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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID

Comunist Român și delegația 
Partidului Comunist din Austria

în cursul zilei de sîmbătă, la 
C.C. al P.C.R. au continuat con
vorbirile între delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., și 
delegația Partidului Comunist din 
Austria, condusă de tovarășul 

Franz Muhri, președintele Parti
dului Comunist din Austria.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească. de 
caldă prietenie.

Cele două delegații au stabilit să 
dea publicității un comunicat în 
legătură cu vizita delegației Par
tidului Comunist. din Austria in 
Republica Socialistă România.

★
Sîmbătă la amiază a fost oferită 

CENTENARUL GEORGE COȘBUft

o masă în cinstea delegației Parti
dului Comunist din Austria, con
dusă de tovarășul Franz Muhri, 
președintele P. C. din Austria.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru . Bîrlădeanu, Paul 
Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, membri supleanți ai 
Comitetului Executiv și secretari 
ai C.C. al P.C.R.

Șl DE STAT ÎN REGIUNEA BACĂU
La capătul a două zile de entuziaste și fructuoase întîlniri cu muncitorii, 
țăranii cooperatori, intelectualii din orașele și satele de pe frumoasele 
meleaguri ale Bistriței, Trotușului, Șiretului, vineri seara, într-o atmosferă 
de mare însuflețire, s-a încheiat vizita în regiunea Bacău a conducătorilor 
de partid și de stat. Vizita a prilejuit o puternică manifestare a dragostei și 
atașamentului față de partid, a hotărîrii oamenilor muncii din regiune 
de a transpune în viață obiectivele stabilite de Congresul al IX-lea 
ai Partidului Comunist Român. In numărul de astăzi al ziarului: reportaje 
despre continuarea vizitei în regiune; întîlnirea cu activul regional de 

partid și cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

A

In orașul de pe 

apa Moldovei

Roman — străveche așezare la 
apa Moldovei. Apropierea orașului 
este vestită încă de departe de si
luetele impunătoare ale halelor u- 
zinei de țevi — efigie sugestivă a 
Romanului contemporan. Lamino- 
riștii i-au întîmpinat pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Petre Blajovici,- Dumitru 
Coliu în acest prim popas al vi
zitei în orașul lor cu dogoarea dra
gostei pentru partid izvorjtă parcă 
din însăși văpaia flăcărilor în care 
transformă metalul după vrerea 
lor. în întîmpinare au venit mi
nistrul industriei metalurgice, Ion 
Marinescu, directorul general al 
uzinelor, Vasile Sav, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai organizației de partid, ai 
sindicatului, sute de muncitori.

în fața unei scheme ce prezintă 
înfățișarea de azi și de mîine a 
întreprinderii și a unui mare gra
fic pe care sînt jalonate în cifre 
elocvente evoluția și perspectivele 
ei de dezvoltare, are loc o discuție 
privind sarcinile ce revin acestui 
colectiv în anii cincinalului. Con
ducătorii de partid și de stat s-au 
interesat de stadiul actual al pro
ducției și productivității muncii, de 
gradul de folosire a utilajelor și 
spațiilor de producție.

în legătură cu faptul că 60 la 
sută din producție este exportată, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer au recomandat 
o grijă sporită pentru ridicarea 
continuă a nivelului calității. 
In această ordine de idei, re- 
ferindu-se la viitoarea extindere 
a uzinelor — laminorul de 6 țoii 
și atelierul de țevi din oțel aliat 
— secretarul general al C.C. al 
P.C.R. și președintele Consiliului 
de Miniștri au indicat să se țină 
seama la dotare că țevile ce vor fi 
produse trebuie să atingă cele mai 
înalte norme internaționale.

Întîmpinați peste tot cu bucurie 
și entuziasm de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, oaspeții ur
mează drumul metalului incan
descent — din clipa cînd ța- 
gla de otel de cinci sute de kilo
grame se prăbușește în flăcările 
cuptorului pînă în momentul cînd 
blocul încins își începe goana pe 
trenurile de role, metamorfozîn- 
du-se, prin diferite agregate succe
sive, în țeava rotundă de 15 metri 
lungime ce poposește pe patul de 
răcire. Panorama celor șapte 
hale ce alcătuiesc un uriaș corp 
comun impresionează prin am
ploarea dimensiunilor sale pe mă
sura celor 21000 tone de utilaje 
tehnologice instalate aici.

La încheierea vizitei la uzină, 
conducătorii de partid și de stat 
au semnat în cartea de onoare, 
sub următorul text:

„Aflîndu-ne in mijlocul harnici
lor laminoriști clin Roman, care in 
anii noștri au scris o nouă pagină 
in istoria industrializării acestor 
meleaguri moldovenești, am fost 
plăcut impresionați de rezultatele 
eforturilor lor creatoare. Ne ex
primăm convingerea că mîndria 
lor îndreptățită pentru contribu
ția însemnată pe care o aduc la 
dezvoltarea industrială a țării își 
va găsi noi temeiuri în realizarea 
cu succes a sarcinilor importante 
ce le. 'revin în cadrul planului cin
cinal".

Vizita a continuat apoi în ora
șul Roman. în mulțimea aflată pe 
străzile străbătute de coloana de 
mașini înflorea frumosul port 
popula;.' purtat de miile de săteni 
sosiți din Bozieni, Gîdinți, Boghi- 
cea, Doljești, Poenari, Moldovenii, 
Sagna, din alte numeroase comune, 
în ciuda unei burnițe de toamnă, 

ei nu au părăsit o clipă străzile pe 
unde urmau să treacă oaspeții.

La mitingul care a avut loc în 
piața centrală a orașului Roman, 
în numele locuitorilor, conducăto
rii de partid și de stat au fost sa
lutați de profesoara Elena Teodo- 
rescu. Tovarășul Gheorghe Ibă- 
nescu, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Roman, expri
mă hotărîrea oamenilor muncii din 
acest oraș de a munci și mai de
parte cu abnegație pentru înfăptu
irea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al P.C.R.

în mijlocul țăranilor cooperatori din Timișești și Cristești

întîmpinat cu aclamații îndelun
gate, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

După ce a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă făcută de către 
locuitorii orașului Roman, vorbito
rul a spus :

Orașul Roman datează, în isto
rie, de la sfîrșitul secolului al 
XIV-lea. A cunoscut multe furtuni, 
prin multe greutăți a trecut. Greu
tățile înfruntate de-a lungul 
veacurilor au oțelit poporul nostru, 
l-au făcut mai ferm, mai hotărît în 
voința de a-și făuri viitorul așa 
cum îl dorește el, de a face totul

tîlnirea cu activul de partid din regiune
în încheierea vizitei în regiunea 

Bacău, conducătorii de partid și de 
stat s-au întîlnit cu activul de 
partid din regiune și au participat 
la o masă tovărășească oferită cu 
acest prilej. Erau prezenți conducă
torii organelor locale de partid, de 
stat și obștești, vechi membri de 
partid, directori de întreprinderi și 
unități agricole socialiste, munci
tori, țărani cooperatori, oameni de 
știință, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori.

Salutînd pe conducătorii de par
tid și de stat în numele oamenilor 
muncii din regiunea Bacău, tova
rășul Gheorghe Roșu, prim secre
tar al Comitetului regional de par
tid, a spus:

Vizita pe care dumneavoastră ați 
făcut-o în regiunea noastră a con
stituit pentru noi, pentru toți lo
cuitorii regiunii, un minunat prilej 
de manifestare a dragostei, recu
noștinței și devotamentului față de 
partidul nostru comunist, față de 
Comitetul său Central, care condu
ce cu clarviziune poporul român pe 
drumul socialismului, pentru ridi
carea Republicii noastre socialiste 
pe culmile luminoase ale bunăstării, 
culturii și civilizației.

Vorbitorul a arătat în continuare 

pentru a asigura patriei indepen
dența și suveranitatea națională.

Romanul, ca și întreaga regiune 
Bacău, are tradiții multe de luptă 
pentru eliberarea națională și so
cială. Aici, o dată cu creșterea cla- 
sei muncitoare s-a dezvoltat o pu
ternică mișcare muncitorească re
voluționară împotriva exploatării, 
pentru cucerirea puterii de către 
clasa muncitoare, de către între
gul popor.

în anii construcției socialiste 
orașul dv. a cunoscut puternice 
transformări. S-a dezvoltat indus

tria, s-au reutilat și mărit între
prinderile vechi, s-au construit noi 
întreprinderi. Orașul de acum a- 
proape 600 de ani începe să înti
nerească și fără nici o îndoială că, 
sub conducerea comuniștilor, în 
mîinile harnice ale oamenilor mun
cii care îl locuiesc va deveni din ce 
în ce mai tînăr și mai înfloritor.

