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Proletari din toate țările, uniți-vâ

u

Luni, 15 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Gheorghe Apostol, Alexandru Drăghici, Paul Ni- culescu-Mizil și Mihai Dalea, au avut o întrevedere, la sediul C.C. al P.C.R., cu tovarășul Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., care se află la odihnă în țara noastră, împreună cu familia.Cu acest prilej a avut loc

un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea relațiilor între Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, între Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, precum și la problemele actuale ale situației internaționale.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.In aceeași zi, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa E'ena Ceaușescu, au oferit o masă tovărășească în cinstea tovarășului Wladi- slaw Gomulka și a tovarășei Zofia Gomulkowa. Au luat parte tovarășii Gheorghe A- postol, Alexandru Birlădea- nu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- Mizil, Ilie Verdeț, Mihai Dalea.(Agerpres)
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PLECAREA JOVARAȘOLlll 
m GHEORGHE MAL1RER

încheierea vizitei conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea

DANEMARCALuni a părăsit Capitala, plecînd la Copenhaga, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, care, la invitația guvernului danez, va face o vizită oficială în Danemarca. împreună cu

președintele Consiliului de Miniștri, au plecat, de asemenea, Angelo Miculescu, prim- vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, Va- sile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și un grup de consilieri și experți.Pe aeroportul Băneasa, erau

prezenti tovarășii: Gheorghe Apostol. Alexandru Bîrlădea- nu, Emil Bodnaraș, Ilie Ver- deț, Florian Dănălache, Gheorghe Gaston Marin, miniștri.A fost de față Niels Neu- strup. însărcinat cu afaceri ad-interim al Danemarcei la București. (Agerpres)
Mrreș-Autonomă Maghiară Sosirea la Copenhaga

0 politică 
verificată 
de fapte

Cea de-a doua zi a vizitei conducătorilor de partid și de stat în regiunea Mureș-Auto- nomă Maghiară se apropie de sfîrșit. Oamenii muncii din raionul Reghin întîmpină pe oaspeți într-o atmosferă de puternic entuziasm. In comunele Chiheru de Jos, Nădașa, Beica de Jos, șoseaua s-a transformat într-o adevărată expoziție de artă populară, covoare, ștergare împodobesc porțile, iar mese pline de, bu- câte și carafe sînt expuse de gospodari ca la o mare sărbătoare.La hotarul raionului oaspeții au fost întîmpinați de tov. Vasile Căldare, prim-secretar al comitetului raional P.C.R., care le urează un călduros bun venit.Coloana de mașini se îndreaptă apoi spre Complexul pentru industrializarea lemnului din Reghin, ale cărui produse sînt cunoscute și a- preciate în țară și peste hotare. Tov. Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, îi primește pe conducătorii de partid și de stat la intrarea în complex. Urmează vizita în secțiile de instrumente muzicale, ambarcațiuni și articole sportive aflate într-o nouă hală dată în folosință în acest an. Directorul întreprinderii, Adalbert Kiss, prezintă oaspeților perspectivele de dezvoltare a complexului. Aici se vor construi o fabrică de mobilă cu o producție de 20 000 garnituri pe an, o fabrică de instrumente muzicale cu o capacitate anuală de 40 000 bucăți și o fabrică de plăci aglomerate care va produce 35 000 tone pe an.In aplauzele și ovațiile a mii de localnici, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre piața centrală a orașului, unde, la lumina reflectoarelor și a miilor de torțe, are loc un entuziast miting. Tov. Vasile Căldare asigură pe oaspeți că această vizită de neuitat constituie un puternic imbold în înfăptuirea sarcinilor trasate de al IX-lea Congres al P.C.R. Ion Codarcea, muncitor la întreprinderea de reparat utilaje mecanice, și Dorina Zamfir, profesoară emerită, adresează conducătorilor de partid și de stat cuvinte de dragoste și recunoștință pentru grija față de dezvoltarea economică și social-culturală a raionului.îr.tihipinat cu îndelungi urale, | ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Transmițînd locuitorilor orașului și raionului Reghin un salut călduros din partea Comitetul ra Central al partidului și a guvernului, vorbitorul a spus : în căldura cu care am fost întîmpinați în raionul dv., ca de altfel în toate raioanele, în toate comunele și întreprin- | derile regiunii Mureș-Autonomă Maghiară, noi vedem o manifestare a încrederii în politica justă, marxist-leninistă, a partidului nostru, a Comitetului său Central. Această politică a fost verificată de fapte. Ea se oglindește în faptul 1 că România a devenit o țară

ODORH/?/. — Fetei» sl ffdrdll l-au Invitat la hora p» tublflt conducători al partidului st sfatuluicu o industrie puternică, că agricultura noastră socialistă s-a dezvoltat și se dezvoltă continuu, asigurînd aprovizionarea oamenilor muncii cu toate produsele agroalimenta- re necesare și chiar unele disponibilități pentru export. Toate acestea sînt rezultatul muncii întregului nostru popor, care, strîns unit în jurul partidului comunist, înfăptuiește politica de construire a socialismului, asigură ridicarea patriei noastre pe culmile înalte ale civilizației și progresului.Referindu-se la dezvoltarea pe care o va cunoaște în anii cincinalului raionul Reghin, vorbitorul a spus : Noile secții și cele prevăzute a se dezvolta în orașul Reghin vor putea să asigure de lucru pentru circa 1 800 de muncitori. Adăugîn- du-se celor existenți, în complexul puternic de aici vor
întîlnirea conducătorilor 

de partid și de stat eu activul 
de partid din regiune

In încheierea vizitei în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, conducătorii de partid și de stat s-au întîlnit cu activul de partid și ~ au participat la o masă tovărășească oferită cu acest prilej. Erau prezenți conducătorii organelor locale de partid, de stat și obștești, vechi membri de partid, directori de întreprinderi și unități agricole socialiste, muncitori și țărani cooperatori fruntași, oameni de știință artă și cultură, generali și ofițeri superiori.Salutînd pe conducătorii de 

lucra peste 4 000 de salariați. Iată roadele politicii partidului nostru de industrializare a tuturor regiunilor, a tuturor raioanelor patriei noastre.Și agricultura raionului dv. se va dezvolta puternic ; sîn- tem convinși că la rezultatele pe care le aveți pînă acum veți adăuga alte și alte noi realizări, contribuind la înflorirea agriculturii noastre socialiste.După ce a arătat că în anii următori se vor dezvolta știința. cultura, învățămîntul, vorbitorul a spus : Rezultatele dobîndite în primele 7 luni dovedesc că prevederile planului cincinal sînt realiste, că ele pot fi îndeplinite în toate domeniile de activitate. Garanția o constituie realizările de pînă acum, hotărîrea, entuziasmul cu care întregul nostru popor a pășit la înfăp

partid și de stat în numele oamenilor muncii din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, tovarășul Nicolae Vereș, prim-secretar al comitetului regional de partid, a spus printre altele : Pentru fiecare comunist, pentru fiecare locuitor al regiunii noastre, fie el miner al Bălanului, sau chimist din Tîrnăveni, țăran cooperator sau om de știință și cultură, vizita iubiților noștri conducători a constituit un minunat prilej de a-și reafirma profundul atașament față de partid, față de politi

tuirea acestor sarcini mărețe, întărind orînduirea noastră socialistă,’ puterea economică a patriei, noi ne aducem totodată contribuția la întărirea sistemului mondial socialist, la întărirea unității țărilor socialiste, a coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, la asigurarea păcii în lume.Ceea ce avem de înfăptuit în anii cincinalului, drumul spre făurirea deplină a socialismului și trecerea la construirea comunismului în România, este strîns legat ■ de munca unită a întregului nostru popor, a tuturor cetățenilor patriei, indiferent de naționalitate. Prin munca poporului nostru vom face ca viața lui să fie mai frumoasă, mai îmbelșugată, vom face ca România să pășească mîndră sub soare alături de celelalte țări socialiste, să fie o țară puternică, înfloritoare.

ca sa înțeleaptă, datorita căreia toate regiunile țării, între care și regiunea noastră, cunosc din . plin profundele prefaceri ale socialismului.Prin munca lor plină de elan, oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, , transpunînd în viață politica științifică a partidului, au schimbat înfățișarea regiunii.După ce a subliniat că numai în anii șesenalului, prin alocarea unor fonduri de investiții do circa 8 miliarde de lei, au fost construite și mo

De la Reghin, coloana de mașini .se. îndreaptă spre Tg. Mureș. în toate satele, cit durează drumul, mii și mii de oameni, care poartă torțe, aclamă cu însuflețire. In calea oaspeților se aștern covoare de flori. In comuna Petea, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de o nuntă. Mirele, Ioan Moldovan, șl mireasa, tînăra învățătoare Ana Nădășan, sînt felicitați cu căldură de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de ceilalți conducători care le urează fericire în viață.în Tg. Mureș, mii și mii de cetățeni așteptau sosirea oaspeților, aclamînd cu însuflețire pe toate străzile, pe toate bulevardele. Manifestația lor de însuflețit entuziasm dădea glas dragostei lor pentru Partidul Comunist Român, pentru patria noastră scumpă.

dernizate numeroase întreprinderi, vorbitorul s-a referit la schimbările importante care s-au produs în structura pe ramuri a producției industriale, la realizările obținute în valorificarea superioară a resurselor naturale de care dispune regiunea. De asemenea, el a făcut un scurt bilanț al realizărilor obținute de țărănimea cooperatistă în dezvoltarea agriculturii, prezentând apoi ciîre și date, care ilustrează creșterea continuă
(Gontlnuara tn pag. a III-a)

COPENHAGA 15. — De la trimișii speciali Ion Cîrje, Nicolae Puîcea și Alexandru Cîmpeanu : Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, au sosit în capitala Danemarcei. Pe aeroportul Kastrup, unde erau arborate drapele de stat ale celor două țări, oaspeții români au fost întîmpinați cu cordialitate de primul ministru al Danemarcei, Jens Otto Krag, ministrul afacerilor externe, Per Haekkerup, directorul general al Departamentului politic și juridic din "Ministerul Afacerilor Externe, Gunnar Seidenfaden, ambasadorul Danemarcei la București, J. Henrik baron de Zytphen-Adeler și de alte persoane oficiale. Erau de față Petru Mânu, ambasadorul României la Copenhaga, membri ai ambasadei române, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați în capitala daneză.După prezentările oficiale, premierul român și ministrul afacerilor externe au fost invitați în Salonul de onoare al aeroportului. Aici, șefii de guverne ai celor două țări au răspuns la întrebările ziariștilor.De la aeroport, oaspeții români, însoțiți de personalitățile daneze venite în întâmpinare, s-au îndreptat spre reședința ce le-a fost rezervată.
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zita tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer în 
Danemarca.
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• Cea de-a 22-a aniver

sare a eliberării României 
de sub jugul fascist este 
întâmpinată de colectivele 
întreprinderilor industriale 
cu noi realizări In întrece
rea socialistă.

Dintre numeroasele suc
cese înscrise în aceste zile 
pe graficele de producție 
ale întreprinderilor bucu- 
reștene merită evidențiat 
cel al laminoriștilor de la 
Uzinele „Republica" : depă
șirea cu peste 150 tone a 
angajamentului de produc
ție peste plan, pînă la 23 
August. 2 000 tone de țevi 
finite. La producția-marfă 
colectivul întreprinderii 
și-a întrecut sarcinile de 
plan cu 1 400 000 Iei.

La „Electromagnetica", 
de asemenea, în primele 
șapte luni din acest an, au 
fost realizate în plus 2 625 
linii de centrale telefonice 
automate, iar la elementele 
de automatizare, planul a 
fost depășit cu 32 la sută.

o Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad, Fabrica de antibio
tice și Fabrica „Țesătura" 
din Iași, Atelierele de re
parat material rulant din

începerea convorbirilor oficialeLuni după amiază, la președinția Consiliului de Miniștri al Danemarcei, au început convorbirile oficiale între președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și primul ministru al Danemarcei, Jens Otto Krag.Din partea română au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Petru Mânu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Danemarca, Angelo Miculescu, prim vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, Vasile Răuță, adjunct al ministrului Comerțului Exterior, Mircea Predescu, di

In timpul vizitei Ia primul ministru al Danemarcei

TELEGRAMA

Pașcani și alte unități in
dustriale din regiune și-au 
îndeplinit de pe acum an
gajamentele luate în cinstea 
măreței sărbători. 107 mili
oane lei reprezintă valoa
rea producției globale obți
nute peste plan de indus
tria regiunii Iași în prime
le 7 luni ale anului, ceea et 
corespunde cu o creștere 
de 10,2 Ia sută față de ace
eași perioadă a anului tre
cut.

• Din evidențele statis
tice reiese că pînă acum 
industria orașului Cluj a 
depășit planul Ia producția 
globală cu 88 057 000 lei, iar 
la producția marfă cu 
93 609 000 lei. Numai în
treprinderile constructoare 
de mașini au livrat în acest 
timp, peste sarcinile pre
văzute. utilaje frigorifice, 
mașini textile, bujii auto 
și piese de schimb în va
loare de aproape 6 milioa
ne Iei. In sectorul indus
triei ușoare valoarea pro
ducției suplimentare se ri
dică la aproape 5 milioane 
Ici, iar în industria alimen
tară, la 30 milioane lei. 

rector în Ministerul Afacerilor Externe.Din partea daneză au participat Per Haekkerup, ministrul afacerilor externe, Paul Fischer, ambasador, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, Eigil Jorgensen, secretar general la președinția Consiliului de Miniștri, Anker Svart, ambasador, șef de serviciu în Departamentul politic și juridic al Ministerului Afacerilor Externe, J. Henrik baron de Zytphen-Adeler, ambasadorul Danemarcei la București, Per Groot, șef de serviciu, și M. O. Bierring, șef de secție în Departamentul politic și juridic al Ministerului Afacerilor Externe.Convorbirile au decurs intr-o atmosferă de cordialitate.

Tovarășului EDWARD OCHAB 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone

Varșovia

Stimate tovarășe Ocliab,

Cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei dumneavoa
stră de naștere, în numele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România și al meu per
sonal vă transmit cele mai cor
diale urări și sincere felicitări.

Vă doresc, stimate tovarășe 
președinte, multă sănătate și 
noi succese în activitatea dum
neavoastră rodnică, consacrată 
prosperității poporului polo
nez, cauzei mărețe a socialis
mului și păcii, întăririi și dez
voltării continue a prieteniei și 
relațiilor frățești dintre po
poarele noastre.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
* al
Republicii Socialiste România
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• REZERVELE TIMPU
LUI LIBER.

• DUPĂ ULTIMELE 
APLAUZE (Festiva
lul de muzică ușoară 
de la Mamaia).

• Prefață la prima săr
bătoare a toamnei.

*



REZERVELE
TIMPULUI LIBER

Pe agenda culturâl-sportivă a orașului și regiunii Cluj s-au înscris în ultima perioadă cîteva inițiative bune, menite să pună în valoare aptitudinile tinerilor, să răspundă dorinței lor de a-și folosi cît mai util timpul liber, orele de odihnă.La Răscruci — raionul Gherla — și-au dat întîlnire sute de tineri din cîteva comune ale raionului: Fizeș, Mintiu, Iclod, Bonțida, Panticeu și Borșa. Pe scena acestei zile au fost invitate formații de dansuri și corale, recitatori, soliști vocali și instrumentiști, soli ai creației folclorice de pe Someș, care au prezentat celor prezenți un repertoriu bogat, ilustrativ pentru specificul acestor locuri.Duminica cultural-sportivă de la Răscruci a fost o zi plină, sute de tineri avînd posibilitatea să participe și să asiste la un program din care n-au lipsit cîntecele, jocurile, versurile, concursurile sportive. 
Ce a demonstrat înainte de orice această 
adevărată, revărsare de tinerețe, cîntec și 
joc ? Faptul că asemenea serbări ale tine
retului au suficient temei să se desfășoare 
cu mai mare frecvență și nu doar atunci 
cînd un comitet raional U.T.C. își propune 
să elaboreze o acțiune de mai mari pro
porții, la care să participe tineri, din mai 
multe comune. într-un fel, însă, această strîngere la un loc a posibilităților de petrecere plăcută a timpului liber a fost făcută și ca o demonstrație „pe viu" a ceea ce fiecare, la el acasă, poate face. De vreme ce în fiecare comună artiști amatori, sportivi, există talentați tineri pricepuți,

Ce înseamnă

„resurse

locale"

Lai întrebarea aceasta ne-a răspuns tovarășul GH. MUREȘAN, secretar al comitetului raional al U.T.C. „De multe ori comitetele 
U.T.C., fiind prea aproa
pe de aceste „resurse", 
ajung să nu le mai vadă. De 
ce spun unii că nu știu cum să 
organizeze timpul liber, acți
uni care să atragă un număr 
mare de tineri ? Să privească 
cu mai multă atenție îiț jur, să cîntărească — chiar statistic ! — valoarea, deci forța posibilităților pe card’ le descoperă. Iată : la noi, în raionul 
Gherla, nu există comună în 
care să nu se poată organiza 
duminici cultural-sportive, cu 
forțe proprii. De ce am mai fi mîndri de bogăția folclorului someșan dacă ne-am mulțumi doar să-l cităm într-o ocazie sau alta ? El este al nostru, deci avem datoria nu numai de a-1 păstra. Tot un semn de respect — poate chiar mai mare — e a-1 perpetua. Și cunoscă
tori, pasionați sînt foarte 
mulți. Echipele artistice îl pun 
în valoare, îl arată tuturor ti
nerilor, îl oferă ca o modali
tate proprie de petrecere in-

• O duminică cultural-sportivă la nivel raional arată 
că există suficiente posibilități pentru fiecare co
mună • Să veghem ca artiștii amatori să nu alerge 
cu talentul lor doar pe scena marilor concursuri na
ționale • Falsa ambiție a organizării „de unul singur

dornici să se „desfășoare" în asemenea ocazii, este de la sine înțeles că organizarea timpului liber dispune de mari rezerve — încă nu toate și destul de bine utilizate. în același timp în care la Răscruci aveau Ioc întrecerile artistice și sportive, la 30—40 km de aici, în pădurea Hoia, aproape 8 000 de spectatori — clujeni — urmăreau un frumos spectacol în aer liber realizat de artiști amatori din întreprinderile și instituțiile orașului Cluj. Și aici organizatorii sînt în bună măsură comitetul orășenesc al U.T.C., organizațiile din oraș. Nu vom descrie pas cu pas desfășurarea programelor din locurile amintite, nu vom face, adică, un film al zilei. Mai important ne pare să transmitem cititorilor cîteva păreri ale celor care au organizat, care au „regizat" acest film al unei zile din sumarul timpului liber al tineretului clujean.
ce numim

rale. lată de ce comitetele. 
U.T.C., cunoscînd resursele lo
cale, trebuie să cunoască starea lor precum și posibilitățile 
colaborării cu instituțiile care 
le pot ajuta".