După cum știți, Congresul al 
IX-lea al partidului a trasat un 
program larg, de înflorire a pa
triei noastre. în cadrul acestui pro
gram și dv., locuitorilor din Ro
man, vă revin sarcini importante. 
Se vor dezvolta Uzina de țevi, 
Fabrica de utilaj forestier și alte 

că, datorită aplicării consecvente a 
politicii partidului de industriali
zare a întregii țări, economia re
giunii Bacău s-a transformat ra
dical, realizînd în prezent întrea
ga producție a anului 1938 în nu
mai 20 de zile.

El s-a referit la noua tinerețe a 
regiunii, la orașele apărute în a- 
cești ani, la suflul nou care a 
cuprins fostele cetăți pomenite în 
hrisoavele cronicarilor moldoveni 
— Piatra Neamț și Roman.

După ce a arătat că numai în 
anii șesenalului producția globală 
industrială a crescut de peste două 
ori și jumătate, vorbitorul a făcut 
un scurt bilanț al succeselor obți
nute în agricultură, apoi a prezen
tat un succint tablou ilustrînd ri
dicarea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al oame
nilor muncii.

în noul plan cincinal — a subli
niat vorbitorul — regiunii Bacău 
i-au fost alocate fonduri de inves
tiții în valoare de peste 13 mi
liarde lei, urmînd ca în 1970 pro
ducția globală industrială să fie cu 
53 la sută mai mare decît în anul 
1965. Productivitatea muncii în in
dustrie va crește în anii cincinalu
lui pe ansamblul regiunii cu 40 la 

întreprinderi. Orașul dv. se va dez
volta, vor crește posibilitățile ca 
noi oameni ai muncii să intre în 
producție, sporind astfel veniturile 
locuitorilor orașului, bunăstarea 
lor, o dată cu bunăstarea întregului 
nostru popor. Tot ceea ce am în
făptuit pînă acum este rodul mun
cii neobosite a întregului nostru 
popor, care traduce neabătut în 
viață politica partidului. Sigur că 
au fost și greutăți, au fost și lip
suri. înfăptuirea programului sta
bilit de Congresul al IX-lea nu va 
fi ușoară. Aceasta cere muncă, 
eforturi, dar noi știm că la capătul 
acestor eforturi ne așteaptă bucu
ria realizării năzuințelor noastre 
de a face patria mai bogată, mai 
înfloritoare, de a face- ca poporul 
român să ducă o viață mai îmbel
șugată, mai civilizată.

După ce a relevat că dezvoltarea 
economiei și culturii, ridicarea ni
velului de trai al poporului de
monstrează, în fapte, superiorita
tea socialismului, vorbitorul a spus 
în continuare : Aveți rezultate 
bune, dar mai sînt lucruri de îm
bunătățit în uzinele dv. Trebuie să 
acordați mai multă atenție cali
tății produselor, pentru ca ele să 
fie la nivelul produselor similare 
de pe piața mondială. Numai așa, 
producînd și mult și bine, cu ma
ximum de eficiență economică, noi 
vom reuși să înaintăm intr-un ritm 
și mai susținut în opera de 
vîrșire a construcției socialiste, 
creare a condițiilor pentru a

ulterior la construirea comunis
mului în România.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe oamenii 
muncii din orașul Roman pentru 
rezultatele obținute în îndeplini
rea planului pe acest an, urîndu-le 
noi succese in munca pentru înfăp
tuirea programului stabilit de 
Congresul al IX-lea.

Cuvintele secretarului general 
al C.C. al P.C.R. au fost subliniate 
cu puternice aplauze și urale.

în această atmosferă de entu
ziasm, oaspeții și-au luat rămas 
bun de la locuitorii orașului Ro
man, îndreptîndu-se spre Bacău.

sută, pe această cale urmînd a se 
obține 82 la sută din sporul pro
ducției globale. De asemenea, se 
prevede construirea a peste 40 sec
ții și întreprinderi noi în industrie 
și agricultură, precum și moderni
zarea și reutilarea unui mare nu
măr din unitățile existente.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la obiectivele stabilite de cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. pen
tru dezvoltarea economiei și cul
turii regiunii Bacău.

Rodul eforturilor creatoare de
puse de oamenii muncii în frunte 
cu comuniștii, rezultatele obținute 
în dezvoltarea economică și cultu
rală a regiunii noastre — a subli
niat vorbitorul — se datoresc tot
odată în măsură hotărîtoare aju
torului și îndrumării primite din 
partea conducerii partidului și sta
tului nostru.

Organele și organizațiile de par
tid din regiunea noastră desfă
șoară o intensă muncă polit.ico-or- 
ganizatorică în vederea întăririi 
rîndurilor partidului, a ridicării ni
velului de pregătire ideologică a 
comuniștilor, a îmbunătățirii con
tinue a formelor și metodelor de 
activitate.

Arâ zona 

industrială 

a Bacăului 
t • w ■■ ■ ■

De. la intrarea' în orașul Bacău 
și pînă la complexul de industria
lizare a lemnului, oaspeții sînt în
soțiți de uralele și ovațiile zecilor 
de mii.de locuitori veniți pentru 
a-i revedea, în ciuda ploii care 
cerne 'mărunt de cîteva ore.

La complexul de industrializare 
a lemnului ' sînt de față'tovarășul 
Mihai Suder, ministrul economiei 
forestiere, conducători ai organe
lor locale, conducătorii complexu
lui, sute de salariați. în holul blo
cului administrativ, în fața unei 
machete, S. Biichler, directorul 
complexului, dă explicații privind 
fabricile construite aici, perspecti
vele de dezvoltare ale acestui im
portant obiectiv al industriei pre
lucrării lemnului. Deși a intrat în 
funcțiune abia în anul 1965, com
plexul a livrat pînă acum mobila 
și binalele necesare pentru circa 
20 000 de apartamente.

In apropierea blocului adminis-

trativ, constructorii au pus temelia 
unor noi obiective din cadrul com
plexului : o fabrică ce va produce 
anual 45 000 de tone de plăci fi- 
brolemnoase, o fabrică de amba
laje și una de elemente prefabri
cate din lemn destinate construc
țiilor agricole. >

Oaspeții vizitează apoi secțiile 
fabricii de mobilă, dotate cu utilaje 
moderne. în cartea de onoa
re a complexului înalții oas
peți au scris : „Vizitînd această 
modernă întreprindere în care 
lemnul străvechilor păduri ale 

(Continuare în pag. a IlI-a)

în încheiere, vorbitorul a spus : 
organele și organizațiile de par
tid și de stat din regiunea Bacău, 
toți oamenii muncii care trăiesc pe 
meleagurile aflate pe Valea Bis
triței și a Trotușului, pe Valea Și
retului și la poalele Ceahlăului vor 
munci cu nestăvilit entuziasm sub 
steagul iubitului nostru partid, sub 
conducerea încercatului său Comi
tet Central, pentru construirea so
cialismului și comunismului, pen
tru înflorirea patriei noastre iubite.

Luînd cuvîntul Ion Lascăr, mem
bru al P.C.R. din 1921, a spus : Ca 
vechi ilegalist, simt o deosebită 
bucurie pentru tot ce s-a realizat 
în patria noastră sub conduce
rea înțeleaptă a partidului. Sînt fe
ricit că, alături de toți oamenii 
muncii, pot aduce o contribuție mo
destă la realizarea acestei mărețe 
opere.

Cuvinte de salut a rostit și tov. 
Ion Căciuleanu, membru al 
P.C.R. din anul 1921, care a urat 
conducătorilor de partid și de stat

Gheorqhe BAORUS 
Ion GĂLETEANU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Rapsod al iot p°du bălah
poporului romău

„Sînt suflet în sufletul neamului meu“

căruia se petrece o acțiune, 
prepoziția din, care 
gîndul la izolarea 

unui fragment de întregul 
fapt

ne duce 
partitivă 

său. 
deoa-

Versul acesta memorabil, atît de 
frecvent solicitat de cercetători pen
tru a caracteriza personalitatea lui 
George Coșbuc, și prin care poetul 
însuși a ținut să se definească, e 
adeseori rostit sau citat greșit, înlo- 
cuindu-se prepozifia în, menită să 
introducă un complement circumstan
tial de loc ce arată spațiul în infe
riorul 
cu 
cu 
a 
Insist asupra acestui 
rece eroarea nu e nu
mai de exprimare, ea 
constituind o problemă 
de viziune, de con(inut, 
pe care cel pu|in acum, 
cu prilejul centenarului 
nașterii poetului, sîn- 
tem datori să o corec
tăm.

Coșbuc, prin toată o- 
pers lui, se află în nu
cleul sufletului nostru 
național, IN miezul vie
ții ;i al istoriei noastre, 
în esenfa felului nostru 
de a fi, de a gîndi și 
simți, de a interpreta 
lumea și a reacționa în 
fața legilor ei. Născut 
cu un veac în urmă, în 
mijlocul poporului, crescut in univer
sul spiritual al acestuia, hrănit cu 
doine, basme, legende și balade, 
trăindu-i datinele și credințele, cu- 
noscîndu-i infim existența, graiul și o- 
biceiurile, idealurile de libertate și 
năzuințele de mai bine, Coșbuc nu e 
numai o parte a unui tot, el este 
o chintesență de viață, de gînd, de 
simțire, de limbă românească. în for
ma lui corectă versul său expri
mă o intuiție profundă, o convin
gere generoasă, privitoare la ra
portul dintre poet și popor. O relație 
dialectică de strînsă interdependen
ță. Coșbuc nu cîntă dinafara, din un
ghiul exterior al unei anume părți, fie 
ea și țărănimea al cărui poet a fost 
declarat, ci dinăuntru, din pirosfera 
sufletului național, cu acea incandes
cență a sincerității, care tonifică to
tul, dînd arfei sale valoarea sponta
neității și a autenticității. Poetul Ba
ladelor și idilelor, al Firelor de tort, 
al Ziarului unui pierde-vară și al 
Cîntecelor de vitejie nu se cîntă atît

Laboratoare subterane
La Baia Mare a luat ființă recent Centrul de cercetări pen

tru minereuri neferoase. în legătură cu activitatea sa am 
adresat tov. dr. ing. ANATOLIE P. BODIU, șeful centrului, 
cîteva întrebări.

— în ce scop a 
fost creată această 
nouă instituție știin
țifică și ce sarcini 
revin specialiștilor 
ei ?

— Noua unitate 
s-a creat pe nucleul 
fostului sector de 
cercetări miniere, de 
la a cărui înființare 
s-au împlinit recent 
12 ani. Transforma
rea sectorului în 
centru de cercetări 
s-a impus îndeosebi 
datorită probleme
lor din ce în ce mai 
complexe ridicate de 
exploatarea și pre
lucrarea minereuri
lor neferoase, care 
solicitau eforturi de 
cercetare mai ample. 
Aceasta cu atît mai 
mult cu cît sarcinile 
și atribuțiile noastre 
depășeau limita bazi
nului minier mara
mureșean, cuprin- 
zînd sfere de activi
tate din toate regiu
nile miniere.

în prezent, specia
liștilor din centrul 
nostru le revin sar
cini multiple, majo
ritatea lor în dome
niul cercetării apli

cative. Va trebui să 
întreprindem studii 
pentru a descoperi 
și aplica metodele de 
exploatare a minere
urilor de mare pro
ductivitate, să îmbu
nătățim parametrii 
metodelor cunoscute, 
să punem la dispozi
ția minerilor noi teh
nologii și utilaje, ma
șini și materiale aju
tătoare. Ne preocu
pă, de asemenea, 
problema reducerii 
pierderilor de sub
stanță minerală u- 
tilă, în subteran și 
în uzinele de pre
parare, în diverse 
faze ale fluxului teh
nologic, creșterea 
gradului de valorifi
care a produselor 
miniere, precum și 
înlocuirea unor ma
teriale ce pot fi su
perior valorificate, 
în atenția noastră 
vor sta și cercetările 
privind extinderea 
mecanizării și auto
matizării, perfecțio
narea utilajelor mi
niere și de prepara
re.

în domeniul pro
tecției muncii și al

Contract cu privire ia fabricarea
de autoturisme

- •• • U : ..

întreprinderea de Stat pentru 
Comerț Exterior, „Industriălim- 
port“ și Regia Națională a Uzine
lor Renault din Franța au înche
iat un contract cu privire la fa
bricarea sub licență de autoturis
me, autoutilitare și alte mașini de
rivate în Republica Socialistă Ro
mânia. .

Contractul prevede atît realiza- 

pe sine — observația s-a mai făcut 
— ci-i cîntă pe alții, își cîntă po
porul, creînd o lirică obiectivă, dina
mică, cu admirabile implicații epice 
și dramatice.

E ciudat că acel care a scris mai 
rar decît oricare alt poet român cu
vîntul eu, e unul dintre cei mai per
sonali și originali în structură, încît 
forma versului său a putut fi uneori 
imitată de epigoni, dar miezul lui nu. 
Ca artist, cu cîf ești o expresie mai 
cuprinzătoare a colectivității 
îi aparfii cu

căreia 
atît ești mai mult tu în

suți. Așa era Coșbyc. 
Poezia lui răsfrînge ple
nar sufletul celor mulți. 
E o lirică militantă, de 
rezonanță profund so
cială, viguroasă șl opti
mistă, străbătută de 
elan patriotic. O lirică 
obiectivă slăvind fru
musețile patriei, trecu
tul eroic al poporului 
în toate momentele de 
răscruce, de la 
șeasca vatră a 
lui Decebal, la legen
dara figură a '. _i__
dului Gelu, la aceea a 
lui Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazu, Tudor 
Vladimirescu, la eroii 
Războiul de Indepen- 

țăranii răsculați către 
Adeseori ai

strămo- 
dacilor

voievo-

anonimi din 
dență, la 
sfîrșitul veacului trecut, 
impresia că strofă de strofă, vers de 

;vers, cuvînt de cuvînt din poezia lui 
Coșbuc sînt smulse din inima poporu
lui, din gîndurile și simțirile lui.

Răspunsul direct, patetic la sufe
rințele celor mulți și apăsați în
dreptățește deplin versurile prin care 
poetul și-a definit rostul. înfr-adevăr, 
Coșbuc i-a rostit poporului său cîn- 
tecul de leagăn, i-a cîntat dragostea 
și ura, bucuria de la nuntă și joc, 
truda de pe cînipuri și greul împi
lării, realizînd prima frescă, în ace
lași timp, lirică și epică, a vieții sa
tului și poporului nostru, sintetizată 
în admirabile fragmente de epopee, 
precum Doina, Noi vrem pămint, 
Nunta Zamfirei, Ideal, Moartea lui 
Fulger, Fata, morarului, Cintecul fu
sului, Iarna pe uliță, Noapte de vară

(Continuare în pag. a IV-a)

medicinei miniere 
vom axa cercetările 
noastre îndeosebi pe 
acțiunile privind pre
venirea și comba
terea bolilor profe
sionale, cu precăde
re a silicozei.

.— Unde și prin ce 
mijloace vă veți des
fășura activitatea 
științifică ?

— Centrul nostru 
dispune încă de pe 
acum de laboratoare 
de preparare, hidro- 
metalurgie, radioac
tivitate aplicată, a- 
nalize fizico-chimice, 
analize de praf sili- 
cogen și gaze de mi
nă, geochimie și mi
neralogie, electroni
că, două stații-pilot 
complexe (dotate cu 
aparataj și utilaje 
pentru experimenta
rea unor scheme va
riate de preparare), o 
altă stație-pilot pen
tru hidrometalurgie 
alcalină, ateliere de

Interviu realizat de 
loan VLANGA 
coresp. „Scînteii"

(Continuare 
în pag. a V-a)

în țara noastră
w 

rea montajului autoturismelor, cît 
și asimilarea treptată a pieselor 
componente Producția va începe 
cu tipul Renault 16 și se prevede 
asimilarea în continuare și a altor 
modele de fabricație.

Uzina va intra în producție la 
începutul anului 1969.

Capacitatea anuală a uzinei va 
fi de 50 000 autovehicule.

mii.de


PAGINA 2 SClNTEIA

ȘOSELE
ASFALTATE

In zori pa Dundra

LEGUME
EXISTĂ DIN BELȘUG

CABINETELE

STOMATOLOGICE

Foto : ca. Vintilă

Șe spune că de mulți ani grădi
nile de legume și livezile regiunii 
Cluj nu au fost atît de îmbelșu
gate ca în vara aceasta. Efectul 
l-au simțit și consumatorii. Pe pia
ță au fost desfăcute cu circa 40 la 
sută mai multe legume și fructe 
decît anul trecut și, în general, cu 
10 pînă la 12 zile mai devreme, 
întreprinderea regională și oficiile 
raionale și orășenești de valorifi
care a legumelor și fructelor au și 
ele un merit în îmbunătățirea a- 
provizionării. în orașele Cluj, Tur
da, Cîmpia Turzii, Ocna Mureș, 
s-a introdus sistemul de aprovi
zionare a unităților de desfacere 
direct de către diferite cooperative 
agricole, ceea ce înseamnă o 
scurtare a drumului legumelor din 
grădină la piață. Totodată, s-a ex
tins desfacerea legumelor și fruc
telor în mediul rural și îndeosebi 
în comunele de deal și munte ; 
produsele deficitare au fost com
pletate cu cele aduse din alte re
giuni etc.

Dintr-o ședință recentă a birou
lui Comitetului regional Cluj al 
P.C.R., care a analizat această pro
blemă și din constatările de pe te
ren. rezultă că, în a doua parte a 
lunii august și acum, în septem
brie, cînd este abundența cea mai 
mare de legume și fructe, nu se 
depun suficiente eforturi pentru 
valorificarea întregii recolte. De 
ce această situație ?