La duminica cultural-sporti
vă de la Răscruci au participat 
2 000 de tineri și vîrstnici. So
cotim că fiecare dintre aceștia 
au dus cu ei, pe lingă bucuria 
de a fi petrecut o zi în tovără
șia cîntecului și jocului, modelul unei astfel de manifes
tări precum și frumoasa ambi
ție de a fi, în satele lor, iniția
torii și organizatorii unor acți
uni asemănătoare. Comitetele 
U.T.C. trebuie doar să știe a 
valorifica acest model și a- 
ceastă ambiție. Resurse, cum 
se poate observa peste tot, 
există.

Un nou lot de vagoane-cislerne construite la Uzinele „23 August" este gata de expediere
Foto :AGERPRES

structivă a ceea
timp liber. Evident, trebuie să. 
ne ajute — și ne ajută cînd 
cerem — cadrele didactice din 
satele noastre, intelectualii lor. 
activiștii culturali. Dar nucleul organizator, cel care trebuie să pornească de la cunoașterea a- cestor forțe, resurse — talente, preocupări, necesități, condiții, etc. — îl constituie in mod firesc comitetul U.T.C., dator cu un pas al inițiativei înaintea tuturor, capabil să mobilizeze aceste resurse și să „cointereseze" pe toți membrii organizației noastre. Iată cîteva din 
aceste resurse : La Răscruci a 
urcat pe scenă corul din Borșa. 
cu o activitate artistică desfă
șurată de-a lungul a peste 3n 
de ani. Aceeași vechime o are 
fanfara din satul Răucrvci. 
constituită înaintea ultimului 
război, obținînd și un premiu 
de 32 de instrumente în 1937, 
la un concurs internațional 
desfășurat la Fraga. Acest pre
miu — simbol al aprecierii 
frumuseții materialului inter
pretat — este păstrat cu grijă, 
instrumentele fiind transmise 
din generație în generație noi
lor interpreți. Bilanțul de azi. 
la data cînd se prezintă pe 
scenă, este concludent : în co
rul din Borșa activează 150 de 
coriști (mai mult de jumătate 
sînt tineri), iar în fanfara din 
Răscruci — 32 de instrumen
tiști. >

O tradiție asemănătoare au 
formațiile de dans, de cor, so
liștii vocali și instrumentiști.

recitatorii căminelor culturale 
din Panticeu. Fiziș, Mintia, 
Bonțida, ai Casei raionale de 
cultură din Gherla.

Aș vrea să mai fac o obser
vație : în prezent trebuie să acordăm foarte multă atenție existentei reale a formațiilor artistice. Această existență reală, înseamnă crearea condițiilor ca artiștii amatori care le compun să nu alerge cu talentul lor doar pe scena marilor concursuri naționale. Din vina și a noastră, dar și a îndru
mării forurilor de specialitate, 
s-a întîmplat, nu de puține ori. 
ca echipe bune, cu fete și băieți 
entuziaști, să se dizolve, să in
tre în anonimat după aceste 
concursuri. Să nu fim de acord 
cu această scuză : „cine i-a îm
piedicat să-și continuie activi
tatea ?" Nestimularea, degra
darea spiritului organizatoric 
necesar, oricit entuziasm ar 
sălășlui în aceste formații. E 
regretabil că uneori — poate 
chiar deseori — se mai fetiși
zează acest entuziasm greșit 
înțeles. Nimic nu se face de la 
sine, chiar cînd e vorba de oa
meni, sau poate mai ales 
atunci. Formațiile artistice de 
amatori nu sînt niște automate 
care dacă ai apăsat pe un bu
ton — al entuziasmului I — 
„merg" fără oprire. Ele au ne
voie de public — cine-l mobi
lizează ? — de educatori —
cine-i asigură ? — de specia
liști valoroși — unde dispar 
după concursuri ? — de stimu - 
lare, dar cu condițiile enume-

Colaboratorii r
răspund dacă
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au la ce

Serbarea de la Hoia a fost 
precedată de altele la Făget, 
Cojocna, Someșeni — băi, etc., 
însă de mai mică amploare. 
Numărul mare al participanți- 
lor (peste 8 000) îți găsește ex
plicația în larga acțiune de 
popularizare a programului în 
toate întreprinderile din oraș, 
nu numai prin afișe, dar și la 
stația de radio Cluj, prin in
termediul emisiunilor de sport 
și turism. Dar reușita ei nu se 
limitează la această explicație, 
intrînd de bună seamă și ea 
în prevederile organizatorilor. întregul program artistic a fost alcătuit și pus la punct cu contribuția directă a unor artiști, actori clujeni. Oricît de multă pricepere organizatorică s-ar desfășura în asemenea împrejurări este utopic să crezi că poate lipsi contribuția avizată a unor oameni de specialitate, al căror ajutor substanțial constă în faptul că știu să prevadă și să înlăture orice improvizație, impunîn- du-și gustul acolo unde preferința întîmplătoare riscă a da spectacolelor de acest gen un aer eclectic, strict conțirrutis-

tic, dar lipsit de armonia necesară. Calitatea însăși a inter
pretării unei echipe sau alteia 
n-are decît de cîștigat prin su
pravegherea de către un ochi 
format, prin emiterea unei pă
reri competente. Dar a colabo
ra înseamnă de fapt a partici
pa. A cere sfatul unui specia
list înseamnă a-i acorda res
pectul necesar și deci posibilitatea de a acționa de ăproape și nu de la distanță, cu sfaturi prin corespondență. Acest 
mod de colaborare s-a văzut 
și la duminica cultural-sporti
vă din Răscruci. Organizatorii 
au invitat pe terenul de sport, 
sportivi clujeni ale căror de
monstrații (haltere, box, lupte, 
aeromodelism), au constituit 
un bun îndemn la o activitate 
sportivă de masă, inițiindu-i 
pe spectatori în specificul 
citorva discipline. Ei și-au ex
primat dorința ca asemenea 
întîlniri să se repete cit mai 
des cu putință, instructorii 
sportivi, în deplasările lor, să-i 
ajute să, practice disciplinele 
sportive cunoscute mai puțin.Despre acest mod de a colabora fructuos eu specialiștii (din orice domeniu) ne-a vorbit CEANU, tetului U.T.C. : 
dre de 
petente, în pregătirea și orien
tarea unora dintre acțiunile 
noastre le asigură acestora un 
caracter atractiv, le sporește 
interesul. Pentru exemplifica
re. amintesc o excursie orga
nizată de comitetele U.T.C. de 
la „Clujeana" și „Carbochim", cu 70 de tineri fruntași. Pre
gătirea excursiei a fost încre
dințată unor membri ai sec
ției de turism a C.S.M., mun
citori la „Clujeana". Sportivi cu 
o bogată experiență, aceștia au 
ales ca obiectiv Cheile Turzii, 
loc cu un peisaj monumental,

toy. ARGHIR MO- secretar al Comi- orășenesc Cluj al 
„Atragerea unor ca- 

specialitate, corn-

de o frumusețe rară, învăluit 
de aura a numeroase legende. 
Aici s-a făcut o demonstrație 
de alpinism, s-a vizitat o peș
teră — loc de refugiu al local
nicilor în timpurile vechi — 
prilej de adevărată Incursiune 
istorică. In cimpia de la poa
lele munților, Mihai Viteazul a 
condus ultima sa bătălie. Tine
rii au coborît apoi spre Turda. 
Ei au aflat istoria acestei ce
tăți industriale, în care măre
țele vestigii de pe timpul ro
manilor stau alături de măr
turiile impresionante ale con
strucției socialiste. Cum ar fi 
decurs această excursie fără 
sprifinul celor cunoscători, fă
cută fără nici un fel de pre
gătire ?".

în sfîrșit, la acest capitol, 
o ultimă concluzie. Particlpînd 
la unele din manifestările cul
tural-sportive din regiunea 
Cluj — și nu numai în această 
regiune — și comparîndu-le, ai 
uneori sentimentul că peste 
tot asiști la „opera" aceluiași 
autor (citește: organizator) 
deși, în realitate, e vorba de 
autori diferiți. De ce ? Se pare 
că una din cele mai plauzibile cauze e lăsarea acestor acțiuni la voia fanteziei acelorași oameni, care de ani de zile e șl. firesc să-și secătuiască „rezervele". O bună valorificare a 
„resurselor" locale — de care 
am vorbit — precum și o lăr
gire considerabilă a numărului 
de colaboratori de la care să 
nu ne mulțumim cu simpla 
„solicitare" — termen care 
amenință să devină abstract 
din pricina impreciziei cu care 
e folosit în planuri, dări de 
seamă, informări etc. — și care 
nu spune nimic asupra direcției în care e adresată — iată 
doar cîteva din sursele fante
ziei insuficient valorificate.

ION RUSU 
CRĂCIUN BEJAN

Festivalul de muzică ușoară
de la Mamaia

După ultimele
aplauze

PALMARESUL FESTIVALULUIMARELE PREMIU AL COMITETULUI DE STAT PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ : „Prieten drag" de Radu Șerban, 
text de Constantin Cirjan ; PREMIUL UNIUNII COMPOZI
TORILOR : „Culori" de Nicolae Kirculescu, text de Aurel 
Storin ; PREMIUL UNIUNII SCRIITORILOR : „Cînta un 
matelot" de Vasile Veselovschi, pe versurile lui Ion Minules- cu ; PREMIUL C.C. AL U.T.C. : „Nu te supăra" de Paul 
Ghențer, text de Mihai Dumbravă ; PREMIUL RADIOTELE- VIZlUNII: „De-ar fi să mă mai nasc odată" de George Grigo- 
riu, text de Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu ; PREMIUL COMITETULUI EXECUTIV AL SFATULUI POPULAR AL 
ORAȘULUI CONSTANȚA : „Cîntecul vîntului", muzică și 
text de Al. Mandy ; PREMIUL O.N.T. „CARPAȚI" „Mamaia, 
au tevoir" de Noru Demetriad, text de Mihai Dumbravă ; PREMIUL U.C.F.S. : „Olimpiada tinereții", muzică si text 
de Temistocle Popa ; PREMIUL JURIULUI : „Visul meu, 
viața mea" de Aurel Giroveanu, text de Aurel Felea; MENȚIUNE : „Prima chemare" de Paul Urmuzescu, text de 
Mihai Dumbravă.PREMII DE INTERPRETARE : Gelu Solomonescu, dirijo
rul orchestrei „București", Doina Badea, Constantin Dră
ghici.MENȚIUNI DE INTERPRETARE : Alexandru Imre, diri
jorul orchestrei „Electrecord", Sergiu Cioiu, Anda Călugă- 
rcanu, Ilinca Cerbacev, Dan Spătaru, Pompilia Stoian.

Cintărețului Gică Petrescu, membru al juriului, i s-a 
decernat în afara concursului Diploma de onoare pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea muzicii ușoare românești.

In cadrul Festivalului s-a acordat cîntăreței și compozi
toarei Mia Braia Premiul discului pe anul 1965.

PREFAȚĂ LA PRIMA
SĂRBĂTOARE A TOAMNEI

Suzana Galpan, vice
președinte al Sfatului 
popular regional Mureș- 
Autonomă Maghiară.: 
..Peste 3 săptămîni îi 
vom întîmpina pe ab
solvenții din promoția 
1966 repartizați în re
giunea noastră, cu tra
diționalul „Bine ați ve
nit î“ în prezent facem 
pregătiri pentrn a le 
asigura condiții de 
muncă șl de viață din
tre cele mai bune”.Avem în față harta regiunii Mureș-Autonomă Maghiară. Uzine și fabrici moderne,

cîmpii și dealuri mănoase, numeroase școli, spitale, cămine culturale — reprezentate aici prin semne convenționale — alcătuiesc tabloul bogățiilor materiale și spirituale ale regiunii. Tovarășa Suzana Galpan, vicepreședinte al sfatului popular regional, încercuiește obiectivele economice și culturale cărora le-au fost repartizați absolvenții din promoția 1966. Observăm că a- proape fiecare uzină, școală sau spital înseamnă pentru unul, doi sau mai mulți ingineri, economiști, profesori, medici „noi locuri de muncă".— La 1 septembrie se vor

catedre proaspeții în toată regiuneaprezenta la profesori, au fost repartizați peste 350 — la licee teoretice și licee de specialitate, la școli generale de 8 ani. Medicii care abia în septembrie susțin examenul de stat se vor prezenta la locurile de muncă pe ziua de 1 noiembrie. Le vom spune tuturor din inimă : „Bine ați venit !" în fiecare din cele 8 raioane ale regiunii noastre, noii profesori se vor întîlni — în cadrul unor festivități — cu reprezentanții organelor locale de partid si de stat. Cu acest prilej le va fi prezentat raionul — economia, viața culturală, frumusețile naturale, perspectivele de dezvoltare — precum și sarcinile desprinse din planul cincinal ce le revin. După aceea, însoțiți de reprezentanți ai sfatului popular raional, vor merge la școlile unde urmează să-și desfășoare activitatea. După cunoștința cu școala, cu directorul, cu ceilalți profesori, după ce li se va prezenta locuința, asigurată prin grija sfatului popular comunal, tinerii absolvenți vor primi în cadru festiv primul salariu — salariu de instalare. La fel îi vom întîmpina în noiembrie și pe medici. în regiunea noastră s-au construit multe dispensare noi în cadrul cărora acestora le-au fost asigurate locuințe confortabile.
Pentru profesori t>or urma, 

după acestea, emoțiile prime-

lor lecții. Cum vor fi spriji
niți pentru ca debutul în 
fesiune să se desfășoare 
bune condiții ?

pro
fitîn această privință lși din

Nenea pictează...

Foto: N. STELORIAN

spune cuvintul experiența anii trecuți. Profesorii tineri sînt asistați la ore de inspectori, de directorii școlilor, primesc îndrumări în vederea alcătuirii planurilor calendaristice, a planurilor de lecții, în vederea folosirii materialelor didactice. De asemenea, directorul organizează preună cu profesorii asistențe colective la ținute de pedagogi cu riență. Am aflat cu bucurie că cei care de la 1 septembrie vor deveni colegii noștri au fost studenți sîrguincioși. îi recomandă de altfel și rezultatele bune și foarte bune obținute în anii studenției. Mulți dintre ei au activat în cercurile științifice conduse de cadre didactice de prestigiu, efectuînd cercetări fructuoase, așa că sînt la curent cu noutățile științifice. Toate acestea ne îndreptățesc convingerea că vor aduce în colectivele din școlile unde au fost repartizați un suflu nou, tineresc, entuziast, că vor transmite ștafeta pasiunii pentru munca științifică.în satele regiunii noastre se desfășoară o viață culturală bogată. Radioului și televizorului li s-au adăugat cinematograful sătesc, biblioteca, teatrul de amatori. Sînt create, așadar, condițiile pentru ca tinerii profesori să-și poată lărgi în continuare orizontul cultural.Le urăm tuturor succes în profesiunea lor.

îm- tineri orele expe-

■ B

Calitatea depinde și de atenția cu care
torul textil-celotibră al Combinatului
Brăila. Șefa de schimb Rodica Hariga

Stoicuciu le verifică rezistența

se lucrează tn labora
de

Și
la

fibre artiticiale

laboranta
întindere

Ioana

Foto : N. STELORIAN

ADRIAN VASILESCU

Ultimul act al întrecerii muzicii ușoare de la Mamaia s-a consumat duminică seară, între zidurile teatrului de vară, care i-au reprimit pe festiva- liști odată cu vremea bună. Nerăbdării® au luat sfîrșit, curiozitățile au fost satisfăcute. Preseiecția operată de juriu adusese sîmbătă în lumina reflectoarelor 29 de melodii, dintre care duminică au fost reluate 23, cifra reprezentînd intr-adevăr lucrările cu personalitate, care au șanse să se impună atenției publicului. Poate că festivalul propriu- zis ar fi trebuit să înceapă abia de la această etapă. Am fi fost scutiți astfel de fondul cenușiu al melodiilor oarecare de pe care numai cu greu s-au putut desprinde cele cite- va lucrări de valoare. Finala Festivalului național de muzică ușoară ar fi dobîndit astfel acel nivel valoric echilibrat care i-a lipsit la toate edițiile sale de pînă acum. Lipsa de exigență a selecției inițiale a făcut să se «rateze acest prilej, pe care existența, unui număr de cînteee defrnne de interes îl oferea pentru prima oară în scurta istorie a competiției.A doua jumătate a festivalului a adus în concurs, pe lîngă o parte din cîntecele premiate („Olimpiada tinereții", „Prima chemare") și alte lucrări de inspirație autentică. Ne referim în special la „Ploaia și noi", debutul tînărului compozitor V. Vasilache — junior. care, alături de o altă piesă a unui autor tînăr — „Te așteaptă un om" de Ion Cris- tinoiu — ar fi meritat poate o distincție. Ne mai referim la calda evocare a neuitatei Maria Tănase întreprinsă de Al. Mandy în melodia „Glasul tău", la „Cîntecele mele" și „Pentru nimic în lume" de Mișu Iancu, la „Cine poate ști?" — lucrare de debut a lui Ludovic Ditzi. în general, însă, nivelul părții a doua a concursului a fost mai coborît decît cel al primului concert. Regretabil este mai ales faptul că tocmai melodiile care se voiau tinerești, vioaie, antrenante, s-au înecat în platitudine și anonimat. Ne gîndim la lucrări ca „Primăvara în București", „înfloresc nuferi albi", „Inima", „Pentru sportul românesc" „Să dansăm, prieteni", „Băiete, băiete", etc., care, vorba cîntecului, „pentru nimic. în. lume" n-aveau ce căuta în finala unui festi-

val exigent. Iată deci că diversitatea de teme și ritmuri pe care o salutam, ca intenție, la începutul festivalului, a cam fost anulată de o evidentă inegalitate valorică între cîn- tecele lirice, în general izbutite, și cele ritmate, între care „Nu te supăra" de Paul Ghen- țer și încă 2—3 lucrări de ?- ceeași factură au constituit doar niște fericite excepții.Dacă totuși, vorbind despre melodii, putem consemna circa 8—10 piese de autentică valoare (ceea ce nu e deloc puțin), situația textelor este mult mai tristă. într-o conferință de presă, Constantin Drăghici încerca să ia apărarea textierilor susținînd — și pe bună dreptate — că versurile unui cîntec de muzică ușoară nu trebuie judecate în sine, ci in raport cu ideile muzicale pe care le însoțesc. Aceasta nu scuză însă abundența de ne- permis a clișeelor și a diletantismului în cele mai multe dmtre textele festivalului, inclusiv cele premiate. Cităm Ia întîmplare din textele lui Mihai Dumbravă, semnatar a nu mai puțin de nouă texte în festival, dintre care trei distinse cu premii: „Am visat că eu ' Sînt alesul tău / Dar să-mi spui chiar tu 1 Da sau nu?", sau, „Nu mai vrei să vii / Inima să-i dăruiești / Mai bine i-ai spune deschis / Că nu-1 iubești". Pauperitatea poetică a unor asemenea înșiruiri de vorbe nu mai trebuie demonstrată. Dar la urma urmei socotim că s-a vorbit și s-a scris destul despre nivelul scăzut al textelor de muzică ușoară. Ar fi, în sfîrșit, timpul ca Uniunea Scriitorilor să ia în serios această problemă și. pur și simplu să nu mai permită a- paritia în public a produselor de banală manufactură, mai ales ținînd cont de faptul că unele texte semnate de Al. Mandy, Flavia Burci ori Mihai Maximilian au demonstrat că si în acest domeniu se pot scrie lucruri cel puțin pasabile.Spațiul nu ne îngăduie să comentăm aici evoluția inter- preților. Ne-o rezervăm pentru un număr următor, cînd vom încerca să desprindem din ultima ediție a Festivalului de muzică ușoară, și cîteva concluzii și propuneri pentru viitor.
SEBASTIAN COSTIN'

___



încheierea vizitei conducătorilor de partid și de stat

în Regiunea Mureș — Autonomă Maghiară
(Urmare din pag. I-a)an de an, a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii.In perioada 1966/1970 — a subliniat în continuare vorbitorul —■ se deschid noi și frumoase perspective regiunii noastre. Potrivit sarcinilor planului cincinal, se prevede creșterea volumului producției industriale cu 64 la sută. Productivitatea muncii va crește cu 47 la sută, iar prețul de cost se va reduce cu 9,4 la sută. Pentru dezvoltarea economică a regiunii noastre se vor investi circa 7,3 miliarde lei. în acești ani în Industrie urmează să se construiască 10 obiective, ș 6 secții noi, iar la alte 8 unități se vor face importante extinderi și modernizări.Planul de dezvoltare în perspectivă a agriculturii din regiune prevede sarcini mobilizatoare și pe deplin realizabile, care vor asigura dezvoltarea acestei ramuri în pas cu progresul general al economiei naționale. In gospodăriile agricole de stat investițiile sînt îndreptate, în principal, spre mecanizare, chimizare, amenajări pentru irigații, construcții de tip industrial pentru creșterea animalelor, plantări de vii și pomi.înfăptuind sarcinile mărețe stabilite de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. — a spus vorbitorul — organele și organizațiile de partid din regiunea noastră desfășoară o intensă muncă politico-organi- zatorică, în vederea întăririi rândurilor partidului, a ridicării nivelului de pregătire ideologică a comuniștilor, a îmbunătățirii continue a formelor și metodelor de activitate. Cele 3 065 organizații de bază ale partidului desfășoară o muncă politică și organizatorică susținută în vederea mobilizării oamenilor muncii pentru îndeplinirea politicii partidului.O expresie a influenței, prestigiului și încrederii de care se bucură partidul în rîndul maselor este creșterea neîncetată a rîndurilor sale ; numărul comuniștilor din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară a sporit, ajungînd la peste 64 300.în încheiere, vorbitorul a spus : Am căutat, dragi oaspeți, să vă înfățișăm tabloul însuflețitor al meleagurilor Mureșului, Oltului și ale celor două Tîrnave, meleaguri trezite la viață nouă datorită atenției deosebite pe care le-o acordă partidul nostru. Am căutat să vă redăm aspecte din hărnicia oamenilor de aici. Sîntem bucuroși, dragi tovarăși, că în timpul vizitei ați avut cuvinte de caldă apreciere a rezultatelor muncii și străduințelor noastre, îndrumările pe care ni le-ați dat constituie pentru noi, activiști de partid- și de stat, conducători de întreprinderi și instituții, muncitori, tehnicieni și ingineri, țărani, un îndreptar prețios în muncă, expresia competenței, clar- viziunii și răspunderii cu care partidul nostru conduce poporul pe drumul desăvârșirii construcției socialiste.
Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Timp de două zile, cît a durat vizita noastră în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară — a spus secretarul general al C.C. al P.C.R. — ne-am întîl- nit cu activul de partid și de stat din regiune, cu muncitorii, țăranii, intelectualii din orașul Tg. Mureș și din raioanele Tîrnăveni, Gheorghieni, Ciuc, Odorhei, Reghin. Ne-am întîlnit cu muncitorii și cadrele tehnice de la combinatele chimice din Tîrnăveni și din Tîrgu Mureș, de la termocentrala Luduș, cu minerii de la Bălan și muncitorii de la Fabrica de mobilă „23 August" și de la Combinatul de industrializare a lemnului Reghin, cu țăranii cooperatori din Cu- cerdea și din Sinmartin, cu studenții din tabăra de la Izvorul Mureșului. Pe parcurs, in satele și orașele vizitate, ne-am întîlnit de fapt cu a- proape toți locuitorii regiunii dv. E greu să exprimi impresiile despre aceste* întîlniri e- moționante. Incejlînd de la intrarea in regiunea dv., de la Botorca, unde ne-am întîlnit cu populația regiunii, cu foștii brigadieri, și apoi în toate raioanele, orașele prin care am trecut, peste tot am fost întîm- pinați cu multă căldură, cu puternice manifestări de simpa- 1 ie, in care noi vedem expresia încrederii nestrămutate a oamenilor muncii din regiunea dv., ca de altfel a întregului nostru popor, în politica justă, marxist-leninistă; a partidului nostru, în Partidul Comunist Român, în Comitetul său Central. Această încredere este rezultatul politicii duse de partidul nostru, de dezvoltare continuă a industriei, a agricul

Vă asigurăm, tovarășe Ceaușescu și iubiți oaspeți, că oamenii muncii din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, în frunte cu organizația regională de partid, nu-și vor precupeți eforturile pentru a-și aduce contribuția la înflorirea patriei noastre socialiste, libere" și independente, puternice și suverane, pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din istoricele hotărîri ale Congresului al IX-lea al partidului.A luat apoi cuvîntul tov. 
Mișu Kraft, director general al termocentralei Luduș. Vorbitorul a exprimat, încă o dată, în numele muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor care lucrează în această mare centrală electrică a țării, sentimentele de recunoștință față de partid ale colectivului de aici. Vă mulțumim din inimă — a spus el — pentru cuvintele calde, de înaltă prețuire, rostite la adresa muncii noastre, pentru îndrumările deosebit de prețioase pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei în întreprindere. Vorbitorul a asigurat pe conducătorii de partid și de stat că întregul personal al termocentralei Luduș nu-și va precupeți eforturile pentru a asigura îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce îi revin în cadrul planului cincinal. El a exprimat hotărîrea colectivului de aici de a folosi cu eficiență tot mai ridicată utilajele și instalațiile, toate capacitățile de producție ale întreprinderii. Considerați — a spus el — bucuria și entuziasmul cu care ați fost primiți în mijlocul nostru drept un angajament solemn în lupta pentru traducerea în viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul al IX-lea al partidului nostru.Luînd cuvîntul, scriitorul Siito Andrâs a spus :Cu ocazia vizitei dumneavoastră, a conducătorilor de partid și de stat, s-a dovedit din nou un adevăr netăgăduit al zilelor noastre ; acela că oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din regiunea noastră, ca și de pe tot cuprinsul patriei, își văd întruchipate cele mai nobile țeluri în politica Partidului Comunist Român, purtînd în inima lor dragostea profundă și atașamentul față de patria noastră dragă : Republica Socialistă România.în călătoria dumneavoastră, făcută pe meleagurile regiunii. noastre, ați putut remarca și mai îndeaproape marile realizări ale socialismului în toate domeniile vieții noastre. Ați putut auzi cum, asemenea unor harpe gigantice, cîntă uzine și termocentrale noi pe malul Mureșului; știm că toate acestea sînt rezultate strălucite ale politicii partidului nostru.Dar eu, în puține cuvinte, aș. dori să amintese despre o altă creație a partidului și a poporului nostru, creație care depășește energia celor mai puternice motoare și care ne umple casele, asemenea miresmei curate a înălțimilor Harghitei. Această energie este frăția de nezdruncinat a po

turii, științei și culturii, de ridicare la o viață nouă a tuturor regiunilor patriei noastre, de construcție fermă a socialismului în România.. In același timp aceste manifestări
Puternică

economică și social - 
culturală, în pas
cu întreaga țară

în anii socialismului, odată cu dezvoltarea întregii țări, forțele de producție din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară au cunoscut o puternică dezvoltare. S-au construit noi centre industriale, s-au dezvoltat mult cele existente. Orașele Tg. Mureș, Tîrnăveni, Reghin și altele, comunele Luduș, Gălăuțaș și alte localități puțin cunoscute în trecut s-au dezvoltat puternic, devenind astăzi importante centre industriale ale regiunii și ale țării.O puternică dezvoltare a cunoscut și agricultura regiunii dv., ca de altfel agricultura întregii noastre țări. Astăzi, în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară lucrează pe ogoarele cooperativelor de producție și ale gospodăriilor agricole de 

porului român cu naționalitățile conlocuitoare, sentiment cu izvoare adinei în istoria patriei. Unele dovezi ale acestora le-ați putut vedea și la Biblioteca Telekî, unde s-a pomenit bunăoară de marele savant Bolyai Jânos, care scria : „Nimeni nu iubește mai mult, nimeni nu apreciază și sprijină mai mult națiunea română decît mine, — și ca om o iubesc tot atît de mult ca pe cea maghiară, și cu bucurie recunosc în ea una din urmașele cele mai drepte și curate a romanilor de odinioară". Păstrăm cu cinste a- cest mesaj al trecutului, lăsat tradiției orașului nostru.De multe alte tradiții am putea aminti. Pietrele acestui oraș au fost martore zbuciumului și năzuințelor de libertate socială și națională ale lui Avram Iancu, Papiu-Ila- rian și alții. La 30 iulie 1849 au fost martore la plecarea lui Petofi Sandor în spre Sighișoara, unde a căzut în lupta crâncenă. Tinerii noștri artiști plastici lucrează la bustul lui; ei au terminat de asemenea bustul marelui Eminescu care, cu o sută de ani în urmă, a trecut și el prin acest oraș, în drum spre Cîmpia Libertății de la Blaj. Amintirea lor cere marmură.Mai aproape de zilele noastre stau mărturie multe dovezi ale luptei Partidului Comunist Român, duse în regiunea noastră. în anii grei ai fascismului, poetul martir de pe aceste meleaguri. Salamon Ernd, însuflețit de ideile partidului comunist, scria poezii nemuritoare despre soarta comună a forestierilor români și secui de pe valea Mureșului.
Frumos ne înțelegem noi, 
chiar frigu-alături ne adună, 
vagoane-mpingem doi cu doi, 
muncim la stive împreună.— scria el pe atunci.Pe noi, scriitori și artiști din regiune, această moștenire literară ne obligă ! Revista „Igaz Szd“ — soră cu ..Viața Românească". — revista ilustrată „Uj filet", soră cu ..Flacăra", fiecare în felul ei se străduiește să adîncească zi cu zi frăția poporului român cu naționalitățile conlocuitoarei rod al luptei partidului nostru. Această muncă o ducem în condiții favorabile ; statul nostru socialist a consfințit prin Constituție deplina egalitate a tuturor cetățenilor patriei. Frăția, altădată supusă ațîtărilor exploatatorilor, atacurilor lor deschise, îndreptate spre otrăvirea sufletelor, este azi apărată prin lege, pîrguindu-și roadele în grădina uriașă a patriei. Cînd spunem : frăție, ne gîndim nu numai la raporturile între oameni de diferite naționalități. Această noțiune a trecut prin transformări calitative în zilele noastre sub cerul României socialiste. Transformată în factor activ al realizării scopurilor comune, devenită forță socială în munca constructivă condusă de Partidul Comunist Român, ea este nu numai omenie și stimă reciprocă, dar și o contopire conștientă cu politica partidului, 

oglindesc atașamentul și sprijinul unanim al întregului nostru popor față de politica externă a partidului și a guvernului Republicii noastre socialiste.
dezvoltare

stat peste 2 800 de tractoare, aproape 1 900 semănători mecanice, 670 combine și alte mașini agricole. Mecanizarea continuă a lucrărilor agricole a creat condiții ca și regiunea dv. să aducă o contribuție tot mai mare la creșterea producției agricole, care a asigurat în fiecare an, chiar în anii de secetă, aprovizionarea continuă a populației cu produse agroalimentare, precum și a- numite disponibilități pentru export. Cu toate că au trecut numai patru ani de la terminarea cooperativizării, rezultatele obținute sînt o dovadă a justeței politicii partidului nostru de organizare socialistă a agriculturii, demonstrează superioritatea agriculturii socialiste ; ele arată că numai pe această cale este posibil ca 

cu țelurile acestuia. Vă asigur, dragi tovarăși, și personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că întreaga noastră muncă viitoare o vom duce legați trup și suflet de acest mare adevăr al zilelor noastre.Ca vechi militant al mișcării muncitorești revoluționare din patria noastră —■ a spus 
Mihai Imhrea — dați-mi voie să exprim marea bucurie ce o trăim astăzi datorită vizitei în regiunea și în orașul nostru a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat. Această vizită este o expresie vie, concretă, a felului cum conducerea de partid și de stat se interesează de viața, de problemele, de munca noastră, a tuturor.în continuare vorbitorul a spus : Pe aceste meleaguri ale patriei frăția oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, închegată de-a lungul veacurilor, s-a călit în focul luptelor conduse de Partidul Comunist Român pentru eliberarea de sub jugul exploatării și asupririi naționale. Această frăție se întărește astăzi zi de zi în munca creatoare pentru traducerea în viață a hotărârilor istoricului Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român.Recunoscători pentru cinstea ce ne-ați făcut-o vizitînd regiunea noastră, noi, vechii militanți ai mișcării muncitorești, vă făgăduim că vom lupta cu și mai mult elan pentru aplicarea în practică a liniei generale a partidului, spre fericirea poporului nostru și pentru înflorirea patriei noastre dragi — Republica Socialistă România.Exprimînd în numele tineretului din regiune bucuria prilejuită de vizita conducătorilor de partid și stat, Nicolae 
Marian, secretar al comitetului regional al U.T.C., a spus : în tot ceea ce ați văzut, în toate realizările obținute de oamenii muncii de pe meleagurile mureșene, roade ale politicii înțelepte a partidului nostru, se află și munca tineretului, care, iubindu-și cu ardoare patria, participă cu hotărâre și entuziasm, alături de cei vîrstnicl, la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid, pretutindeni unde cer Interesele construcției socialiste, în uzine și fabrici, pe șantierele de construcții, pe ogoare.în numele tuturor uteciști- lor, al tinerilor de pe aceste meleaguri — români, maghiari, germani și de alte naționalități — făgăduim partidului nostru drag că, strâns uniți în jurul său, însuflețiți și conduși de el, vom munci cu entuziasm și dăruire pentru viitorul luminos al poporului nostru. Vizita dumneavoastră de acum, grija permanentă a partidului și statului pentru tineret ne sporesc hotărîr,ea de a dovedi prin munca noastră că sîntem conștienți de sarcinile ce ne revin ca viitori constructori ai comunismului.Primit cu vii șl îndelungi aplauze a luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

o agricultură înapoiată să devină într-un scurt timp o ramură modernă în stare să facă față nevoilor mereu crescînde ale oamenilor muncii, așa cum este agricultura țării noastre.O dată cu dezvoltarea forțelor de producție, au cunoscut un puternic avînt știința, învățămîntul, cultura. Orașul Tg. Mureș a devenit unul din centrele universitare ale patriei noastre. Aici funcționează trei Institute de învățămînt superior, cu opt facultăți- în care studiază în prezent peste 2 500 de studenți; aceste Instituții de învățămînt își aduc din plin aportul la. formarea cadrelor necesare economiei și culturii, ridicării patriei noastre spre culmile înalte ale socialismului și comunismului.Ca rezultat al dezvoltării e- conomiei și culturii, a crescut nivelul de viață al oamenilor muncii din patria noastră. In regiunea dv. în anii șe- senalului s-au construit din fondurile statului peste 7 600 apartamente, iar populația și-a clădit din fonduri proprii peste 22 000 de case noi. întreprinderile, combinatele noi, gospodăriile de stat și cooperativele agricole de producție, școlile și căminele culturale, blocurile de locuințe și casele noi au schimbat și reînnoit înfățișarea orașelor și satelor regiunii Mureș-Autonomă Maghiară, așa cum s-a schimbat înfățișarea întregii țări.Relizările din regiunea dv. sînt o pare a marilor înfăptuiri obținute de poporul român constructor al socialismului, sînt rezultatul politicii marxist-leniniste a partidului nostru, de industrializare, socialistă a țării, de cooperativi

zare a agriculturii și de organizare a ei pe baza științei înaintate, de dezvoltare a științei și culturii. Tot ce s-a înfăptuit în anii .socialismului este rezultatul activității creatoare, neobosite, a tuturor celor ce muncesc din țara noastră, a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor care a înfăptuit și înfăptuiește cu cinste politica partidului.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :Cu toate marile realizări obținute în acești ani, nu putem să nu relevăm că în activitatea noastră au fost și neajunsuri, lipsuri, că mai avem încă multe de făcut pentru a asigura ca patria noastră să ajungă la nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere al producției materiale, că
Pe calea unui nou avînt 