Din cele relatate de tov. Lauren- 
țiu Vlad. director adjunct al în
treprinderii regionale de valorifi
care a legumelor și fructelor, re
țeaua de desfacere este dezvoltată 
insuficient. Ea nu poate absorbi 
tot ce se aduce. Dacă în centrul o-, 
rașului Clui găsești destule ma
gazine, în general bine aprovizio
nate, în 
Bulgaria, 
numărul 
rințele.
ghieni, unde s-au mutat mii de fa
milii. bunăoară, există o singură 
unitate. întreprinderea a urmărit 
instalarea cîtorva gherete, dar a 
fost oprită de sfatul popular oră
șenesc pe motiv că nu este... este
tic. Nici la Năsăud și Cîmpeni, 
orașe de munte, unde legumele și 
fructele sînt la fel de solicitate, 
sfaturile populare raionale nu a- 
cordă suficient sprijin pentru asi
gurarea spatiilor de depozitare și

Cum sînt
valorificate?

Rețeaua de unități sto
matologice de la orașe și 
sate se extinde continuu, 
lărgind mereu posibilități
le de acces ale popu
lației la consult și tra
tament. Totuși, după cum 
se știe, acest sector al 
ocrotirii sănătății este 
mai slab dezvoltat decît 
celelalte. Orașele sînt 
inegal dotate cu centre 
stomatologice, mai sînt 
încă de rezolvat proble
me dificile în acest do
meniu. Tocmai de aceea 
planul cincinal cuprinde 
prevederi speciale : fon
duri de investiții mai mari 
decît în anii trecuți pentru 
extinderea în continuare 
a rețelei și înzestrarea 
ei cu aparatură modernă, 
creșterea numărului de 
cadre medicale cu pregă
tire superioară și medie. 
Pînă la îndeplinirea aces
tor obiective însă trebuie 
să folosim în cele mai 
bune condiții ceea ce a- 
vem, eliminînd tot ce ar 
putea dăuna operativității 
în deservire, tot ce ar 
putea crea neajunsuri bol
navilor.

Dăm cuvîntul unor co
respondenți voluntari ca
re, în scrisorile lor, sem
nalează lipsuri de acest 
fel.

tul că „la unitățile sto
matologice formalitățile 
sînt greoaie, cazurile ur
gente nu sînt detașate de 
cele programate în mod 
curent. Nici chiar la noul 
complex modern amena
jat în piața București 
consultațiile nu se fac o- 
perativ. Ar fi bine dacă 
în fiecare unitate un me
dic ar fi destinat în mod 
deosebit urgențelor. Sem-

nalez și faptul că unități 
nu de mult amenajate și 
utilate, ca acelea de pe 
str. Castanilor, de. pe str. 
Horia, stau închise".

Bineînțeles, organiza
rea defectuoasă, lipsa u- 
nei evidențe ordonate și 
a controlului periodic în
lesnesc și ocrotesc aseme
nea neajunsuri.

Cu operativitatea 
melcului

Rudele, amicii 
și ceilalți pacienți

și

lucrările de

Preocupări actuale
în metrologie

gramul, medicii pleacă în 
concediu mai mulți de
odată. Se simte și nevoia 
unui cabinet cu plată."

★
Fără îndoială, este cu 

neputință să se întoc
mească, așa cum încear
că unele scrisori, o... ie
rarhie a durerilor după in
tensitatea lor, în fruntea 
căreia mulți înclină să 
plaseze durerea de dinți. 
Oricum însă, ca în toate 
celelalte sectoare ale o- 
crotirii sănătății, în unită
țile care oferă asistență 
stomatologică trebuie să 
se înrădăcineze un sis
tem operativ de consult 
și de tratament legat în 
primul rînd de o mai 
bună organizare, expri- 
mînd o deosebită grijă 
pentru bolnavi, interes 
față de soluționarea cerin
țelor lor.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). —' Zi
lele acestea s-au terminat 
modernizare și asfaltare a șoselei care 
face legătura între orașul Slatina
centrul raional Drăgănești-Olt. Prin a- 
ceasta, acțiunea de modernizare și as
faltare a șoselelor și drumurilor ce lea
gă orașul Pitești cu cele 10 reședințe 
de raioane din regiunea Argeș a luat 
sfîrșit. De curînd, constructorii de dru
muri au început lucrările de moderni
zare și asfaltare a șoselei Costești-A- 
lexandria, în lungime de aproape 30 
km, Cîmpulung-Cheile Dîmbovicioarei 
în lungime de peste 20 km și Stoenești
— Tîrgoviște de peste 30 km. Prin mo
dernizarea șoselei Cîmpulung — Cheile 
Dîmbovicioarei și Stoenești — Tîrgo
viște, turiștii vor avea o cale rutieră cu 
20 km mai scurtă pe traseul Brașov
— Cîmpulung — Tîrgoviște — Bucu
rești .

„Pentru a obține o 
consultație medicală la 
cabinetul stomatologic de 
la policlinica Slatina, re
latează în scrisorile lor 
ing. DUMITRU DOBRES- 
CU și ION BĂDESCU, 
în fața cabinetului aștepți 
pînă ce sînt consultați cei 
cu prioritate — rudele, a- 
micii celor din rîndurile 
personalului etc. Sora ca
re îi introduce în cabinet 
nu ține seama de rînd".

Lipsă de operativitate 
' în consultarea și tratarea 

bolnavilor se constată și 
la Anina, cum subliniază 
în scrisoarea sa prof. 
GHEORGHE CĂPITAN. 
Iar ION BRATU ne scrie: 
„La centrul stomatologic 
din Cîmpina — deși are 
un local încăpător, bine 
înzestrat care deserveș
te populația — aglome
rația este permanentă. Și 

■ pentru lucrări neînsem
nate se pierde mult timp. 
Uneori nu se respectă pro-

„La Medgidia, ne scrie 
corespondentul nostru 
voluntar CONSTANTIN 
SERGHI, numărul cabi
netelor stomatologice este 
suficient, aparatura cu 
care sînt înzestrate 
permite lucrări de calita
te, amplasarea lor față de 
cerințele populației este 
judicioasă. La policlinica 
spitalului, de pildă, pri
mirea bolnavilor este bi
ne organizată, comporta
rea medicilor — plină 
de solicitudine...". Ing. 
VASILE IER AN relatează, 
de asemenea, despre dez
voltarea sectorului de a- 
șistență stomatologică la 
Oradea. „In ultimii ani, 
ne informează în scrisoa
rea sa, potrivit cerințelor 
populației, au luat fiin
ță noi unități de acest 
profil". Corespondentul 
consemnează însă și fap-

lărgirea rețelei de desfacere. Așa 
stau lucrurile nu numai în locali
tățile amintite, ci și în alte centre 
ca Roșia Montană, Baia de Arieș, 
Zalău, Huedin. în afară de aceasta 
sînt localități de munte, unde mun
citorii forestieri nu au la dispozi
ție nici o unitate de desfacere a 
legumelor.

Trebuie spus însă că deficiențele 
semnalate în aprovizionarea eu le
gume se datoresc și altor cauze. 
Există lipsuri în preluarea mărfii 
de la producători. Sînt cazuri cînd 
produsele nu sînt ridicate la timp, 
potrivit 
proastei 
pozite, 
agricole, 
cale întoarsă. Unii recepționeri nu 
apreciază la justa valoare calita
tea și prețul mărfii și bineînțeles 
se ivesc neînțelegeri între uni
tăți și organele comerciale. La 
Huedin au fost situații cînd cami
oanele cooperativelor, pline cu 
marfă, au fost nevoite să se în
toarcă acasă sau să desfacă legu
mele pe . piață deoarece depozitul 
nu era pregătit pentru a primi și 
recepționa produsele.

Și acum cîteva cuvinte despre 
aprovizionarea cu legume în raioa
nele de munte. în raionul Cîm
peni, după cum ne spune tov. 
Gheorghe Negru, șeful oficiului ra
ional de valorificare a legumelor 
și fructelor, aprovizionarea unită
ților de desfacere se face ritmic. 
Se constată totuși că în timp ce 
unele unități sînt bine aprovizio
nate cu legume și fructe, în altele 
lipsesc, se înregistrează goluri de 
cîte două, trei și chiar mai multe 
zile. La magazinul nr. 2 din centrul 
minier Baia de Arieș, erau doar cas
traveți, varză și mere. „Sîntem slab 
aprovizionați"—aprecia gestionarul 
Constantin Popa. La Gura Roșie, 
unitatea era goală. Cîtiva mineri 
ieșiți din șut și gospodine așteptau. 
Maria Cenușe, gestionara, era ple
cată de dimineață la Cîmpeni, 
după marfă și deși se apropia sea
ra nu se întorsese. Aceasta în timp 
ce camioanele cu legume și fructe 
străbat drumul spre Cîmpeni prin 
Baia de Arieș. De ce, pe parcurs, 
nu se lasă marfa necesară unități
lor respective și trebuie neapărat 
ca ea să fie depozitată mai întîi la 
raion, unde, de fapt, nu există de
pozite corespunzătoare ?