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

împreună, în strânsă
frăție, pentru înflorirea

patriei socialisteIn continuare vorbitorul a spus :în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară trăiesc și muncesc de veacuri împreună români,; maghiari, germani și 

trebuie să depunem încă eforturi susținute pentru a asigura dezvoltarea forțelor de producție și pe această bază să ridicăm nivelul de viață, material și spiritual, al întregului popor. In munca noastră au fost, desigur, neajunsuri, dar ceea ce trebuie să reținem — și merită subliniat — este faptul că partidul nostru a știut să sesizeze la timp aceste neajunsuri, să ia măsurile necesare pentru înlăturarea lor, asigurând astfel mersul înainte al societății noastre socialiste. Ceea ce caracterizează întreaga noastră activitate desfășurată în anii construcției socialiste este faptul că, învingînd greutățile și neajunsurile ivite în cale, noi am asigurat mersul ascendent al întregii țări, am asigurat victoria definitivă a socialismului în patria noastră.

fondurile proprii ale populației. In regiunea dv se vor construi, din fondurile statului, peste 9 200 de apartamente, ceea ce va contribui fără îndoială la sporirea simțitoare a spațiului de locuit. Desigur, în această privință va trebui să ne ocupăm mai mult și de folosirea mijloacelor proprii ale populației, să-i ajutăm pe cei ce vor să-și construiască locuințe cu mijloace proprii.Pînă la sfîrșitul cincinalului în regiunea dv. se va încheia, practic, procesul de electrificare a satelor, ceea ce este un mare succes, ținînd seama de situația în care se gasea în trecut țara noastră în ce privește electrificarea satelor.în cadrul politicii de dezvoltare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, în acest cincinal se vor amplasa noi întreprinderi industriale în raioanele mai slab dezvoltate cum sînt Ciuc, Odorhei, Reghin ; aceasta va contribui la ridicarea economică și soci- al-culturală a raioanelor respective, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale populației de aici.După cum vedeți, tovarăși, în cadrul programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, regiunii dv. îi revin sarcini deosebit de mari. Ținînd seama de felul în care, comuniștii și toți oamenii muncii din regiune au muncit pînă acum, noi sîntem convinși că veți reuși să realizați în condiții bune aceste sarcini, adueîndu-vă contribuția la înfăptuirea programului elaborat de Congresul partidului pentru ridicarea României socialiste pe o treaptă superioară de civilizație și progres.Arătînd că au trecut aproape 8 luni de la începutul muncii pentru realizarea noului cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Rezultatele obținute pînă acum în întreaga țară în înfăptuirea planului producției industriale — care a fost îndeplinit în proporție de 102,3 la sută pe primele 6 luni, iar în regiunea dv. în proporție de 103,2 la sută, — demonstrează că prevederile planului sînt pe deplin realizabile și ne dau garanția că, dacă vom munci bine, vom lua toate măsurile pentru a asigura ca fiecare obiectiv prevăzut să fie. realizat la timp, noi vom îndeplini în întregime prevederile cincinalului privind dezvoltarea industriei.Deși încă mai este de strîns o parte din recoltă, putem spune de pe acum, văzînd rezultatele obținute la strînsul griului și apreciind felul cum se dezvoltă porumbul, sfecla de zahăr, floarea-soarelui, cartofii, fructele — că producția agricolă de anul acesta va fi o producție bună care, luată în ansamblu, va depăși prevederile planului. Acesta este de asemenea un bun început de cincinal și dovedește practic că, dacă vom munci cu pricepere și vom folosi bine toate mijloacele materiale pe care statul le pune Ia îpdemîna agriculturii, sarcinile privind creșterea producției agricole vor fi îndeplinite în întregime.Partidul nostru a luat de 
asemenea o serie de măsuri pentru înfăptuirea hotărârilor Congresului privind dezvoltarea învățămîntului, științei, culturii. Și aplicarea acestor măsuri care este în curs, dovedește că avem condiții ca în toate domeniile activității e- conomice, culturale și sociale să îndeplinim cu succes directivele și hotărîrile stabilite de Congresul al IX-lea al partidului.

alte naționalități. împreună, ei au făurit toate bunurile materiale și culturale care există pe aceste meleaguri. împreună, ei au luptat împotriva exploatatorilor și asupritorilor 

comuni, pentru o viață liberă și fericită. Istoria țării noastre este plină de exemple ale luptei comune a maselor muncitoare din această parte a țării.Este știut că clasele exploatatoare, fabricanții, moșierii — fie români, fie maghiari, fie germani — au căutat întotdeauna să recurgă la politica de învrăjbire a oamenilor muncii de diferite naționalități pentru a putea să-i asuprească mai bine, să-și asigure profituri cît mai mari. Ei între ei s-au înțeles foarte bine atunci cînd a trebuit să-și păzească profiturile obținute prin exploatarea oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități.Socialismul a lichidat pentru totdeauna atît asuprirea socială cît și asuprirea națională ; el asigură adevărata egalitate în drepturi între toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, posibilitatea ca fiecare cetățean al țării să poată să-și pună în serviciul poporului toate cunoștințele, toată priceperea și să-și aducă contribuția la dezvoltarea forțelor de producție, a științei și culturii, la înflorirea patriei noastre socialiste.Din această regiune s-a ridicat Gheorghe Doja, conducătorul marii răscoale țărănești din 1514 îndreptată împotriva feudalismului, la care au participat țărani maghiari și țărani români. Engels scria că Doja „proclama republica, desființarea nobilimii, suveranitatea poporului".Intre populația de pe aceste meleaguri și cea din Moldova și Muntenia au existat permanente legături; au avut loc acțiuni comune de luptă împotriva asupritorilor. Un contingent însemnat de secui a luptat la Vaslui, în bătălia din 1475, sub steagul lui Ștefan cel Mare. Petru Rareș, domnitorul Moldovei, a venit în ajutorul populației din Tg. Mureș, luînd sub protecția sa orașul.Este deosebit de important aportul maselor populare, al cărturarilor din această parte a țării la revoluția din 1848. Fruntașii revoluționari de aici, în rândurile cărora se aflau Avram Iancu și alții, au militat pentru egalitate în drepturi civile și politice, pentru respectarea intereselor diferitelor naționalități din Transilvania. Spiritele cele mai înaintate au susținut unirea în revoluție a forțelor române și maghiare. Adresîndu-se unui comandant militar maghiar, Avram Iancu scria : „Firea ne-a așezat în- tr-o patrie ea împreună să a- sudăm cultivînd-o, împreună să gustăm dulceața fructelor ei". In numele unor asemenea idei nobile ale înfrățirii și-au desfășurat activitatea Petru Maior, istoric și filozof român, reprezentant de frunte al școlii ardelene, și atîția alți cărturari români în Transilvania. Pentru aceste idei au militat, de asemenea, marele savant progresist Bolyai Jânos, care a luat atitudine activă împotriva asupririi naționale, și alți revoluționari maghiari.Aceste tradiții de luptă comună au fost continuate și dezvoltate de mișcarea revoluționară muncitorească. Din rândurile maselor muncitoare de aici s-au ridicat militanți înflăcărați ai partidului comunist ca Sirno Geza, Bernat Andrei, Suzana Pîrvulescu, Iozsa Bela, intelectuali ca poetul comunist Salamon Ernd și scriitoarea Berde Maria.Sub conducerea organizațiilor locale ale partidului, în centrele muncitorești ale regiunii Mureș-Autonomă Maghiară s-au desfășurat în perioada dintre cele două războaie mondiale un șir întreg de acțiuni ale muncitorilor și țăranilor. Este cunoscută răscoala din Valea Ghimeșului din 1934, una din cele mai mari lupte ale țărănimii muncitoare, organizată și condusă de partidul comunist, în cursul căreia s-au cimentat puternic legăturile frățești dintre țăranii români și maghiari.In toate aceste lupte s-au aflat în permanență împreună români, maghiari, germani și oameni ai muncii de alte naționalități. Toate înfăptuirile realizate în patria noastră sînt rodul muncii și luptei comune a oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate.Politica marxist-leninistă a partidului nostru în problema națională — a spus vorbitorul — se reflectă și în grija pe care el o acordă dezvoltării forțelor de producție în toate regiunile țării, fapt care asigură în practică egalitatea deplină dintre toți oamenii muncii indiferent de naționalitate. Pentru că, fără avîntul forțelor de producție, fără economie, nu poate fi vorba de egalitate în drepturi. Nu poate fi realizată egalitatea deplină în drepturi fără să se asigure primul și cel mai elementar drept, acela de a munci. Și dreptul acesta se poate realiza numai o dată cu dezvoltarea forțelor de producție; în privința aceasta putem spune cu mîndrie că politica partidului nostru de dezvoltare multilaterală a tuturor regiunilor țării este cu adevărat o politică marxist-leninistă.Regiunea dv. are o organizație de partid puternică ce numără în rîndurile ei aproape 65 000 de membri. Ea aduce o contribuție importantă la înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare economică și social-culturală a regiunii, la educarea comunistă a oamenilor muncii. Adresez cu acest prilej organizației regionale, 

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

colae Ceaușescu a fost subli
niată in repetate rânduri de 
aplauzele puternice ale celor 
prezenți. *...E noaptea tîrziu, aproape de ora 2. Practic s-ar putea spune că a început a treia zi a vizitei conducătorilor de partid și de stat în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară. Orașul Tg. Mureș continuă să trăiască din plin și la această oră atmosfera caracteristică marilor sărbători. Pe străzile centrale, pe Aleea Trandafirilor, pe strada Gh. Doja, în Piața gării, mii și mii de oameni așteaptă să-și ia rămas bun de la oaspeții dragi. In drum spre gară mașinile străbat adevărate culoare vii, luminate de torțe. Pe cer strălucesc buchetele de lumini multicolore ale artificiilor. Mii de glasuri aclamă, ovaționează : „Drum bun, iubiți tovarăși !“ „Mai veniți pe la noi !", „La revedere !“.Manifestația plină de însuflețire prelungește în această noapte de neuitat a orașului ecoul entuziasmului care a domnit din plin, intens, în toate satele și orașele regiunii, în timpul vizitei conducătorilor de partid și de stat. Ea a exprimat încă o dată dragostea nețărmurită a locuitorilor regiunii Mureș-Autonomă Maghiară față de Partidul Comunist Român, față de Comitetul său Central, încrederea lor neclintită în politica partidului care a descătușat și a unit într-un unic șuvoi energiile întregului nostru popor. călăuzindu-1 spre noi și noi biruinți în opera de înălțare a României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.



r

Fotbal, Handbal, Volei, 
Scrimă, Canotaj, Baschet, 
Box, fTTf.L J| Oină, 
Șah, lUftlllJU Popice, 
Natație, Box, Tir, Șah, 

Ciclism, Polo, Tenis,

PERFORMANCE...
LA INDISCIPLINĂ ALE SPORTIVILOR

RE LA PROGRESUL

FELICITĂR I...

Am admirat recent în ultimul număr al revistei Fotbal o fotografie excelentă. în prim plan, Viorel Mateia- nu creînd, în plin efort o fază de gol, o fază spectaculoasă de fotbal. în plin efort, Viorel Mateianu același de cind îl știm. Așa era și atunci cînd în Spania la turneul U.E.F.A. i se spunea Di Ștefa- no al României. Așa a fost, în plin efort, (și cît efort și răbdare i-au trebuit) chiar și a- tunci cînd „Progresul" a plant polifa retrogradării în „B“, cind cu tot sufletul și-a condus echipa la victorie, la promovarea în prima divizie a tării. în această vreme unii dintre coechipieri s-au pripășit prin alte formații, iar alții au privit de pe tușă lupta e- chipei — o luptă dramatică și epuizantă pentru locul I.în plin efort, alături de Mateianu s-au aflat întotdeauna Mîndru, Oaidă, Ionită.în vremea asta cei de pe tușă priveau ca niște spectatori dezinteresați și așteptau cu pasivitate trecerea celor 90 de minute. Așa i-am întîlnit nu o singură dată pe fundașii Peteanu sau Georgescu și destul de frecvent pe atacantul Unguroiu.Toți trei, fotbaliști consa- crați de ani de zile, „speranțe" la vremea junioratului. „Speranțe" odinioară, ei n-au împlinit... speranțele echipei. Ascensiunea lor către culmile măiestriei sportive s-a întor- tochiat cu un parcurs plin de obstacole pe care nu le-au putut învinge.Astăzi „cărțile lor de vizită" sînt acoperite de aprecieri și calificative jenante. La -27 de ani, Vasile Peteanu posedă un singur certificat, de 7 clase. Oricît au încercat, antrenorii, conducătorii clubului să-1 convingă șă-șl completeze studiile sau să se califice îfitr-o meserie, a fost cu totul imposibil. Sfaturile, propunerile adresate lui retea- nu se izbeau întotdeauna ca într-un zid de beton armat. Nici o clipă măcar n-a privit către pasiunile și preocupările coechipierilor. Ioniță și alți colegi de echipă porneau de la antrenament către liceul seral sau școala de maiștri. Dar a- ceasta nu l-a chemat la o singură clipă de meditație. Ceea ce-1 preocupa era cum să-i convingă pe antrenorii sau conducătorii clubului să-i „a- ranjeze" un post în schemă cu un salariu mai mare. Aceasta era problema lui capitală, o- biectul lui principal căruia îi dedica toată preocuparea. Se socotea în afara oricărei obligații, nici măcar una elementară, aceea de a se pregăti conștiincios la antrenamente, de a juca mai bine, de a depune un efort în plus la strădaniile echipei pentru a promova în categoria A.Orice s-ar spune, la 27 de ani, o asemenea carte de vizita ilustrează o comportare departe de conduita unui sportiv. în această galerie, a celor care populează „banca rezervelor", care văd în fotbal un mijloc de căpătuială se află și Unguroiu, consacrat în fotbalul nostru doar ca... pasăre călătoare. Cartea lui de vizită are o față și mai penibilă ; certat cu orice norme ale conduitei morale, Puiu, cum era dezmierdat dumnealui, își petrecea vremea prin localuri, lipsea de la antrenamente și chiar de la meciuri.Asemenea atitudini viciau atmosfera sănătoasă a formației, generau acte nesportive și din partea altor sportivi mai tineri, printre care se numără 