în raionul Năsăud este o situație 
asemănătoare. Dar să dăm cuvîntul 
oamenilor.

R. Grapini, gestionar la chioș
cul din Valea Mare. „De 10 zile nu 
am primit nici un fel de legume, 
și fructe".

F. Gagea, șeful secției din Valea'^ 
Mare a întreprinderii forestiere ■ 
Rodna : „Foarte rar primim le
gume și fructe, într-o zi, două, a- 
cestea se epuizează și apoi aștep
tăm cîte o săptămînă. Muncitorii 
sînt nevoiți să coboare la tîrg la 
Rodna pentru ca să-și facă apro
vizionarea".

Tov. Ion Baizat, șeful oficiului 
raional de valorificare a legumelor 
și fructelor, caută să explice aceste 
neajunsuri. „Golurile în aprovizio
nare sînt determinate, în princi
pal, de transporturi. Autobaza 
I.R.T.A. din localitate nu pune la 
dispoziție autocamioanele solicita
te. Un singur exemplu : la 31 au
gust au fost repartizate 6 auto
camioane din care s-au prezentat 
doar patru. Unul dintre ele a fă
cut doar o singură cursă. Acest 
lucru se repetă mereu".

Iată cauze subiective, care pri
vează populația, mai ales din loca
litățile de munte, de produse ce se 
găsesc din belșug. Există posibili
tăți ca lipsurile amintite să fie în
lăturate. Pe baza analizei făcute, 
biroul comitetului 
partid a adoptat o 
prevede între altele, 
a se urmări zilnic 
preluare a legumelor și fructelor 
și difuzarea produselor la unitățile 
de desfacere. Hotărîrea cere comi
tetelor raionale și orășenești de 
partid să analizeze periodic cum 
se desfășoară aceste operații. Se 
prevede, de asemenea, extinderea 
sistemului de aprovizionare a ma
gazinelor direct din unitățile pro
ducătoare. Cea mai mare atenție 
se va da aprovizionării de iarnă a 
populației de la orașe și din cen
trele muncitorești, precum și 
silozării și semiindustrializării 
nor cantități mari de legume 
fructe. Aplicarea întocmai a pre
vederilor hotărîrii va duce de bună 
seamă la valorificarea întregii 
producții de legume și fructe.

Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînteîî"

de 
care

de

cartierele Gheorghieni, 
Moților. Calea Turzii, 

acestora nu satisface ce- 
în noul cartier Gheor-

graficelor, iar datorită 
organizări a muncii la de- 
camioanele cooperativelor 
încărcate cu legume, fac

regional 
hotărîre 
obligația 
graficele de

ațît în activitatea de

al iubitorilor de carte ?“

o- 
li- 
de

Cu
e- 
e- 
cu

Se deschid 
mustăriile

O dată cu sosirea toamnei, 
în Capitală se fac intense 
pregătiri pentru deschiderea 
mustăriilor. Cele de la „Gră
dinița", bd. Magheru, „Șire
tul", șos. Ștefan cel Mare, 
„Vulcan", cal. Griviței, „Nă
vodari", bd. 1848, „Zori de zi", 
„Grădina-Bufet" șos. Kiseleff, 
și altele, care din ziua de 15 
septembrie vor începe să des
facă must și tradiționala pas- 
tramă cu mămăliguță, vor fi 
amenajate într-un cadru rus
tic. cu trestie și ceramică. In 
trei locuri — „Zori de zi", 
„Grădina-Bufet" și mustăria 
care se va organiza pe 25 sep
tembrie în Halele Obor, cu 
ocazia deschiderii Tîrgului de 
toamnă — vor cînta orchestre 
de/ muzică populară. în aceste 
unități . mustul va fi preparat 
pe, loc.

Potrivit informațiilor primi
te de la T.A.P,L,. București, 
toate mustăriile vor fi bine 
aprovizionate nu numai eu 
must și pastrama, ci și cu alte 
preparate culinare.

? Ei; URM ELE

ARTICOLELOR lȘuBLICATE

Aspectele surprinse 
în articolul «Librăria 
este un ghid al iubi
torilor de carte?» 
(„Scînteia" nr. 7 052), 
ca și problemele de 
principiu ridicate co
incid cu preocupările 
actuale ale sectorului 
nostru de difuzare" — 
se arată în răspunsul 
primit la redacție din 
partea Centralei edi
turilor și difuzării căr
ții, semnat de directo
rul general adjunct 
V. Bihari. „S-au e- 
laborat, transmis și 
sînt încă în studiu 
măsuri care au ca 
biectiv întărirea 
brăriei ca factor 
răspîndire a culturii si

concomitent creșterea 
rolului librarului în 
informarea cititori
lor".

în continuare se 
precizează că „modul 
de prezentare a căr
ților în vitrine a con
stituit o direcție a e- 
forturilor depuse de 
C.E.D.C., interesată să 
dezvolte emulația 
printre vitrinierii de
coratori și librari, să 
stimuleze inițiativa lor 
în aranjarea atrăgă
toare, cu gust a vitri
nelor. Concursurile a- 
nuale, dotate cu pre
mii, schimburile pe
riodice de experiență, 
școlarizarea numai în 
ultimii doi ani a peste 
100 librari în acest do-

Fi latei iști i
Foto : A. Cartojan

Un redactor al ziarului nostru, 
a solicitat tovarășului ing. N. ILI- 
OIU, director general adjunct al 
Direcției Generale pentru Metro
logie, Standarde și Invenții, să 
arate unele dintre preocupările ac
tuale în domeniul metrologiei în 
țara noastră.

în condițiile avîntului general de 
dezvoltare a economiei, ale revo
luției tehnico-științifice, care ca
racterizează etapa pe care o 
parcurgem, cerințele față de tehni
ca măsurării sporesc continuu, im- 
punînd să se creeze mijloace de 
măsurare rapide și precise, nece
sare 
cetare, cît și în procesele de 
ducție. Cît de importantă 
asigurarea unor mijloace 
fecționate de măsurare în 
nele moderne vorbesc de la 
cifrele privind numărul de aseme
nea aparate existent în cîteva mari 
întreprinderi: la Combinatul de 
cauciuc sintetic din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — 14 000 aparate, 
la Uzinele de anvelope „Danubia
na" — 22 000, la Combinatul chi
mic Craiova — 50 000.

în scopul asigurării verificării a- 
paratelor de măsurat existente în 
economie, cele cinci centre terito
riale de metrologie (București,

cer- 
pro- 
esțe 
per- 
uzi- 
sine

meniu important al 
muneți de popu
larizare a cărții ilus
trează strădaniile de
puse în mod organi
zat, perseverent, 
toate acestea mai 
xistă librării care, 
fectpînd rar sau 
întîrzieri schimbarea 
vitrinelor, prejudicia
ză informarea citito
rilor. Alteori, supra
aglomerarea cărților 
expuse, etalarea lor 
neglijentă sau o gra
fică de scăzut nivel 
artistic diminuează 
puterea de atractivi- 
tate și de sugestie a 
vitrinelor. O serie de 
îndrumări și deplasări 
pe teren ale cadrelor 
de specialitate din

Centrala editurilor și 
difuzării cărții caută 
să elimine situații de 
acest fel".

în ceea ce privește 
deficiențele semnalate 
cu privire la întîrzie- 
rea cu care se tipăresc 
unele materiale de 
popularizare — cata
loage, prospecte, pli
ante etc. — în răs
punsul C.E.D.C. se 
arată că „fenome- 

■ nul are cauze pe care 
sectorul editorial și 
cel de difuzare le-au 
semnalat pe parcursul 
unui șir de ani foru
rilor în drept. Pe de 
o parte livrarea nerit
mică a hîrtiei desti
nată tipăriturilor de 
popularizare stă la ba-

za întîrzierilor; pe 
de altă parte, tipogra
fiile execută anevoios, 
fără prea mare ener
gie și operativitate, a- 
semenea lucrări care 
sînt pe cît de migă
loase ca execuție teh
nică pe atît de lipsite 
de pondere economică 
pentru planul valoric 
al tipografiilor. Am 
semnalat Trustului 
industriei poligrafice 
neajunsurile pe care 
ni le pricinuiesc re
petatele întîrzieri în 
apariția materialelor 
de popularizare pri
mind asigurări că se 
vor da indicații între
prinderilor în subor
dine pentru remedie
rea situației".

în stațiunile 
de pe 
Valea Oltului

...se fac ample lucrări pentru 
permanentizarea funcționării 
tuturor vilelor pe întreaga pe
rioadă a anului. Pe versantul 
drept al rîului Olt, la Căciula- 
ta, s-a prevăzut construcția 
unui modern complex senato
rial cu 740 de paturi, iar la 
mai multe vile se fac supra
etajări. Se continuă lucrările 
pentru introducerea încălzirii 
centrale în toate vilele stațiu
nilor, iar la Olănești se îmbu
nătățește alimentarea cu apă 
prin extinderea actualei ca
pacități a rețelelor.

In urma efectuării lucrărilor 
prevăzute în planul de siste
matizare, capacitatea de găz
duire a stațiunilor de pe Va
lea Oltului în timpul iernii 
se dublează.

Craiova, Timișoara, Brașov și Ba
cău) au fost înzestrate cu echipa
mentul corespunzător. în prezent se 
satisfac în mare parte cerințele in
dustriei în toate regiunile țării, 
verificîndu-se anual peste 2 mili
oane de aparate. O mare atenție 
s-a acordat creării de organe me
trologice în ministere și uzine, 
pregătirii cadrelor de metrologi.

Institutul de metrologie, înființat 
în 1951, s-a orientat în principal 
spre acele domenii de măsurare 
care corespund ramurilor con
ducătoare în economia națională, 
înființînd în acest scop noi labora
toare : de electronică, automatizări, 
metrologia radiațiilor, fotometrie, 
spectrometrie și altele.

Directivele Congresului al IX-lea 
al P.C.R. trasează sarcini noi pri
vind extinderea și dezvoltarea pro- • 
ducției mijloacelor de măsurare și 
subliniază necesitatea acordării în
tregii atenții dotării cu aparate de 
măsurat și control, în concordantă 
cu creșterea gradului de mecani
zare și automatizare a proceselor 
de producție. în lumina acestor 
sarcini, Direcția generală pentru 
metrologie, standarde și invenții a 
elaborat criteriile de dezvoltare a 
activității metrologice pe perioada 
1966—1970. Rezultatele de pînă 
acum arată că se poate asi
gura verificarea metrologică a 
tuturor aparatelor existente în : 
exploatare și a tuturor apara- "r~ 
telor etalon. Pentru sporirea 
productivității' muncii de verifi
care, se vor folosi un număr 
mai mare de laboratoare mobile și 
se va automatiza verificarea unor ‘ 
mijloace de măsurare (termocu-, 
pluri, contoare de gaze, de energie ■ ' 
electrică și altele). Se prevede tot
odată cuprinderea sistematică la 
verificarea de stat a elementelor 
de automatizare cu funcții de mă- 
surare (traductoare de diferite ti- ... 
puri, punfi și compensatoare elec
tronice automate, adaptoare) și se 
are în vedere creșterea numărului 
cadrelor și ridicarea continuă a ca
lificării lor corespunzător cerințe- 
lor economiei.

Pentru ridicarea performantelor 
constructive și metrologice ale apa
ratelor de măsurat construite în 
țară la nivelul cerințelor actuale și 
de perspectivă ale economiei noas
tre se are în vedere extinderea ga
mei de cercetări, prin mărirea va
rietății determinărilor și extinde- 
rea încercărilor în regim dinamic.

Raționalitatea universalitatea și . 
precizia măsurărilor vor trebui să 
sprijine din ce in ce mai eficient 
întreaga noastră viață economică 
și să contribuie la succesul efortu
rilor cercetării științifice ce se des
fășoară astăzi pe un front larg în 
patria noastră.
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a adolescenților
7

elevi 
sută 

10 la

ajuta să-ți continui stu
diile la facultate ?

Reluînd o întrebare fo
losită 
mai 
de U.N.E.S'C.O. în rîndul 
tinerilor din șase țări de 
pe glob, am pus celor o 
mie de elevi întrebarea : 
„Ce reprezintă pentru voi 
muzica ?" Marea majori
tate a elevilor — 84 la 
sută — s-ar părea că 
simt nevoia de a asculta 
muzică, în primul rînd, ca 
simplu mijloc de odihnă,

într-o 
largă,

anchetă 
realizată

o pasiune de a înțelege.
Această 
proprie 
pierde o 
Fiecare
nă are un laborator de 
fizică și chimie. Dar un 
„laborator de muzică ?" 
Cum se va putea înfăp
tui dezideratul exprimat 
încă acum un secol și 
jumătate : „Muzica trebuie 
să fie scînteia care a- 
prinde focul în spiritul 

. umap“ (Beethoven).
Cit privește tipul de

pasiune este 
copiilor și... se 
dată cu vîrsta. 
școală moder-

O ANCHETĂ PRINTRE

ELEVII DE ȘCOALA MEDIE

largi 
Și „u- 
după 
răs- 

amin-

Acum, cînd ora deschi
derii cursurilor școlare e 
aproape, merită poate să 
reluăm rezultatele unei 
anchete pe care am în
treprins-o în rîndul a o 
mie de elevi de școală 
medie (clasele IX, X, XI). 
Ele duc, cred eu, la o 
serie de constatări inte
resante (nu este obliga
toriu ca absolut fiecare 
dată statistică să fie lua
tă drept bază a unor de
ducții definitive).

Din cei o mie de 
chestionați, 42 la 
vor să fie ingineri,
sută — medici, și foarte 
puțini — 2 la sută — scri
itori, ziariști, artiști. Pro
fesiunile artistice par să 
fi trecut (pe glob chiar) 
pe plan secund. Și e fi
rească această masivă 
„fugă' către știință și teh
nică. Dezvoltarea însăși 
a economiei naționale, în 
ritmul vertiginos pe ca- 
re-1 știm, impune lărgirea 
necontenită a cadrelor 
maximum calificate, de
dicate științei și tehnicii.

Pentru omul contempo
ran este de la sine în
țeles că stăpînirea teh
nicii secolului nostru pre
supune un individ com
plex, care să realizeze 
o sinteză a unei 
pregătiri „realiste" 
maniste". Totuși, 
cum reiese din 
punsurile elevilor
tiți mai sus, interesul 
față de lumea versului, a 
scenei nu e destul de acut 
(argument repetat : „Ah 1 
lipsa de timp 1"). Datoria 
noastră, a celor care doar 
investigăm, cît și a celor 
care trag concluzii temei
nice, cred că este să gă
sim soluțiile ideale, căile 
care să-i ducă pe acei 
tineri la care m-am re
ferit cît mai aproape de 
înțelegerea artei, a cultu
rii în general.

Unii susțin că, în mod 
obiectiv, știința și tehnica 
tind să înghesuie, într-un 
spațiu mai restrîns, arta- 
literatura. Firește, la o 
vîrstă mai mare, adoles
cenții de astăzi pot recu
pera eventualul lor ex
clusivism „științific" de 
moment (dar recuperarea 
nu este egală cu acumu
larea sistematică, trepta
tă, în cadrul unor forme 
precise de învățămînt)'. 
Să se afle oare aici sur
sa prea limitatului inte
res (al unor viitori stu- 
denți politehnicieni de e- 
xemplu) față de activită
țile extraștiințifice și 
extratehnice ? Cum stăm 
cu multilateralitatea, cu 
gîndirea și spiritul crea
tiv, necesar atît poetului, 
cît și inginerului, căci 
științele umanistice sînt 
cele care dau orizont qîn- 
dirii.

Datele culese din ches
tionarele celor o mie de 
elevi pe care i-am anche
tat dovedesc că științele 
umaniste exercită asupra 
lor o atracție mai redusă. 
Cu toate acestea, destul 
de mulți din cei care fac
— din calcul — în școala 
medie „realul", urmează 
apoi o facultate cu profil 
umanistic; nu cumva se 
manifestă în aceste osci
lații o prejudecată moș
tenită de la părinții care 
au rămas ceva mai în 
urmă față de evoluția fun
damentală a științei, a- 
ceștia continuînd să pro
page ideea retrogradă 
după care științele exacte 
ar fi mult mai greu de a- 
similat ? Totodată nu 
transpare de aici și punc
tul de vedere al unor așa- 
ziși „oameni practici' pe 
care prea puțin îi inte
resează, în 
de părinți,
— intrinsec 
tințe pleci 
școală, ci 
absolvirii cursului mediu, 
calificativele care te pot

de distracție, de destin
dere după munca școla
ră. Putem afirma, fără 
teamă de a greși funda
mental, că adolescenții 
noștri nu s-au ridicat încă 
suficient la cunoașterea 
intimă a muzicii, la des
cifrarea sensurilor ei. 
(Cine să facă în școală 
acest lucru ? Ora de 
„cînt" ?). Ajunși în pra
gul maturității, ei înțeleg 
într-un mod încă prea e- 
lementar, practicist, ros
tul muzicii, deși „există o 
pasiune de a înțelege, tot 
așa cum există o pasiune 
pentru muzică (consideră 
Einstein). Această pasiune 
este, în special, proprie 
copiilor 
mulți 
sta..." 
einsteinian, putem spune 
că există, așadar, o pa
siune pentru muzică (vezi, 
de pildă, studiile de spe
cialitate privind interde
pendența ritm-memorie la 
copii), tot așa cum există