șl Vasile Georgescu care într-un meci cu Dinamo- Victoria și-a lovit brutal adversarul.Era firesc ca antrenorii, conducătorii clubului „Progresul", coechiperii să intervină prompt, drastic pentru curmarea unor asemenea acte cu atît mai mult cu cît și în comportarea altor sportivi de la „Progresul" și-au făcut loc manifestări condamnabile : voleibaliștii Paul Zaporjescu și
Cum se ocupă 

factorii
.V"

răspunzători 
de educația 

sportivilor

Virgil Dumitrescu veneau la antrenamente și meciuri în stare de ebrietate, cu pretenții mercantile.— Vreți să cîștigăm meciul — s-au adresat aceștia conducătorilor echipei în ziua meciului cu Știința Timișoara, — plătiți ! Nici una nici alta : bani, și atîta tot. Evident, ce pretenții mai poți avea în fața unor asemenea „argumente", ce-ai mai putea aștepta de la asemenea sportivi ? Pasiunea pentru sport, dragostea pentru culorile clubului are pentru ei un alt sens, o înțelegere aparte : mijloc de a cîștiga cît mai mulți bani.E adevărat, cu puțin timp în urmă conducători» clubului’ s-au hotărît să pună piciorul în prag, să îndepărteze asemenea elemente care compromit prestigiul clubului și au o în- rîurire negativă asupra comportării sportivilor și a echipelor, asupra obținerii unor rezultate valoroase. Dar acțiunile cu scop educativ inițiate de consiliul clubului au de multă vreme un caracter sporadic, destul de formal și cum e și firesc nu se bucură de eficacitatea dorită. Cîteva simpozioane, vizionări de filme și cîteva discuții cu caracter de analiză, nu pot rezolva nici pe departe problema educării sportivilor — un proces complex care trebuie să aibă la bază cele mai eficiente metode pedagogice. Aici, pe primul plan ar trebui situată participarea tuturor sportivilor la muncă, la învățătură, în raport cu pasiunile și aspirațiile acestora. Or, în locul unei asemenea preocupări vitale se caută în pripă, pe undeva, un post într-o schemă care să-i asigure unuia sau altuia dintre sportivi un salariu ceva mai mare. Dacă muncește sau nu, dacă are o perspectivă în formarea lui viitoare ca intelectual sau specialist într-un domeniu sau altul asta-i de acum o chestiune care privește mai puțin. Un asemenea unghi de a trata o problemă esențială este neavenit. Unde în altă parte dacă nu în muncă, prin participarea la preocupările și frămîntările colectivului se formează, în primul rînd, un om pasionat, cu preocupări multiple, antrenante, care contribuie direct la formarea tinerilor sportivi cu un 
caracter integru.în acest proces complex de educare a sportivilor, rolul principal este și trebuie să fie deținut de antrenor. Astăzi în accepțiunea acestui calificativ nu ne referim la un simplu 

tehnician într-o disciplină sau alta. Antrenorul este în primul rînd un pedagog priceput, bine pregătit, înarmqț cu cunoștințe teoretice la nivelul pedagogiei moderne, competent și capabil, stăpîn pe arta de a stimula și mobiliza pe sportiv în obținerea unor performanțe din ce în ce mai valoroase.în practica muncii unor antrenori de la clubul „Progresul" se constată o evidentă lipsă de apreciere a acestui principiu, din care cauză procesul de instruire a sportivilor este uni- lateralizat și în consecință nu se poate bucura de eficacitate.Antrenorii formațiilor (Petre Moldoveanu, fotbal, St. Roman, volei, Radu Bădescu, handbal), erau în primul rînd chemați să intervină la momentul oportun, deoarece abaterile sportivilor lor sînt semnale de alarmă asupra modului defectuos în care s-au ocupat de formarea calităților morale. Și mai grav, antrenorii au trecut cu vederea aceste „mici slăbiciuni", i-au menținut mai departe în formație, ca și cum nu 6-ar fi întîmplat nimic.în fața unor asemenea cazuri, ca cele cunoscute acum de noi, ca și a altora, la fel de bine știute la vreme (și să mai amintim rugbiștii Alex. Ale- xandrescu, Sorin Niculescu sau handbalistele Gabriela Velicu, Lili Bogan, Antoaneta Oțelea, Victoria Dumitrescu, certați cu disciplina sportivă, cu normele de conduită la întreceri sau la antrenamente), organizația U.T.C. a clubului „Progresul" a privit cu pasivitate, n-a intervenit, nu și-a adus o contribuție corespunzătoare la curmarea actelor de indisciplină, la formarea sportivilor cu un profil moral sănătos, in- ”te^îu. Și după cum ăe‘"vede, avea destule motive ca asemenea atitudini să constituie puncte pe ordinea de zi a unei adunări a organizației, în care uteciștii să dezbată pe larg probleme ale educației sportivilor, să formeze o opinie plenară împotriva celor caro compromit prestigiul și culorile clubului. Este acum timpul ca și comitetul raional U.T.C. să-și amintească de una din obligațiile sale cotidiene, de mare răspundere, aceea de a se ocupa cu răspundere de educarea tinerilor sportivi din cluburile și asociațiile sportive din raion.Clubul „Progresul" se bucură de o largă popularitate, sportivii săi sînt apreciați pentru performante valoroase. Dar asemenea „sportivi" ca cei despre care am vorbit mai sus nu fac cinste culorilor clubului, compromit în esență strădaniile, munca și pasiunea celorlalți. Fiecare dintre sportivii clubului are datoria, obligația morală, să prețuiască onoarea clubului sportiv, care l-a investit cu încrederea de al reprezenta cu cinste.
VASILE RANGA

Atleții juniori Schimbul de mîine al maiștrilor

i

Ultima ediție a campionate
lor republicane ale juniorilor, 
campionatele școlare și întilni- 
rea de tineret dintre reprezen
tativa noastră și cea a Ucrainei 
au constituit un excelent pri
lej de apreciere a valorii atle- 
ților tineri — schimbul de 
mîine al maeștrilor atletismu
lui.

Putem constata astfel / că 
avem o reprezentativă de 
juniori valoroasă, care se poate 
„bate" de Ia egal la egal cu 
cele mai puternice reprezenta
tive de juniori din lume. Se 
pune în același timp întreba
rea : de ce la juniori ne putem 
măsura cu cele mai puternice 
echipe în timp ce la seniori nu 
reușim să ne apropiem de va
loarea echipelor celor mai 
bune țări ?

In primul rînd consider că 
faptul se explică prin goana 
pe care o manifestă cluburile, 
antrenorii și specialiștii fe
derației de atletism după re
zultate imediate. Lucrul la o 
înaltă intensitate cu tineri de 
cele inai multe ori lipsiți dc 
o bună pregătire multilaterală 
făcută încă din școală, se sol
dează cu rezultate mediocre. 
„Cantitatea" exagerată de an
trenament specific la intensități 
înalte îi duc pe alleți la as
censiuni rapide, de cele mai 
multe ori însă cie durată scurtă.

Tot la acest capitol, s-ar pu

Duel spectacular la molo-C"»»

Concursul republican de natație (copii) s-a 
dovedii un spectacol deosebit de atractiv

• în turneul internațional masculin de volei de la Cluj, duminică seara echipele țării noastre au obținut două frumoase victorii, între- cînd cu 3—1 echipa Ungariei și cu 3—2 selecționata R. P. Chineze. Turneul se încheie luni.• Continuîndu-și turneul în țara noastră, echipa selecționată de fotbal a orașului Hanovra (R.F.G.) a jucat duminică la Brașov cu Steagul Roșu. Fotbaliștii români au terminat victorioși cu scorul de 3—0.• Competiția ciclistă dotată cu „Cupa Steaua" a luat sfirșit duminică o dată cu desfășurarea etapei Bucu

rești — Ploiești—București (115 km.). Competiția a fost cîștigată de I. Ardeleanu (Steaua). Pe locul doi s-a clasat la 1’01” Gabriel Moiceanu, urmat de Fr. Gera la 4’• Campionatele mondiale de schi (probele alpine), au luat sfîrșit duminică la Portillo cu desfășurarea probei masculine de slalom special. Victoria a revenit în mod surprinzător italianului Carlo Senoner, care în cele două manșe a realizat timpul total de l’41”56/100• în cea de-a 11-a rundă a turneului zonal feminin de șah de

tea însorie ambiția rău înțeleasă 
pe care o au unii profesori de 
educație fizică sau antrenori ca
re atunci cînd descoperă un 
element talentat, tin morțiș să 
lucreze cu el în continuare, cu 
toate că uneori nu au suficientă 
pregătire și experiență spre al 
călăuzi spre obținerea unor per
formanțe de valoare internațio
nală. La acestea considerăm că 
se mai adaugă suprasolicitarea 
allelilor juniori în concursuri. 
Intr-un cuvînt consider că atle- 
|ii juniori îmbătrinesc prea 
repede.

De-a lungul anilor, o mulți
me de atleți care s-au remarcat 
in timpul junioratului ca ele
mente valoroase, de perspecti
vă nu au mai confirmat spe
ranțele ca atleți seniori. Este 
suficient să amintim de Petre 
Mănescu, Sanda Boroan, Nicu- 
lina Bales, Ion Balptescu și 
alții. Chiar dintre . c.ei care 
concurează încă la juniori, 
putem arăta cîteva nume de 
recordmeni sau atleți de va
loare a căror ascensiune se 
pare că s-a oprit, ba la unii 

chiar se văd simptome de 
declin. Astfel, Gabi Rădulescn, 
Judith Lazăr, Elena Mîrza, și 
chiar Șerban Ion, Mihai Ol- 
teanu, Gheorghe Moldoveanu 
și Georgela Drăghici au arătat 
in ultimele evoluții, o accen
tuată eclipsă ae formă.

Desigur, ar fi foarte multe 
de învătat dacă la toți acești 
atleți sau și Ia alții, în aceeași 
situație, s-ar face o analiză 
amănunțită asupra antrena
mentelor efectuate în ultimul 
an ca și în decursul anilor. Dar 
aceasta nu este o situație ge
nerală în atletismul nostru. 
Sint probe în care atleții noștri 
tineri au atins oeja o valoare 
internațională : suliță fete (M. 
Peneș și M. Ciurea), înălțime 
fele (Erika Stoenescu), ciocan 
băieți (Gh. Costache), disc 
băieți (I. Naghi) etc. Perfor
manțele realizate de aceșli 
alleți se datoresc atît bunei 
îndrumări metodice cît și cali
tăților fizice naturale pe care 
le au. Putem înregistra cu sa
tisfacție dar nu și cu oarbă 
admirație apariția meteorică

* * * * * ★ * * * * *

Duminică după amiază s-a 
încheiat Campionatul republi
can de natație pentru copii, 
desfășurat timp de 4 zile la 
Ștrandul Tineretului din Ca
pitală. A fost un veritabil 
„recital" sportiv care a rele
vat marile posibilități ale mi
cilor înotători prezenți la 
startul întrecerilor.

Este greu să stabilim cui 
revine meritul numeroaselor 
recorduri republicane stabili
te : muncii pline de abnegație 
a antrenorilor sau dăruirii de 
care au dat dovadă micii îno
tători, dornici să facă dovada 
pregătirii lor. Socotim însă că

atît unii cit și ceilalți, merită 
sincere felicitări pentru modul 
în care au reușit să dovedeas
că potențialul de mîine al na- 
tației noastre.

Cîteva nume se impun însă 
citate : amintim mai întîi. de 
E. Manolescu și V. Dinu de la 
S.S.E. nr. 2 — care au trecut 
linia de sosire la 100 metri 
bras odată cu dinamovistul Z. 
Gergely, după o cursă extraor
dinar de viu disputată. Dintre 
recordmeni se impun eviden- 
țiați: A. Mihăescu, C. Cehan- 
zuc, L. Burlacu, Z. Oprițescu 
și alții.

Lista celor care au realizat
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pe firmamentul atletismului 
nostru a cîtorva nume noi 
deosebit de dotate: Angela 
Timal (dublă campioană școla
ră — activează doar de cîteva
luni), Olga Damian (dublă cam
pioană de junioare), Judit 
Socaci (semifondistă din Tîr- 
gul Secuiesc), Ion Dima (cam
pion la 3 000 m, de un an pe 
terenul de sport) etc. Cu a- 
ceste autentice talente nu 
ne este Iertat 
Antrenorii lor

să greșim, 
trebuie să

dea dovadă, în primul rînd, 
de răbdare și perseverență în 
pregătirea lor, ei trebuie să 
pună în joc toată priceperea 
pe care o au pentru ca prin 
antrenamente metodice și
profund individualizate să ducă 
acești „meteoriți" la perfor
manțele și strălucirea unor ve
ritabile „stele".

Natural, mai avem și probe 
slabe. Unele aruncări (greuta
tea în special dar care are a- 
cum o pleiadă de tineri deo
sebit de dotați fizic) al căror 
rezultat trebuie așteptat cu 
răbdare. Cu mai puțin opti

Foto: GH. CUCE

la Vama contind pentru campionatul mondial, maestra română Alexandra Nicolau a obținut o frumoasă victorie la sportiva bulgară Ase- nova. Margareta Pere- voznic (România) a cîș- tigat la Eretova, iar Eli- sabeta Polihroniade (România) a pierdut partida cu Trioanska. Partidele Novara—Lit- manovicz și Keler—Ma- lipetrova s-au încheiat, remiză. Celelalte partide s-au întrerupt.în clasament continuă să conducă Novara cu 7,5 puncte, urmată de Alexandra Nicolau cu 7 puncte, Polihroniade 6 puncte și o partidă întreruptă, Asenova și Eretova cu cite 6 puncte etc.

mism putem privi în viitor la 
sprintul băieților, unele sărituri 
(lungime fete și băieți) și unele 
aruncări la junioare mici.

Probele care necesită însă 
neapărat un sprijin serios și 
imediat sînt cele de marș. Să 
nu uităm că un Constantin 
Grecescu și alți fondiști de va
loare ai noștri au debutat în 
probele de marș și chiar ac
tualul campion de juniori la 
800 și 1 500. Ion Niculae, a 
a fost cîștigător al concursului 
republican de juniori II la 3 km 
marș. In afara acestui consi
derent, „marșul" românesc s-a 
bucurat de o veche tradiție pe 
tărim internațional care a cul
minat cu obținerea recordului 
mondial pe 75 km.

La campionatele republicane 
ale juniorilor, ca de altfel și 
la alte concursuri de marș din 
acest an, au fost însă scoși din 
cursă pentru mers „neregu
lamentar" o mulțime de mărșă
luitori care practicau un stil 
corect, confirmat de altfel și 
de chinogramele efectuate. Fo
losirea unor arbitri care nu 

performanțe foarte bune este 
insă mult mai lungă. Au fost 
categorii la care fiecare ștart 
a condus spre un nou record 
republican.

Cele mai multe titluri au 
fost cucerite de înotătorii de 
la Dinamo. Ca urmare ei au 
primit „Cupa Scîhteii pionie
rului", distincție care încunu
nează strădaniile acestui har
nic colectiv bucureștean. Me
rituos s-au comportat însă și 
unii reprezentanți ai natației 
din Cluj. (Zeno Oprițescu, Zita 
Erdely), Reșița, Galați etc.

A. CRIȘAN

FIMALA SPARTACHIADEI 
DE VARĂ A REGIUNII 

BUCUREȘTI

400 
de sportivi 
în febra

întrecerilor
Finala Spartachiadei de 

vară a regiunii București, 
programată duminică la 
Giurgiu, ne-a prilejuit, 
unele consemnări mai îm
bucurătoare. A infirmat în 
bună măsură rezultatele 
mediocre ca și lipsurile de 
ordin tehnic și organizato
ric de la semifinalele aces
tei competiții: faza inter- 
orașe. De data aceasta co
misia regională de organi
zare a spartachiadei, con
curența au acordat mai 
multă atenție pregătirilor 
și antrenamentelor în 
preajma etapei finale.

Evoluînd pe mai multe 
baze sportive din Giurgiu, 
cei peste 400 de finaliști, 
reprezentînd circa 100 de 
asociații sportive din ra
ioanele și cele 9 orașe ale 
regiunii, au prilejuit un 
frumos spectacol sportiv, 
demonstrînd, încă o dată 
că în regiunea București 
sînt numeroși tineri talen- 
tați, cu frumoase perspec
tive de a promova în lotu
rile și echipele fruntașe.

Cursele de ciclism au re
marcat o serie de tineri din 
orașele Călărași și Olte
nița. Participînd, în acest 
an, pentru prima oară la 
întrecerile Spartachiadei de 
vară, tînărul Andrei Cris- 
tea, muncitor la Întreprin
derea de panificație din 
Călărași, a reușit să cuce
rească titlul de campion 
regional la proba de bici
clete oraș.

In clasamentul general, 
cicliștii din orașul Călărași 
au ocupat primul loc pe 
echipe, cucerind cupa re
giunii București.

întrecerile de atletism au 
relevat, de asemenea, 'tineri 
talentați din orașele regiu
nii. Menționăm, de exem
plu, pe semifondistul Du
mitru Cercel, mecanic la 
Șantierele navale Oltenița, 
sau tinerele Gherghina 
Lungu și Maria Bărbierii, 
din Alexandria, învingătoa
re în probele de săritură 
în înălțime și, respectiv, 
800 m.

In general, întrecerile 
de atletism au fost domi
nate de sportivii din Giur
giu. Rezultatele tehnice au 
fost însă sub nivelul posi
bilităților de care dispun.

S. SPIREA

au practicat marșul (cei ce au 
fost mărșăluitori sînt folosiți 
mai ales la cronometraj) și 
care dintr-o exigență rău în
țeleasă au trecut cu mult de 
limitele regulamentului, dind 
ocazie la tot felul de suspiciuni 
neprincipiale, au transformat 
aceste probe în curse de noroc 
sau de diferite bănuieli necu
rate... ț

Caracteristica^ generală evi
dențiată la majoritatea probe
lor rezervate juniorilor în a- 
ceste concursuri a^ fost îmbu
nătățirea acțiunii-de selecție, 
lucru esențial pentru obținerea 
performanțelor înalte. Tineri 
bine dotați au fost angrenați 
in activitatea atletică în nu
meroase secții de atletism.
Antrenorii trebuie să-i pre
gătească cu răbdare și grijă 
pentru a-i face înlocuitori 
merituoși ai actualei genera
ții de atleți.

SILVIU DUMITRESCU antrenor de atletism
Ultima etapă a cursei cicliste „Cupa Steaua
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ACTUALITATEA
PENTRU

CANDIDA ȚII

LA STUDENȚIE
In institute și facultăți s-au deschis de mai multe zile cen

tre pentru informarea și îndrumarea candidaților la con
cursul de admitere în învățămîntul superior. De ieri, un 
asemenea centru funcționează și la Casa de cultură a stu
denților din București, pe Calea Plevnei nr. 61. Pentru 
amănunte, ne-am adresat tovarășului VASILE MORARII, 
prim-secretar al Comitetului U.T.C. al Centrului universitar 
București :— în ce scop a fost înființat acest nou centru de îndrumare ?

— Pentru o mai bună orientare a candidaților se simte 
nevoia centralizării unor informații la nivelul Bucureștiului 
universitar Astfel, candidații care oscilează între mai multe 
facultăți sînt ajutați să aleagă mai ușor pe aceea care este 
legată în cel mai mare grad de domeniul de activitate pro
fesională pentru care vor să se specializeze, intrucît la cen
trul nostru ei primesc lămuriri și detalii suplimentare des
pre profilul oricărei facultăți, pot recurge la sfaturile cadre
lor didactice. Totodată acest centru păstrează evidența zil
nică a dinamicii înscrierilor, informînd, pentru fiecare 
facultate și secție în parte, și despre numărul concurenților 
pe un Ioc.— Ce alte lămuriri mai pot solicita tinerii care se adresează centrului de îndrumare ?