și la cei mai 
se pierde cu vîr- 
Răsturnînd enunțul

spectacol preferat, deși 
— la o privire superficia
lă — s-ar părea că cine
matograful deține locul 
întîi cu mult înaintea tea
trului (în ordinea prefe
rințelor tineretului), iată 
că rezultatele dovedesc 
că există, în rîndul ado- 
lescenților-elevi, o reală 
pasiune pentru teatru (ci
nematograf — 43 la sută, 
teatru — 39 la sută). Dar 
mai descoperim și o prea 
accentuată preferință — 
21 la sută — pentru spec
tacolul sportiv (pentru 
sport, da 1‘ ne-ar fi bucu
rat, dar aici este vorba 
doar de spectacolul de 
sport...). Să fim mai ex- 
pliciți : privitul din tri
bune este un „sport" al 
vîrstei mijlocii, al bărba
ților care nu mai practică, 
sistematic, sportul și ies 
duminica pe stadion (bun 
mijloc de recreare și a- 
cesta, dar nu 
și mai ales 
pentru tineri —

suficient, 
insuficient 
care poa-

te că își consumă astfel o 
cantitate prețioasă de 
timp furat din sfera altor 
îndeletniciri mai nobile,, 
cum ar fi cele la care în
cearcă să se refere dis
cuția de față).

Și, fiindcă este vorba 
despre timp 1... Poate că 
ne-ar fi supărat mai pu
țin unele dintre primele 
deducții ale anchetei în- ; 
treprinse dacă la un 
punct intitulat „Cînd vă 
plictisiți?" n-am fi făcut 
surprinzătoarea constata
re că sînt încă destui ti
neri care nu știu cum să 
se distreze, să-și folo
sească timpul liber. A- 
ceștia, culmea, susțin că 
se plictisesc exact în ziua 
lor liberă (și chiar în va
canță 1), în spațiul de 
timp atît de important 
pentru destindere, dar și 
pentru lărgirea orizontu
lui cultural. Timpul liber 
al elevilor mai are, din 
păcate, suficiente „zone 
albe" — de plictiseală și 
nejudicioasă folosință. 
Desigur, tînărul se poate 
duce și singur la cinema
tograf (fie și la un „bi
let în plus" — pentru că 
nu există, și ne întrebăm 
de ce, un număr fix de bi
lete, la fiecare spectacol, 
rezervat anume pentru e- 
levi cum există pentru stu- 
denți, fie ele și fără redu
cere). Singur se poate 
duce elevul și la teatru, 
deși aici 
sesc 
joritatea 
au loc 
matinee 
lete 
Atunci, tînărul 
ce la teatru duminica. Și 
ce vede ? Deseori piesele 
care merg ceva mai greu 
în cursul săptămînii. Ar 
fi salutare, deci, măsuri 
luate de secțiile de învă- 
țămînt pentru vizionarea 
în colectiv sau pentru a- 
sigurarea de bilete la 
spectacolele cele mai re
prezentative ale scenelor 
noastre.

Disponibilitatea de timp 
este un argument în plus 
în favoarea unui efort 
colectiv, bine coordonat, 
care să ducă la o dez
voltare cît mai armonioa
să' a personalității ado
lescenților de astăzi.

Mihai STOIAN

biletele se gă- 
mai greu (ma- 
reprezentațiilor 

seara, 
cererea 

este foarte mare).

și

iar la 
de bi-

se du-

Ce e nou

Cum vom folosi microbii din (Cosmos ? Ce vom 
mînca peste 3 000 de ani ? Se fabrică in fiecare zi 
un antibiotic ? Cum mărim fertilitatea Terrei ? Este 
apa cel mai mare rezervor medical și alimentar ? 
Iată numai cîteva dintre întrebările la care au încercat să 
răspundă cele peste 1 700 de comunicări științifice prezentate 
în cadrul celui de-al IX-lea Congres internațional de micro
biologic, ținut de curînd la Moscova. L-am rugat pe prof, 
dr. NICOLAE NESTORESCU, membru corespondent al Aca
demiei, președintele Societății de microbiologie din Româ
nia, să ne răspundă la cîteva întrebări în legătură cu lu
crările congresului la

Care sînt semnificația
in- 

ale acestei mani-

care a participat.

„DINU PĂTURICA", de Ion 
Pillat și Adrian Maniu, in 
pregătire la Teatrul Națio

nal „I. L. Caragiale",

științifică și importanța 
ternațională 
festări ?
Cel de-al 

ternațional de 
la Moscova are 
ticulară față de congresele ante-

9-lea Congres in- 
microbiologie de 

o semnificație par-

n pregătire

Scenă din spectacolul „MOARTEA LUI DANTON" de Georg 
Buchner, în pregătire la Teatral „Lucia Sturdza Bulandră"

Foto : A. Cartojan

a teatre

sînt

calitatea lor 
cu ce bagaj 
— de cunoș- 
tu, elev, din 
doar situația

răspunsul primit:

bibliotecii

piatră : 
realizat 
televi-

— Magazin duminical.
— Telejurnalul de seară.

18,00
19,00
19,10 — Interpretul preferat: mu- 

cerută de 
Cîntă for- 
de Nicolae 

: Tita Băr-

8,30 — Ora exactă ;
vremea.

8,32 — Pentru noi, femeile.
9,15 — Emisiune pentru copii și 

tineretul școlar : 
cu povești ;
rucsacul 
misie de 
nierilor. 
Emisiune 
închiderea emisiunii 
dimineață.

Ecranul 
Deschizind 

vacanței. Trans
la Palatul pio-

10,30
12,00

pentru sate.

după-amiază

zică populară 
telespectatori, 
mația condusă 
Băluță. Soliști 
bulescu, Nicoleta Vasilo- 
vici și Vlad Dionisie.

19,40 — Documente de 
Tîrgoviște. Film 
de Studioul de 
ziune.

20,00 — Repriza a Il-a a meciului 
de fotbal dintre echipele 
Progresul București și Fa
rul Constanța.

20,45 — Muzică cu... surpriză. 
Program interpretat de 
Remo Germani.

21,25 — Film : „Henric al VIII- 
lea" — o producție a stu
diourilor engleze.

23,05 — Telejurnalul de noapte.

de operetă :
LUNĂ —

0 Teatrul de
LOGODNICUL
19,30.
0 Teatrul „C.
trul Evreiesc de stat) : ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL. — 20.
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : ULISE ȘI CO
INCIDENȚELE — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nașe" (grădina Boema, în caz de 
ploaie sala Savoy) : CU MUZICA 
E DE GLUMIT — 20.
0 Circul de stat : CALEIDOSCOP- 
CIRC

I. Nottara" (la tea-

0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR ZBU
RĂTOARE — film pentru ecran panoramic : Patria — 10 ; 
12,45 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.
O ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Republica (comple
tare Paralele) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
® THErESE DESQUEYROUX : Arenele Libertății — 19,30, 
Modern — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
© MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : Luceafărul
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Festival — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 19,30 (la ambele com
pletarea 23 August 1966), grădina „Doina" — 19,30.
© TUTUNUL (ambele serii) : Capitol — 9 ; 12,30 ; 16 ;
19.30 ; Ia grădină — 20.
O DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : București (com
pletare Picătura) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
Stadionul Dinamo — 19,30, Melodia — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21 (la ambele completarea Collegium Maius al 
Universității Iagellone), grădina „Progresul" — 19,30.
O CINEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE : Lumina (comple
tare Știați că?) — 8,30 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15'; 18,45 ; 21,15. 
© JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Victoria (completare 
Imagini din Muzeul Pompierilor) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
O SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : Central — 8,45 ; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, Înfrățirea între popoare
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele com
pletarea Vizita tovarășului Ciu En-lai în Republica Socia
listă România).
0 MÎINE MEXICUL I : Union (completare Orizont științi
fic nr. 4) — 10,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, Crîngași (completare 
Arsura) — 13 ; 15,30 ; 18 -, 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
© DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Doina (completare Ti
nerețe) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Unirea (comple
tare Picătura) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20.
© CAZUL „D" — ION ȚUCULESCU — PAȘII POETULUI

Biblioteca Teleki-Bolyai este una dintre cele 
mai vechi instituții culturale din Tg. Mureș. Ea 
funcționează într-o clădire veche, special con
struită și amenajată, care datează din secolul 
al XVHI-lea. Pentru a informa cititorii în legă
tură cu fondul de cărți și manuscrise din această 
bibliotecă, problemele legate de păstrarea și 
valorificarea acestui tezaur al gîndirii univer
sale, ne-am adresat tov. Ștefan EBDELYî, direc
torul bibliotecii. Iată

BIBLIOTECA

rioare, nu atît prin noutatea tema
ticii, cît mai ales prin rezultatele 
cercetărilor efectuate în ultimii 
ani. S-ar putea spune, de pildă, că 
aproape în fiecare zi se conturează 
crearea unui nou antibiotic. Pentru 
verificarea condițiilor de întrebuin
țare a acestor antibiotice trebuie 
folosite și inventate tot felul de 
metode, tehnici și aparate de la
borator ; și acesta este doar unul 
din domeniile de cercetare ale mi
crobiologici.