— Solicitatorii găsesc aici o serie de adrese de primă 
utilitate : ale facultăților, căminelor unde pot fi găzduițl, ale 
policlinicilor. Pot primi apoi informații în legătură cu con
dițiile de admitere, actele necesare la înscriere, condițiile de 
viață oferite în timpul studenției. Le sînt furnizate, de ase
menea, date în legătura cu tehnica desfășurării examenelor, 
programa obiectelor la care vor fi examinați, domeniile în 
care vor fi repartizați Ia absolvirea facultății care îi intere
sează.— Cine dă toate aceste informații ? Care este programul de funcționare al centrului ?

— Centrul de îndrumare este deschis zilnic între orele 
9—13 și 14—19. Fiecare institut își are aici reprezentanții 
săi — tinere cadre didactice. Pe lîngă informațiile orale, 
pentru operativitatea răspunsului la întrebările frecvente 
— adrese, numărul locurilor și candidaților, facultăți și sec
ții de specializare — cei interesați mai pot consulta cîteva 
aviziere, precum și prospectele și pliantele tipărite de fie
care institut. In sfîrșit, țin să menționez că începînd cu data 
de 25 august un birou de informații pentru candidații la 
concursul de admitere va funcționa zi și noapte în Gara de 
Nord.

ION TRONAC

Luni a părăsit capi
tala dl. Kanichi Nis
himura, membru ai 
Comitetului pentru 
probleme externe al 
Partidului Socialist din 
Japonia, deputat și 
membru al Comitetu
lui pentru relații ex
terne al Camerei re
prezentanților a Dietei 
japoneze, care a făcut 
o vizită în țara noas
tră, între 11—15 au
gust, la invitația Insti
tutului Tomân pentru 
relațiile culturale cu 
străinătatea.

în timpul șederii 
sale la București dl. 
Kanichi Nishimura a 
avut întrevederi la 
Marea Adunare Națio
nală, Ministerul Aface
rilor Externe, IRRCS, 
Ministerul învățămîn- 
tului, Comitetul națio
nal pentru apărarea 
păcii, Departamentul 
cultelor, Patriarhia Bi
sericii ortodoxe româ
ne și a vizitat con
strucții social-culturale 
din Capitală.

Cu prilejul împlini
rii a 60 de ani de la 
crearea Comisiei Ge
nerale a Sindicatelor 
din România, Consi
liul Central al Uniunii 
Generale a Sindicate
lor, Academia de 
științe social-politice 
,,Ștefan Gheorghiu" de

pe lîngă C.C. al 
P.C.R. și Institutul de 
studii istorice și so
cial-politice de pe lîn
gă C.C. al P.C.R. au 
organizat luni după 
amiaza un simpozion.

După cu v în. tul de 
deschidere rostit de 
tovarășul Dumitru 
Gheorghiu, vicepre
ședinte al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, 
au prezentat refera
te Augustin Deac, 
director adjunct al In
stitutului de studii is
torice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., privind ,.Con
ferința organizațiilor 
muncitorești din Ro
mânia 13—15 august 
1906", Aron Petric, 
prorector al Academi
ei de științe social-po
litice ,.Ștefan Gheor
ghiu" de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., cu pri
vire la ,.Făurirea uni
tății mișcării sindicale 
din Roinînia", și Ion 
Preoteasa, secretar al 
Consiliului Central al 
Uniunii Generale a 
Sindicatelor, cu privire 
la ,.Sindicatele din Ro
mânia și rolul lor în 
etapa actuală-.

Bernardo Roberto Al
fredo Messina, a pă
răsit definitiv țara 
noastră.

Combinatul siderurgic 
,,Gh. Gheorghiu-Dej“ 
de la Galați.

A

In această săptămî- 
nă comentatorii noștri 
consacră comentariile 
lor evoluției relațiilor 
americano-franceze și 
dificultăților guvernu
lui Wilson.

Ambasadorul ex
traordinar și plenipo
tențiar al Republicii 
Argentina în Republi
ca Socialistă România,

După încheierea ci
clurilor de prelegeri și 
seminalii, parlicipanții 
la cursurile și colocvii 
le științifice de limba, 
literatură, istorie și 
artă a poporului ro
mân de la Sina
ia au plecat luni 
într-o excursie prin 
țară. Timp de 10 zile 
ei vor vizita mînăsti- 
ri din nordul Moldo
vei, orașele Iași, Bucu
rești și litoralul Marii 
Negre.

La stația electrica 
de transformare Măr- 
gineni-Bacău — impor
tant nod al sistemului 
energetic național în 
zona Moldovei — 
au început lucrurile 
de instalare a doi au- 
totransformalori, avînd 
tiecare puterea de 
100 000 kilowați. A- 
ceste utilaje, construi
te la Uzinele ,,Electro- 
putere* din Craiova, 
vor îmbunătăți circu
lația energiei electrice 
dintre Bicaz și termo
centrala Borzeșli și va 
spori siguranța în a- 
limentarea cu energie 
electrică a marilor în
treprinderi din Moldo
va, printre care și

La Hănești, raionul 
Săveni, pe valea Ba- 
șeului, constructorii 
au început lucrările de 
amenajare a unui lac 
de acumulare care Va 
avea 5,4 milioane me
tri cubi de apă. El 
va contribui la regu
larizarea cursului rîu- 
Iui Bașeu, apărînd de 
inundații peste 5 000 
ha și creînd totodată 
posibilitatea irigării a 
circa 2 500 ha. încă 
din toamna acestui an, 
se prevede să înceapă 
umplerea lacului de 
acumulare.

în vederea îmbună
tățirii continue a de
servirii populației, Co
mitetul executiv al U- 
niunii Centrale a Coo
perativelor meșteșugă
rești — U.C.E.C.O.M., 
a stabilit să se extindă 
sistemul lucrului la 
domiciliu pentru unele 
produse solicitate mai 
mult de populație — 
covoare, diferite pro
duse de artizanat, con
fecții, lenjerie, încăl
țăminte, tricotaje, ar
ticole decorative din 
ceramică, podoabe din 
metal, gablonz, os și 
mase plastice. etc.

(Agerpres)

Intre
Washington

Măsuri pentru reglementarea circulației

în Piața Romană
în Piața Romană, loc de întîlnlre 

a cinci mari străzi, datorită creș
terii traficului de autovehicule (5— 
6 mii de autovehicule în 12 ore) 
— circulația mașinilor se desfășoa
ră greoi, deseori cu blocări. Sfa
tul popular al Capitalei împreună 
cu Direcția Miliției Capitalei — au 
luat măsuri pentru ca circulația 
autovehiculelor în această piață să 
se desfășoare operativ în deplină 
siguranță. Pentru a informa din 
timp pe conducătorii de autovehi
cule — Direcția Miliției Capitalei 
face următoarele precizări. în a- 
ceastă zonă circulația autovehicu
lelor nu se mai face în sens girato
riu ci se va desfășura pe două 
faze după cum urmează :

Momentul I, cu cea mai mare 
pondere. Cînd circulația este des
chisă autovehiculelor ce străbat 
bulevardele Magheru și Ana Ipă- 
tescu, celelalte artere de circula
ție vor fi închise. La acest mo
ment (vezi schema alăturată) vehi
culele vor traversa direcțional pia
ța printre cele două pastile mar
cate cu vopsea, prin dou§ benzi de 
circulație, Fac excepție de la a- 
ceastă regulă troleibuzele și auto

buzele T.T.B care vor circula în 
sens giratoriu după indicațiile sem
nalelor luminoase instalate în pia
ță. Conducătorii de autovehicule 
care circulă pe bd. Ana Ipătescu 
sau hd. Magheru și vor să se în
scrie pe una din străzile radiale 
vor circula în girație, în afara pas
tilei direcționale. De exemplu, un 
autovehlcol care vine dinspre bd. 
Magheru spre Ana ipătescu cu in
tenția de a pătrunde pe strada 
Nicolae lorga va putea intra în 
intersecție numai prin girație, cu 
obligația de a se opri la .semnalul 
electric de la linia continuă din

dreptul bd. Ana Ipătescu, uimind 
sâ-și continue drumul după ce 
semafoarele trec pe momentul II, 
respectiv cînd se închide circulația 
pe cele două bulevarde, Magheru
— Ana Ipătescu. în momentul I 
toate autovehiculele care vor in
tra în intersecție cu intenția de a 
trece pe celelalte străzi — cu ex
cepția celor doua bulevarde (Ma- 
gheru — Ana Ipătescu) vor cir
cula în sens giratoriu — și vor 
opri în linia continuă transversala 
de pe cele două bulevarde — aș- 
teptînd momentul al Il-lea. în acest 
moment (II) arterele bd. Magheru *
— Ana Ipătescu sînt închise la- > 
sînd să pătrundă în piață, prin gi
rație, numai vehiculele care vin de 
pe celelalte artere precum și ve
hiculele care se găseau în girație 
în momentul 1. La colțurile celor 
două bulevarde se vor instala sem
nale suplimentare de culoare verde 
cu o săgeata circumscrisă — ce 
vor indica direcția de dreapta.

Masurile luate pentru reglemen
tarea circulației în Piața Romană 
au ca scop îmbunătățirea traficului 
în acest punct, asigurarea securită
ții pietonilor și reducerea timpului 
de traversare a pieții.

ION MARCOVICI

pectată. Vizitindu-1 pe Louis 
Joxe, ministrul ad-interim al 
afacerilor externe al Franței, 
ambasadorul american la Pa
ris, Bohlen, venit să protes
teze împotriva tonului anti- 
american al unor emisiuni ale 
televiziunii franceze, în legă
tură cu războiul S.U.A. in 
Vietnam, a convenit ca totul 
să rămînă la nivelul relațiilor 
diplomatice stricte. Nimic nu 
urma să fie oficializat. Asta 
se întîmpla marți. Vineri, la 
Washington a fost dat publi
cității de către Departamentul 
de Stat textul scrisorii de pro
test remisă de Bohlen : „In 
baza instrucțiunilor guvernu
lui meu, protestez față de gu
vernul francez pentru că a 
tolerat folosirea televiziunii 
controlate și exploatate de 
stat in asemenea atacuri".

La Paris acest pas al diplo
mației americane a provocat 
uimire. Le Figaro scria „Pu
blicarea de către Departamen
tul de Stat a protestului am
basadorului american la Paris 
a provocat surpriză. Asigura
rea fusese in fond dată, dacă 
sîntem bine informați, că în
trevederea Joxe—Bohlen ur
mează să rămînă confidenția
lă'. Dar în ultimă instanță se 
pare că revenirea Departa 
mentului de Stat, după 4 zile, 
asupra hotăririi sale nu a în
semnat un fapt izolat în rela
țiile Statelor Unite cu Franța. 
Observatorii sînt de părere că 
în momentul de față se înre
gistrează o nouă campanie 
americană împotriva Franței. 
Se notează astfel că publica
rea de către Departamentul 
de Stat a protestului amintit 
a coincis cu declarațiile făcute 
la Washington de către minis
trul de finanțe Henry Fowler,

care reproșează Franței politi
ca sa monetară. „Aceasta este 
o cauză parțială a hemoragiei 
de aur pe care o parcurg Sta
tele Unite". Comentatorii fran
cezi consideră că deși aparent 
cele două fapte n-au nici o 
legătură între ele, „apropierea 
lor pare semnificativă pentru 
actuala nervozitate america
nă" (FRANCE PRESSE). Iar 
L’AURORE scrie direct despre 
înrăutățirea relațiilor dintre 
Paris și Washington, demon
strată de cele două fapte.

In fond, nu e vorba numai 
despre Vietnam, in ultima 
vreme relațiile franco-ameri- 
cane parcurg o serie întreagă 
de etape dificile ca urmare a 
hotăririi Franței de a-și apli
ca cu consecvență politica sa 
anunțată, atit in Europa, cit 
și în Asia. După cum se știe, 
recent s-a scris in presă des
pre cererile insistente ale 
Franței privind evacuarea cit 
mai grabnică a bazelor ameri
cane. Corespondenții francezi 
sint, de aceea, îndreptățiți să 
încadreze ultimele momente 
ale înrăutățirii relațiilor fran- 
co-americane in contextul po
liticii generale, al pozițiilor 
adoptate de Franța „față de 
N.A.T.O., față de războiul din 
Vietnam și față de dolar" 
(FRANCE PRESSE).

Mai este, se pare, încă ceva. 
Washingtonul, oficial, este ne
mulțumit de știrile apărute in 
presa franceză în legătură eu 
declarațiile pe care generalul 
de Gaulle urmează să le facă 
la sfirșitul acestei luni in 
cursul călătoriei pe care o va 
efectua în Cambodgia, și care, 
in esență, se rezumă la o nouă 
condamnare a politicii ameri
cane agresive în Vietnam. A- 
eeasta ar fi determinat Depar
tamentul de Stat să „antici
peze" asupra unor noi mo
mente de încordare în relații
le Paris—Washington.

Dar, bineînțeles, protestul 
american nu și-a putut atinge 
țelul. El n-a putut influența 
atitudinea opiniei publice 
franceze. După cum constată 
observatorii parizieni, majori
tatea populației Franței este, 
potrivit sondajelor de opinie, 
opusă atit concepției america
ne despre N.A.T.O., cit și răz
boiului din Vietnam. Protestul 
lui Bohlen și enervarea Wa
shingtonului nu pot decît să de
monstreze eșecul tot mai pro
nunțat și izolarea politicii 
S.U.A.

VITEZA DE LUCRU - 
IN PAS CU TIMPUL OPTIM!

Șl în acest an. majoritatea cooperativelor agricole din raza orașului Craiova au obținut rezultate bune la producția de grîu, recolte mari preconizîndu-se și la celelalte culturi. Dar, deși dispun, în general, de aceleași condiții de climă și sol, totuși, de la o unitate la alta, există diferențe — uneori chiar foarte mari — de producții. Cui se datorește faptul că la cooperativele agricole din Livezile, Podari și Ișalnița, spre exemplu, și în acest an s-a realizat cu cîteva sute de kilograme grîu la hectar mai mult decît la Bucovăț, Bariera Vîlcii și Cernele, iar între lanurile de porumb și floarea soarelui există așa de mari diferențe ? Răspunsul îl găsim și în modul în care a- ceste unități au pregătit din timp și foarte atent, sau la repezeală, efectuînd lucrări de o calitate inferioară — bazele fiecărei culturi. Și. sigur, fiecare procedeu și-a găsit corespondent în producții.Ne găsim acum în perioada dintre două importante campanii agricole : cea a secerișului — încheiată — și aceea a recoltării culturilor tîrzii și și a semănăturilor de toamnă. Mergînd în aceste unități agricole, ne-am interesat de felul în care sînt puse bazele viitoarelor recolte. De la prim început, remarca : în majoritatea unităților această acțiune este mult întîrziată. Și aceasta nu din cauza unor motive obiective, ci ca urmare a unei preocupări insuficiente pentru organizarea muncii. Treieratul și eliberatul terenurilor de paie, de exemplu — acțiuni la care și organizațiile U.T.C. puteau să aducă o contribuție mult mai mare prin mobilizarea tineretului, așa cum, de altfel, se angajaseră — s-au întârziat nejustificat. Acest lucru și-a pus amprenta și asupra ritmicității executării arăturilor de vară. Sînt însă și alte cauze care au generat întârzieri la executarea arăturilor, ca, de pildă, productivitatea muncii pe tractor, situată chiar sub jumătatea planificării ințiale.La Braniște, de pildă, deși lucrează mecanizatori harnici

cum sînt și tinerii Ilie Dumitrescu, Dumitru Iliescu, Marin Stoica și încă alții, totuși, datorită faptului că se înregistrează dese defecțiuni ale mașinilor (efect al „grijii" manifestată la reparații și întrețineri) multe ore din zi tractoarele nu funcționează. „Opririle pentru „mici defecțiuni11 au făcut ca la recoltatul griului să ne bizuim numai pe jumătate din numărulcombinelor primite de laS.M.T. Cîrcea — ne spuneatovarășul Gheorghe Păuna,președintele cooperativei agricole din Braniște. Din această cauză numai acum cîteva zile am putut termina treieratul. Din păcate, observ că ceea ce
PREGĂTIRI

PENTRU 
RECOLTA 1967

se întîmpla atunci cu combinele se petrece acum și cu presa de balotat paie, cu tractoarele care lucrează la arat..."La Cernele, situația impune chiar mai multă atenție. Abia pe vreo 35 de hectare se executaseră, pînă zilele trecute, arături de vară. Și, aici, e planificat ca mai mult de jumătate din suprafața rezervată culturilor păioase să se însămânțeze în terenurile care s-ar putea ara acum.Ce lucrează în acest timp mecanizatorii brigăzii de la S.M.T. Predești permanentizați aici ? Cînd am sosit la Cernele, am găsit Ia sediul brigăzii 3 tractoare care staționau, deși mai erau încă 4-5 ore bune de lucru pînă la lăsarea serii. De fapt, două din acestea au lucrat și în ziua aceea (ca de altfel în tot timpul campaniei — la transportul pietrișului pe șosea. Cu un alt tractor plecase șeful brigăzii, Mihai Chrisofir. încă de dimineață la S.M.T... In

schimb, la arat nici unul. Nu-i deci, de mirare faptul că în mai bine de o lună și jumătate de cînd a început recoltatul păioaselor la cooperativa agricolă din Cernele s-au executat arături numai pe 35 de hectare. Dar, dacă, cunoscînd motivele, se explică acum o stare de lucruri e foarte greu de înțeles de ce conducerea S.M.T. Predești, consiliul agricol n-au intervenit.în cursul aceleiași zile o situație asemănătoare cu cele de la Braniște și Cernele am întîlnit și la Ișalnița. Din cele 13 tractoare ale brigăzii, mai mult de jumătate n-au tras nici o brazdă. Tractoriștii, împreună cu Gheorghe Constantin, șeful brigăzii, plecaseră încă de dimineață (cu cîteva tractoare, bineînțeles) în... deplasări de interes personal. Nimeni însă nu s-a sesizat de aceasta... Nici organizația U.T.C. n-a apreciat faptul amintit ca o serioasă încălcare a disciplinei de producție și n-a luat nici un fel de poziție.Situația constatată cu prilejul raidului-anchetă dovedește că pregătirea recoltelor viitoare e privită ca o problemă de... perspectivă, de viitor, deși epoca optimă efectuării însămințărilor de toamnă este atit de aproape.Această apropiere impune măsuri hotărîte și urgente pentru remedierea deficiențelor pe care le-am semnalat. Sînt lucrări la care și organizațiile U.T.C. pot și sînt datoare să aducă o importantă contribuție, mobilizîndu-i pe toți tinerii țărani cooperatori la eliberarea terenurilor de paie, la transportul în cîmp a îngrășămintelor, la pregătirea griului pentru sămînță. De asemenea, organizațiile U.T.C. din S.M.T. au sarcina să se preocupe în măsura necesară de întărirea disciplinei în producție a tinerilor mecanizatori din brigăzile de tractoare, să-i antreneze mai activ pe aceștia la executarea arăturilor pentru însămînțările de toamnă. Pentru că de ceea ce se face acum — practica a dovedit — depind viitoarele producții.
M. MIHAI

Pe cala de lansare a Șantierului Naval Oltenija se află această motonavă. Este cea de-a 6-a motonavă de 2 000 
tone, construită aici de la Începutul anului și pinâ acum Foto: AGERPRES

agitată
Săptămîna politică britani

că a fost caracterizată de 
DAILY TELEGRAPH ca fiind 
„un foarte întunecat preludiu 
la vacanța d-Iui Wilson".

Într-adevăr, implicațiile și 
complicațiile legate de furtu
noasa dezbatere parlamentară 
privind „pachetul de legi ale 
austerității" au accentuat di
ficultățile actualei echipe gu
vernamentale laburiste. La vo
tul final. în Camera Comune
lor, miercuri noaptea, 30 de 
deputați laburiști de stingă 
s-au abținut. Considerabila 
abținere, in pofida repetatelor 
amenințări cu „sancționarea 
deputaților rebeli", reflectă 
trămintările din partidul labu
rist. In această lumină trebuie 
privită și neașteptata (cel pu
țin in actualul moment) rema
niere guvernamentală. Dacă 
majoritatea observatorilor sint 
de acord că remanierea nu im
plică nici o schimbare releva
bilă a politicii Londrei, aproa
pe toți apreciază că ea con
stituie o încercare de a dis
trage atenția de la amploarea 
protestelor față de noua legis
lație economică, care lovește 
în masele muncitoare.

Ultimele sondaje de opinie 
publică indică o serioasă scă
dere a popularității laburiști
lor. Date publicate săptămîna 
trecută arătau că avansul la
buriștilor asupra conservatori
lor, care era de 18 Ia sută în 
mai, de 12 la sută în iunie și 
7,5 Ia sută în iulie,a fost com
plet erodat. Intr-o singură 
lună, între 10 iulie și 10 au
gust, procentajul celor care se 
declară satisfăcuți de activita
tea Iui Wilson ca prim minis
tru a scăzut de la 70 la sută 
la 52 Ia sută.

Ceea ce accentuează grijile 
echipei Wilson este însă creș
terea și virulența mereu mai 
sensibilă a opoziției din sinul 
partidului laburist. Abținerile 
la vot și atacurile violente, 
lansate la adresa politicii gu
vernului de Cousins Mikardo 
și Foot sînt considerate doar 
începutul simptomatic a ceea 
ce GUARDIAN denumește 
..ofensiva stîngii laburiste". In 
timpul campaniei electorale, 
cele mai multe disensiuni din
tre stingă și dreapta laburistă 
au fost lăsate de o parte de
oarece exista hotărîrea ambe
lor aripi de a împiedica o vic
torie a conservatorilor. Ulte
rior, divergențele dintre 
dreapta (actualmente majori
tară) și stingă laburistă s-au 
manifestat cu o intensitate 
crescîndă. Începînd cu politica 
prețurilor și veniturilor, cu 
naționalizările, terminind cu 
poziția în problema vietname
ză, cele două aripi ale parti
dului laburist se găsesc iu 
fricțiune" — remarcă DAILY 
MAIL.

Felul în care a reacționat 
Wilson in timpul ultimelor 
dezbateri furtunoase de Ia 
Westminster, pare să releve 
intenția de a nu aduce nici o 
modificare substanțială actua
lei linii politice. Presiunea e- 
venimentelor îi va permite 
însă să persevereze astfel ? 
Unele indicii (amintim marele 
număr de moțiuni critice Ia 
adresa politicii economice și 
internaționale a guvernului la
burist pregătite de numeroase 
sindicate pentru Congresul din 
to?znnă al T.U.C.) arată că 
etfhipa ■Wilson va fi supusă 
unor puternice atacuri în pers
pectiva apropiată. Noutatea 
anunțată sîmbătă la Downing 
Street că premierul britanic 
și-a aminat vizita prevăzută 
pentru octombrie în India, 
vine să sublinieze dificultățile 
așteptate Ia Congresul sindi
catelor și la Congresul parti
dului laburist (ambele progra
mate în septembrie).

Scurta vacanță pe care Wil
son și-o petrece în insulele 
Sorlingues nu se arată, așadar, 
deloc senină.

P. NICOARĂ 
EM. RUCĂR

CLEOPATRA — cinemascop 
(ambele serii)

rulează la Patria orele 9; 12,45; 
16,45; 20,30; București orele 
8,30; 12; 16. 19,45; Feroviar 
orele 9,30; 13; 17; 20,45.

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE SALTIMBANCI. IN
SULA SCLAVILOR.

rulează la Republica orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15; Capitol orele 9; 11,45; 
15. 18; 21.

SE ÎNTÎMPLA ȘI DUMINI
CA. NIMENI NU SE GÎN- 
DEȘTE LA NOI

rulează la Luceafărul orele 
9,30; 13; 16,30; 20.

IN NORD, SPRE ALASKA : 
FAR-WEST

rulează la Festival orele 9; 12; 
15; 18; 21; Melodia orele 9; 12; 
15; 18; 21; Modern orele 8; 
11; 14, 17; 20.

ANGELICA MARCHIZA „ÎN
GERILOR" — cinemascop — 

rulează la Lumina orele 9; 
11,45; 14,45; 17,45 , 20,45; Dacia 
orele 9; 13,45, în continuare 
16,15; 18,45; 21.

COLIBA UNCHIULUI TOM 
cinemascop —

ruleaza la ’■ ictona mele 8.30; 
11,30; 14,30, 17,30; 20,45;

Popular orele 15; 18; 21 , du
minica ora 10.

ÎN FIECARE ZI SĂRBĂ
TOARE — cinemascop — 
NAVIGATORI CARE DISPAR 
— cinemascop —

rulează la Central orele 8,45; 
11; 13,30; 16, 18,30; 21; Feren
tari orele 15,30; 18; 20,45; du
minică ora 10,30.

CELE DOUĂ ORFELINE. TI
NEREȚE

rulează la Union orele 10,30j 
15.15; 18. 20,45.

FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ 
STRĂINĂ. KOPRIVȘCIȚA, 

rulează ia Doina. Program 
pentru copii dimineața 9; 10: 
orele 11,30; 13,45; 16; 18,30;
21. Duminică 9; 12; 15; în con
tinuare pentru copii, după a- 
miazg 13,45. 16; 18,30; 21.

ACOLO UNDE CARPAȚII 
INTILNESC DUNĂREA — ci
nemascop — APUSENII — 
CĂLĂTORIE IN PARADISUL 
PĂSĂRILOR PRIVELIȘTI 
CARPATINE „POIANA UR
ȘILOR" — RĂȘINARI — PE 
POTECI DE MUNTE

rulează la Timpuri Noi orele 
9—21 în continuare.

COPLAN IȘI ASUMĂ RIS
CUL. CRIMCA

rulează la Giulești, orele 15,30; 
18,15; 20,45; Volga orele 9: 
11,45. 15,15; 18; 20,45; în com
pletare PE CALEA ÎNFLORIRII 
PATRIEI SOCIALISTE.

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la înfrățirea orele 
13,30; 16; 18,15; 20.45; dumi
nică 9; 11.15; 13,30; 16, 18,30; 

20,45.

BĂIEȚII DE LA TONOMAT. 
COLLEGIUM MAIUS AL 
UNIVERSITĂȚII IAGEL- 
LONE

rulează la Buzețtl orele 15,30; 
18.

SERBĂRILE GALANTE
PARTIDULUI SLAVĂ 1 — ru
lează la Crîngașl orele 15,30; 
18; 21, Cosmos orele 15,30; 18; 
20,45; duminică ora 13 (de la 
18 august).

FANFAN LA TULIPE. — VI
ZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID ȘI DE STAT IN 
REGIUNEA OLTENIA

rulează Ia Crîngași orele 15,30; 
18, 21; (de la 18 august) Cos
mos 15,30; 18; 20,45| duminica 
ora 13 (pînă la 17 august).

URME IN OCEAN. PE CA
LEA ÎNFLORIRII PATRIEI 
SOCIALISTE

rulează la Grivita orele 9; 
11,30; 16. 18,30; 21.

C1INELE DIN BASKERVIL
LE. — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNI
CĂ nr. 15

rulează la Excelsior orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. Glo
ria orele 9; 11,15; 14; 16,15;
18,30; 21, în completare CAR
NET DE SCHIȚE, Arta orele 9, 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
In completare MAMA MERGE 
LA LUCRU ; Clubul Uzinelor 
Republica rulează sîmbătă și 
duminică orele 15 ; 17,30; 20.

5 000 000 DE MARTORI. — 
TINEREȚE

rulează la Flacăra orele 15,30; 
18,15; 20,45- duminica orele 10.

JURNALUL UNEI FEMEI ÎN 
ALB

rulează la Miorița oiele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21. Flo-

reasca orele 9, 11,15| 13,30;
16; 18,30; 21. Flamura orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15 ;
20,45.

PREA TIRZIU. PĂDUREA 
BIALOWIESKA

rulează la Unirea orele 15,30; 
18. Vitan orele 15,30; 18 In 
completare SCHIȚE TURIN- 
GIENE.

COPIII MARII — cinemascop. 
BORODINO

rulează la Tomis orele 9; 11,45; 
15,30; 18; 20,45.

ESCROCII LA MÎNĂSTIRE 
cinemascop. — Insula sclavi
lor

rulează la Aurora orele 9; 
11,15 13,30; 15,45; 18,15; 20,45; 
Bucegi orele 9. 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21.

PRIMA DEZILUZIE
rulează la Munca orele 16; 
18,15; 20,30. In completare : 
N-o să doară ?

WINNETOU (ambele serii)
rulează la Lira orele 15; 18,30; 
duminica 10,30; In completare 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr 3.

CĂSĂTORIE DE FORMĂ. — 
NIMENI NU SE GÎNDEȘTE 
LA NOI

rulează la Moșilor orele 15,30; 
18.

MÎINE, MEXICUL ; BORO
DINO

rulează la Viitorul orele 15,15. 
18; 20,30.

FANTOMAS — cinemascop 
rulează la Colentina orele 
15,30; 18.

SOȚIE FIDELĂ. VIZITA 
CONDUCĂTORILOR DE 

PARTID ȘI DE STAT 1N 
REGIUNEA ARGEȘ

rulează la Rahovd orele 15,30; 
18; duminica 10,39,

DRAGOSTEA ESTE INTER
ZISĂ. — STĂVILIREA TO- 
RENȚILOR

rulează fa Progresul orele 
15,30; 18; 20,45; Pacea orele 
15,30; 18: 20,30; duminica ora 
11. în completare CARNET DE 
SCHIȚE.

NOAPTEA IGUANEI
rulează la Drumul Sării orele 
15,30; 18; 20,30; duminica
ora 11.

MARȚI 16 AUGUST 196618,00 — Pentru copii și tineretul școlar ; 19,00 — Telejurnalul de seară; 19,20 — „Realizări" — reportaj filmat în cele 16 regiuni ale țării ;19.40 — Memoria caselor : Ion Ghica; 20,00 Muzica a ancorat la Mamaia ; 20,30 — Filmul serial : „Supraviețuitorii" ; 21,00 — Filmul: „Valurile Dunării" — producție a Studioului „București" ; 22,30 — Telejurnalul de noapte;22.40 — Buletinul meteorologic ; 22,45 — închiderea emisiunii.
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Vizita tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
in Danemarca

Delegația
M. A. N.

La muzeul RezistențeiDupă-amiază, oaspeții români. însoțiți de persoane oficiale daneze, au vizitat Muzeul Rezistenței, închinat memoriei eroilor căzuți în lupta împotriva ocupației naziste, pentru eliberarea Danemarcei. în semn de omagiu adus luptătorilor din mișcarea de rezistentă daneză. Ion Gheorghe Maurer a depus o jerbă de flori și a păstrat un moment de reculegere. Salutînd pe oaspetele român, directorul muzeului, veteran al mișcării antifasciste din Danemarca, a

spus : ,,Noi, cei din rezistenta daneză, am luptat în timpul războiului în cadrul mișcării generale de rezistență. De aceea, pentru noi este o deosebită plăcere să vă salutăm pe dumneavoastră, ca prieten și luptător în rezistența antifascistă".După vizitarea muzeului, oaspeții români au semnat în Cartea de onoare. La plecare, premierul român a spus : ..Să facem în așa fel încit să nu se mai repete împrejurările care au justificat crearea acestui muzeu".
Vizite protocolarePreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ambasadorul român la Copenhaga. Petru Mânu, a făcut o vizită primului ministru al Danemarcei, Jens Otto Krag. la președinția Consiliului de Miniștri.în aceeași zi. ministrul afa

cerilor externe al României, Corneliu Mânescu, a făcut o vizită la ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Per Haekkerup. la castelul Chris- tiansborg.întrevederile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.
Dineu oferit de guvernul danezLuni seara, guvernul danez a oferit la castelul Christians- borg un dineu in onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, și a ministrului afacerilor externe. Corneliu Mânescu.La dineu au luat parte persoanele care însoțesc pe șeful guvernului român precum și membri ai Ambasadei Române la Copenhaga.Din partea daneză au participat : Primul ministru Jens Otto Krag. ministrul afacerilor externe. Per Haekkerup, Solvhoj Hans, ministrul culturii. Christian Thomsen, ministrul agriculturii. Knud Thes- frup. al doilea vicepreședinte al parlamentului. Morten Lange, al treilea vicepreședinte al parlamentului, Paul Fisher, secretar general în ministerul Afacerilor Externe, Ilans S. Moller, șeful protocolului din Ministerul Afacerilor Externe, Gunnar Seidenfaden, director general in ministerul Afacerilor Externe, Kai Johansen, director general al Direcției presei din Ministerul Afacerilor Externe. J. Henrik baron de Zytphen-Adeler, ambasadorul Danemarcei la București, H. E. Hector Allard, decanul corpului diplomatic.in timpul dineului, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caidă, Jens Otto Krag și Ion Gheorghe Maurer au rostit toasturi.Mulțumind pentru primirea cordială, pentru sentimentele prietenești exprimate la adresa poporului român și a guvernului său. Ion Gheorghe Maurer a spus : Vizita noastră în Danemarca se înscrie firesc in evoluția pozitivă a relațiilor dintre țările noastre, între care n-au existat și nu există conflicte sau probleme nerezolvate, ceea ce ne îngăduie să ne îndreptăm toată atenția spre viitor. Ea reprezintă in același timp o expresie a dorinței, celor două guverne de a întări și adinei colaborarea dintre România și Danemarca.După cum vă este cunoscut, energiile poporului nostru slut îndreptate spre traducerea in viață a unui complex și cuprinzător program de construcție economică, socială și culturală. înfăptuirea acestui program asigură tot mai largi posibilități și sporește necesitatea participării tot mai active a României la circuitul mondial al valorilor materiale și spirituale. Această realitate sprijină dorința țării noastre de a întări relațiile sale de prietenie și colaborare reciproc avantajoase. cu Danemarca, țară purtătoarea unor vechi tradiții de cultură și civilizație.Cooperarea dintre statele noastre în cadrul O.N.U., contactele avute cu prilejul vizitei la București a distinsului dv. ministru de externe, domnul Haekkerup, ca și cu ocazia vizitei în Danemarca a delegației Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a relevat dorința comună de a strînge relațiile bilaterale, de a le dezvolta pe toate planurile, facilitînd o mai bună cunoaștere și o mai rodnică folosire a posibilităților existente. S-a învederat în a- cclași timp faptul că — dacă nu in toate — cel puțin în privința unor probleme care frămîntă azi lumea avem puncte de vedere apropiate, sintem preocupați de găsirea căilor de abordare și. rezolvare a unor importante probleme ale vieții internaționale, și că există posibilitatea unei conlucrări rodnice în folosul păcii.Subliniind că -posibilitatea ca popoarele să se poată

bucura de roadele muncii lor. de avantajele progresului, este sirîns legată de asigurarea u- nei păci trainice în lume. președintele Consiliului de Miniștri al României a spus : Sintem convinși că una din condițiile esențiale nentru înfăptuirea acestui țel — care a devenit suprema năzuință a popoarelor — este respectarea strictă ii relațiile dintre stalo. dintre popoare, a principiilor suveranității, independenței ■raționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, asigurarea dreptului inalienabil al fiecărui nepor de a-și hotărî singur soarta. Respectarea acestor principii constituie o cerință fundamentală ., epocii noastre. singura cale pentru menținerea și consolidarea oăcii, și oriunde aceste principii sin! încălcate se creează o primejdie pentru pacea mondr - ia. Relevînd că asigurarea păcii impune răspunderi meri tuturor popoarelor, tuturor statelor. tuturor guvernelor, fiecare țară, mare sau *i icâ are o contribuție de adus, vorbitorul și-a exprimat convingerea că statele ș-.-zise mici pot fi în măsură să a- ducă in această dezbatere, al - cărei țel este pacea, o participare și o contribuție do importanță crescîndă.In această direcție, dezvoltarea, adîncirea unor relații bilaterale rodnice, între țări cu sisteme social-politice diferite constituie începutul u- j nui drum, care poale fi mai lung sau mai scurt, dar care poate duce la rezolvarea unor probleme foarte arzătoare ale situației internaționale.Mi se pare foarte important, domnule prim-ministru, faptul că țările noastre au și început să coopereze in a- ceastă direcție prin bunele relații bilaterale, și că sintem, de asemenea, coautori ii un0 | rezoluții votate în unanimitate de adunarea generală a I O.N.U. și care se referă la ! buna vecinătate între țările europene cu sisteme sociale diferite, ceea ce ne îndreptățește să credem că vom găsi împreună nu numai căile dezvoltării, în continuare, a relațiilor dintre noi, dar. ți e- ventuale acțiuni comune în interesul păcii și colaborării internaționale.Pe calea ■ întăririi cooperării, încrederii și înțelegerii între state se pot face pași însemnați și în scopul rezolvării uneia dintre cele mai arzătoare probleme internaționale, cum este securitatea eu- i ropeană, în care România este | profund interesată.îmi exprim convingerea că I întărirea pe mai departe a cooperării multilaterale dintre România și Danemarca, servind interesele , țărilor noastre, va constitui totodată un aport la stabilirea securității in Europa și la cauza păcii în lume.i în> încheiere; Ion ■ Gheorghe Maurer a toastat pentru pacea și prosperitatea, poporului danez, pentru sănătatea maiestății sale regelui Frederik al , IX-lea, pentru sănătatea pri- I mului ministru, a miniștrilor, | pentru succesul convorbirilor româno-daneze, în sănătatea tuturor celor prezenți.După ce în numele guvernului danez a urat un călduros bun-venit oaspeților români, Jens Otto Krag a relevat excelenta amabilitate și ospitalitate cu care guvernul român și poporul român l-au primit pe domnul Haekkerup și pe persoanele, care l-au însoțit cînd a vizitat România , in luna aprilie. Sper .— a spus | vorbitorul — că vom reuși să

facem — cel puțin într-o a- numită măsură — ca vizita dv. în Danemarca să fie • la fel de plină de succes.Șînt fericit ■ că am posiijili- tatea să spun că există o tradiție de relații, bune și prietenești între Danemarca și România, independent de deosebirile existente între sistemele noastre economice și sociale. Sper că acordul nostru comercial pe termen de cinci ani poate contribui la o continuă liberalizare și lărgire a comerțului spre folosul.ambelor noastre țări.Noi am văzut, cu mult respect. priceperea cu care România a construit o industrie modernă în decurs de numai câțiva ani și sperăm într-o extindere a cooperării în sectorul industrial, așa cum s-a prevăzut în acordul pe termen lung. în domeniul activităților culturale există, de asemenea. o colaborare crescîndă.După ce s-a referit la expozițiile românești găzduite în Danemarca și la cea daneză, care a fost prezentată în România, vorbitorul a spus : Colaborarea pașnică și coexistenta pașnică sînt principii' de bază, atît pentru guvernul danez- cît și pentru guvernul român. Chiar dacă evoluția pașnică depinde, jîn primul rîrid, de o atitudine responsabilă din partea marilor puteri, țările mici au. de asemenea, un rol important de jucat, înțelegîndu-ne mai bine și stabilind legături intr-un spirit de respect reciproc, noi putem oferi marilor puteri un exemplu, iar într-o perspectivă mai îndelungată, putem pava calea pentru o înțelegere și destindere internațională pe care omenirea o dorește în mod arzător.In acest context, vreau să subliniez că Națiunile Unite constituie forul în care țările mici au cea mai bună ocazie să-și exercite influența. Speranța noastră este ca toate națiunile și popoarele să arate bunăvoință, ceea ce ar putea duce la inițiative și acorduri care șă permită Națiunilor Unite să-și îndeplinească sarcinile ce le revin. Sînt încredințat că părerile noastre despre importanța Națiunilor Unite sînt împărtășite în România, iar convingerea meti se bazează pe inițiativa roYnână care, sprijinită și de Danemarca, a dus la adoptarea de către cea de-a 20-a sesiune a Adunării Ge

nerale a rezoluției cu privire la dezvoltarea relațiilor de bunăvecinătate între statele eurqpene cu sisteme social- politice diferite, vorbitorul și-a exprimat speranța că această rezolvare poate găsi o exprimare practică în problema dezarmării, unde — în ciuda dorinței generale — nu s-a realizat nici un progres remarcabil, de la semnarea Tratatului de la Moscova în 1963. El s-a pronunțat în favoarea unor măsuri parțiale pînă la rezolvarea problemei dezarmării generale și totale.Arătînd că Danemarca și România aparțin unor alianțe militare diferite. Krag a reafirmat fidelitatea Danemarcei față de N.A.T.O. El a subliniat totodată că nu consideră menținerea statu-quo-ului ca singurul țel al acestei a- lianțe. Ea trebuie să fie dinamică, luînd în considerare tendințele actuale. Pe această bază — a spus el — noi credem că hotărîrea adoptată de miniștrii N.A.T.O. la reuniunea de Ia Bruxelles, din luna iunie, de a studia eu atenție posibilitățile de realizare a rinei mai bune înțelegeri între Est și Vest, a constituit un pas foarte important. Am. no- tqt cu satisfacție comunicatul publicat du.pă -recenta reu- niuile de’la București a Tratatului de la Varșovia, care reflectă același scop. în mod deosebit, am notat cu plăcere faptul că poporul român și conducătorii români par să fie dornici de a face, în continuare. eforturi tot mai însemnate pentru înlăturarea neîncrederii care, multi ani de-a rândul, a stat în calea destinderii în Europa. Sintem gata să sprijinim aceste eforturi.In actuala situație, așteptarea unor evoluții pașnice care, în ultimii cîțiva ani eu fost remarcabile, a fost, din nefericire, înlocuită de o profundă și serioasă îngrijorare privind evenimentele din Asia de sud-est.în continuare premierul danez a reafirmnat punctul de vedere al guvernului său în problema vietnameză.■Jens Otto Krag. a toastat in sănătatea celor pre- zenți pentru prosperitatea națiunii române, pentru continua fericire și bunăstare a poporului român, pentru noi progrese în bunele relații intre Danemarca și România.

a sosit la BakuBAKU 15. — Trimisul Special Agerpres. Florea Țuiu, transmite : După cele trei zile petrecute în Crimeea delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România condusă de Gh. Necula, vicepreședinte al M.A.N., conti- nuîndu-și vizita în U.R.S.S., a sosit luni la Baku, capitala R.S.S. Azerbaidjene. La aeroport delegația a fost întimpi- nată de Mamed Dadaș-Zade, președintele Sovietului Suprem al Republicii, dc deputați ai Sovietului Suprem al U.R.S.S. și ai Sovietului Suprem al R.S.S. Azerbaidjene, de miniștri și de alte persoane oficiale.
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R. D. VIETNAM. Subunitate a miliției populare de la Fabrica de decorticat orez din 
Iiaifong, care a doborît cinci avioane americane

I I
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Aniversarea independenței 

Indiei15 august 1947 s-a înscris ca o dată memorabilă în milenara istorie a Indiei. în urmă cu 19 ani ca urmare a luptei grele și îndelungate duse de poporul indian pentru scuturarea dominației coloniale. Anglia a fost nevoită să acorde independență țării. în ianuarie 1950 India s-a proclamat republică..în anii care au trecut de la cucerirea independenței, poporul indian a depus eforturi susținute pentru lichidarea tristei moșteniri coloniale, pentru dezvoltarea economiei și a culturii. Air luat ființă noi ramuri industriale, s-au făcut progrese remarcabile în domeniul științei și învățământului. ...Poporul și tineretul român

urmăresc cu interes realizările poporului indian.Intre Republica Socialistă România și Republica India s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare. S-a extins an de an colaborarea economică și tehnică, schimburile culturale. Tara noastră a acordat Indiei sprijin multilateral pentru dezvoltarea industriei petroliere. Vizitele reciproce ale conducătorilor celor două țări au adus o contribuție însemnată la strîngerea legăturilor ro- mâno-indienc.Cu prilejul Zilei independenței, poporul și tineretul român urează poporului și tineretului indian noi succese în muncă pentru progresul și prosperitatea țării.

Imagine din capitala Indiei, Delhi

la San Marino

din fotografie

Consultări
înscris pe fruntea 
,,Vote“ (vot) sună ca

negrului
un act de acuzare, ca un

cuvîntul
va HI. avi. av , ... .... Virulent

protest împotriva barierelor pe care populația de culoa
re din S.U.A. le întîlnește în calea exercitării normale 
a drepturilor cetățenești. (Aspect de la una din nu
meroasele demonstrații ale negrilor americani împotriva 

discriminărilor rasiale din Statele Unite)

SCURT
în capitala Finlandei se 

desfășoară lucrările celei de-a 
52-a conferințe a Asociației de 
drept internațional, la care 
participă și o delegație a Aso
ciației de drept internațional 
și relații internaționale din 
Republica Socialistă România 
(A.D.I.R.I.), condusă de prof. 
Mihail Ghelmegeanu.

Comitetul executiv a votat. 
în unanimitate admiterea 
A.D.I.R.I. ca secție a Asocia
ției de drept internațional.

Luni s-a deschis la Kiev cel de-a! 
13-lea Congres international dp 
avicultura, la care participă peste 
2 000 de specialiști din 49 de țări. 
Din România participă o delegație 
condusă de Petre Bădulescu, direc
tor în Departamentul Gostat; Sco
pul congresului este realizarea unui 
larg schimb de experiență și exa
minarea multilaterala a unor pro
bleme tehnîco-științiiice din dome
niul aviculturii.

Cei doi căpitani regenți 
Republicii San Marino, încheind 
consultările în vederea rezolvă
rii crizei politice, au încredințat 
partidelor Democrat-Creștin si 
Social-Democrat Independent 
sarcina de a alcătui noul gu
vern. în Republica San Marino 
nu există funcția de prim-mi
nistru. Și, ca atare, misiunea de 
a alcătui guvernul nu este dată 
unei persoane, ci unuia 
mai multor partide.

Cercurile oficiale din 
republica au precizat că 
se exclude posibilitatea ca 
noul cabinet să iacă parte 
reprezentanți ai Partidului
cialist, dîndu-se astiel viată 
unei echipe de centru-stînga.

Cele două partide trebuie să 
confirme pîilă Ia 25 august po
sibilitatea de a alcătui nou! ca
binet, după care propunerea va 
îi examinată și aprobată 
Marele Consiliu General.

la
a delegației române

sau

mica 
nu 

din 
și 

so-

de

BRAZZAVILLE 15 (Agerpres). — Delegația de partid și guvernamentală română condusă de Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.. invitată de Mișcarea Națională a Revoluției să participe la festivitățile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Congo, a sosit la Brazzaville.Delegația a fost primită de Alphonse Massamba — Debat. președintele republicii și secretar general al Mișcării Naționale a Revoluției. partid de guvernămînt. Cu acest

prilej, conducătorul delegației române a adresat președintelui Alphonse Massamba — Debat un salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general ,al C.C. al R.C.R., și a transmis un mesaj de felicitare, cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Congo,
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Agenția B.T.A. anunță că, 
la invitația guvernului fran
cei, Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, va face o vizită 
oficială în Franța'în octom
brie a.c. Invitația a fost făcută 
de ministrul de externe fran
cez Couve de Murville cu pri
lejul vizitei făcute în aprilie 
în R.P. Bulgaria.

Nava spdțiaLa „Lunar Orbiter", 
lansată miercurea trecută de la 
Cape Kennedy, s-a plasat duminică 
pe o orbită în jurul Lunii. Nava 
evoluează acum pe o orbită foarte 
elipticg și puțin înclinată spre ecu
atorul Lunii. Este pentru primii 
dată cînd o navă cosmică ameri
cană este plasată cu succes pe o 
orbită lunară. Miercui, „Lunar Or
biter" urmează să efectueze o 
nouă manevră, apropiindu-se mult 
de suprafața Lunii pentru a o fo
tografia. Dacă nu vor interveni 
accidente, primele fotografii luate 
de „Lunar Orbiter” vor fi recep
ționate, pe Pămînt, joi.

I 
I din partea tpvarașuluî Chivu ■ Stoica, președintele. Consiliu- I lui de Sfat al Republicii So- I cialiste România. între condu- _ t cătoruT delegației de partid și V guvernamenț.ale române , și " președintele AlRjibpșeț. M«-- samba — Debat â avut loc 'o convorbire prietenească.. .

La invitația ministrului comerțu
lui exterior al R. S., .Cehoslovace, 
F. Hamoux, a sosit dunfinică la 
Fraga ministrul., comerțului și in- 
dps'lrieî al Kuweitului, Abdallah El- 
Jabber as-Sabah, însoțit dc Has-ait 
Raieh, director al comerțului exte
rior a! Kuweitului. hî timpul -vizi
tei în FJ. S. Cehoslovacă, ei vor 
area convorbiri referitoare la dez
voltarea în continuare a relațiilor 
comerciale dintre cele două tari.

Vietnamul de sud I
I
B ■ a fost unub din colaboratorii a pro-

Lupte violente in Valea la Drang
Focarele de luptă s-au înmulțit in valea Ia Drang, 

la 25 kilometri sud-vest de Piei Me, unde mai multe 
unități ale diviziei I americane aeropurtate au fost 
atacate în ultimele zile de puternice forțe ale Fron
tului Național dc Eliberare din Vietnamul de sud.

O companie americană a 
fost interceptată' de către pa- 
trioți duminică după-amiază, 
■iar o altă companie chemată 
în ajutorul acesteia a fost 
atacată din ambele flancuri 
în timp ce se apropia ele locul 
luptei. ■ Purtătorii de cuvint 
americani au refuzat să dez
văluie numărul • pierderilor pe 
care cele două companii ata
cate de trupele F.N.E. le-au 
suferit. Valea Ia Drang, în 
care americanii împreună cu trupele sud-coreene .desfășoa
ră operațiunea Paul Revere 2 
a. mai fost teatrul unor ase
menea .„gcțiuni de curățire" 
americane, inițiate cu intenția 
de a. „distruge" trupele Fron-

tulul Național. Cu toată am
ploarea desfășurării de trupe 
șl materiale, unitățile F.N.E. 
continuă să. controleze în în
tregimi acest sector.

In legătură cu cea de-a 
doua mare operațiune „de. cu
rățire" americano-salgoneză — „Colorado" —, care se desfă
șoară în regiunea dintre 
Da Nang și Chu Lai, singura 
informație parvenită dumini
că la Saigon a fost doborîrea 
unui elicopter american de 
către patrioții sud-vietnamezi.

Forțele patriotice- sud-viet- 
nameze au continuat atacurile 
prin surprindere și hărțuielile 
pe întregul teritoriu al țării. 
Astfel, în provincia Quang
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Duminică dimineața, unul dțrr.ie- 
. prezentanții fostei fracțiuni Acohsti- 
tuțîonăliețe din Republica Domini
cană,' Ramon Mejia Pichiri’o, care 
a fost victima unui atentat săvirșit 
vinerea trecută*, de un .necunoscut 
pe ,yna .din -centrale raie
capitalei dominicane, a decedat. El 

pîâți ai ; cpuducățoFuluj ‘ mișcăni 
constituționaliste 'dominicane, colo
nelul Francisco Caamano, și a luat 
parte activă la evenimentele din 
aprilie 1965. Agențiile occidental" 
de presă informează că presedin*-- 
le Juaquin Balaguer a ordonat d-? ■ 
chiderea unei anchete în scop' 
găsirii autorului atentatului, ro 
le polițienești de la Sanio D 
go au fost întărite.

Ngai, la 50 kilometri de 
unde se desfășoară operațiu
nea „Colorado", patrioții au 
atacat două posturi guverna
mentale aflate la 3 kilometri 
de localitatea Mo Duc, proro
cind forțelor saigoneze pier- a 
deri în oameni și capturînd I 
materiale de luptă.

In legătură cu viața politică 
de la Saigon, agențiile de'pre
să informează că Thien Hoa, 
directorul executiv al Institu
tului budist din Saigon, a 'dat 
publicității un comunicat în 
care cere tuturor budiștilor 
din Vietnamul'. de sud să 
boicoteze farsa electorală care 
va fi organizată luna viitoare 
de către Directoratul' militar 
de-la Saigon. In comunicat se
cere instituirea - unui guvern | de tranziție care să-organizeze _ 
alegerile. ■

I 
I 
I 
I 
I

In regiunea lacului Ttbe- riada, la frontiera dintre Siria și Izrael au avut loc luni noi incidente. După cum informează postul de radio Damasc ciocnirile au fost provocate de o vedetă militară izraeliană care, apropiindu-se de malul sirian a deschis focul, A avut loc o scurtă lupte aeriană intre avioane apar1:- nînd celor două țări.Incidentul s-a soldat cu u rănit, de partea -siriană, do. soldați răniți și o vedetă n tă
tară grav avariată de p- .- izraeliană.Ostilitățile au încetat ;.i .. - ma intervenție:- -Comis:.' O.N.U. pentru supraveghere? armistițiului in Palestina