Lucrările congresului s-au dis
tins mai ales prin variația și fe
cunditatea metodologiei care a 
pus la îndemînă participanților 
numeroase' ipoteze de lucru și co
rectări de concepție. Cercetările 
de genetică bacteriană ale prof. 
Andrâ Lwoff (Franța), Laureat al 
premiului Nobel, ca și ale altor sa
vanți ca V. D. Timakov (U.R.S.S.), 
T. Watanave (Japonia), privind 
genetica rezistenței germenilor 
microbieni la antibiotice sau ale 
lui Stuart Mudd (Canada) în legă
tură cu proprietățile fizico-chimi- 
ce ale bacteriilor etc. au format o 
bază solidă de discuții. în proble
mele de genetică bacteriană ca și 
în cele legate de fenomenele de 
bacteriofagie — între cercetătorii 
români 
R.D.G., 
vut loc 
păreri.

— Ce noutăți au fost pre
zentate la această reuniune ?

— Se știe că microbiologia de
vine, ca de altfel multe alte știin
țe moderne, o disciplină de con
tact care solicită contribuția a di
verși specialiști. Vastul material 
prezentat la congres vizează 
pe biofizicieni și biochimiști, ge
neticieni și virusologi, bacterio- 
logi și imunologi, parazitologi, e- 
pidemiologi și epizootologi etc. 
Temele principale care au dominat 
lucrările congresului se referă în
deosebi la extinderea bacteriolo
gici medicale în industrie și agri
cultură, la analiza profundă și 
multilaterală a problemelor de 
genetică bacteriană, sau la studiul 
utilizării viețuitoarelor din apă. 
Pentru a ne face o idee asupra 
complexității acestei ultime proble
me menționate, ne putem imagina 
ce perspective de cercetare oferă 
numai utilizarea celor 10 tone de 
microbi existenți într-un singur 
hectar de apă. Mulți oameni de 
știință sînt de părere că aceste re
zerve uriașe din apa mărilor și o- 
ceanelor ar putea satisface într-o 
zi necesitățile a milioane de oa
meni, furnizîndu-le hrană, medica
mente, îmbrăcăminte.

Numai germenii microbieni de

și savanți din Anglia, 
Olanda, R.F.G., etc. au a- 
interesante schimburi de

ale

un 
de

Colectivul 
este sub impresia profun
dă pe 
vizita 
partid 
cierea 
xistente aici, precum 
muncii colectivului, 
semnată 
oaspeți, 
mîndrie 
obligă să continuăm cu și 
mai mare entuziasm mun
ca de păstrare și valorifi
care a comorilor tipărite 
și manuscrise existente. 
Biblioteca are în prezent 
peste 100 000 de cărți, re
viste, periodice, anuare 
școlare etc, cuprinzînd o- 
pere tipărite din secolele 
XV-XIX, o serie de rari
tăți, opere valoroase din 
domeniul științelor natu
rii, științelor sociale, lite
raturii și artei. în colecția 
Teleki sînt adunate majo
ritatea 
lor din 
rioada 
dul de 
completat, mai ales 
ediții rare și vechi, tipă
rite în țară și străinătate, 
ca enciclopedii, lexicoane, 
dicționare, cu publicațiile 
Academiei Republicii So
cialiste România etc. Acest 
fond, în care predomină 
cartea științifică pe plan 
european, cuprinde și o 
serie de opere referitoa-

care ne-a făcut-o 
conducătorilor de 
și de stat. Apre- 
dată valorilor e- 

Și 
con- 

de 
de

în cartea 
ne umplu 
și, totodată, ne

operelor savanți- 
Europa din pe- 
amintită. Fon- 

cărți este mereu 
cu

re la istoria și cultura po
porului român. Există 26 
de titluri de lucrări care 
privesc luptele lui Traian 
cu dacii, precum și colo
niile și vestigiile romani
lor în Dacia, ca, de pildă, 
opera lui Marsigli : „Des
cription de Danube" (De
scrierea Dunării), editată 
la Haga -în 1744, sau cea 
a lui Kolesâri Samuel: 
„Auraria Romano-Daci- 
ca“, editată la Sibiu în 
1717, care, tratînd despre 
minele de aur, conține 
multe date privind viața 
economico-socială în Da
cia în timpul ocupației 
romane. în lucrarea lui 
Ortelius : „Theatrum Or- 
bis Terrarum", Antiver- 
pen-1574, se găsește o 
hartă pe care, pentru 
prima oară, apare (pe o 
hartă tipărită) și capitala 
Țării Românești — Bu- 
cureștiul.

Din secolele XVI-XVHI 
sînt multe opere despre 
istoria luptelor lui Vlad 
Țepeș, Ștefan cel Mare, 
loan Vodă cel Cumplit, 
Mihai Viteazul. Dintre 
acestea amintim lucrarea 
lui A. Del Chiaro „Isto
ria delle moderne revo- 
luzioni della Valahia", 
Veneția 1718, care conține, 
printre altele, și portretul 
lui Constantin Basarab 
Brîncoveanu. Din operele

lui Dimitrie Cantemir e- 
xistă o ediție rară „His- 
toire de L’Empire Otho- 
main". Paris, 1743, și „De
scrierea Moldovei" într-o 
traducere germană apă
rută la Lipsea în 1771. 
Referiri la lupta comună 
a strămoșilor noștri
înserate și în lucrări ca, 
de pildă, în cele despre 
răscoala lui Gheorghe 
Doja, cea de la Bobîlna 
și a lui Horia, Cloșca și 
Crișan etc.

Fondul de manuscrise 
al bibliotecii este, de a- 
semenea, foarte prețios. 
Cele mai vechi manuscri
se din bibliotecă datează 
din secolul al XIV-lea, 
cuprinzînd, în 868 de pa
gini, vechiul și noul tes
tament în limba latină. 
Scris cu mare măiestrie, 
manuscrisul este un do
cument de rară frumu
sețe. în fondul de ma
nuscrise al bibliotecii e- 
xistă, de asemenea, un 
document datînd din 1600, 
cu iscălitura lui Mihai 
Viteazul, peste 13 000 pa
gini manuscrise originale 
ale lui Bolyai Ianos și 
multe alte documente de 
valoare. în acest fond de 
manuscrise se păstrează 
în original o scrisoare din 
1848 a lui Bolyai Ianos, 
adept înflăcărat al prie
teniei și înțelegerii între 
popoare, în care stă scris :

— ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 5 — PARALELE — BASM
— COPIII, IAR COPIII I : Timpuri Noi — 9—21 în con- 
tinuate.
• FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ : Giulești (com
pletare Insula sclavilor) — 10 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
© ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : Fe
roviar — 10 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,15 j 21, Excelsior — 8,45 ; 
11,30 ; 14,15 ; 17 ; 19,45 (la ambele completarea 23 August 
1966), Gloria (completare Nimeni nu se gîndește la noi)
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O JOCURI ÎNTRERUPTE : Dacia (completare Koprivșcița)
— 9—21 în continuare.
O CÎINELE DIN BASKERVILLE : Lira (completare Un 
nasture) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.

„^4,ii,,—

® ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop : 
Buzești — 15 î 17,30.
© CELE DOUĂ ORFELINE : Cosmos (completare Proble
ma) — 15,30 ; 18 i 20,45, Popular (completare Printre nori)
— 15,30 ; 18 ; 20,45.
0 CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Grivița 
(completare Sofia înflorește) — 9 ; 12,45 ; 16 ; 19,45.
0 ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Buccgi — 
9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,45 ; la grădină — 19,30, Arta
— 9 î 12 ; 15 ; 18 ; 20,45 ; la grădină — 19,30, Clubul U- 
zinelor „Republica" — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
a COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Tomis — 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 21 : la grădină — 19,15.
© COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Flacăra — 10 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, Progresul — 15 ; 17 ; 19 ; 21.
® SERBĂRILE GALANTE : Munca (completare Vizita con-

ducătorilor de partid și de stat în regiunea Argeș) 
10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Vitan (completare Laptele) 
— 15,45 ; 18 ; la grădină — 20.
O SOARE Șl UMBRĂ : Miorița (completare Orașe vechi 
bulgărești) — 8,45; 11,30; 14,15; 17,30; 20,45.
e REPULSIE: Aurora — 9,30; 11,30 ;-13,45 ; 16; 18,15; 
20,30; la grădină — 19,30, Flamura — 9; 11,15; 13,30; ' 
15,45 ; 18,15 ; 20,45.
® CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Moșilor (comple
tare Valentin Serov) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© HOȚUL DE PIERSICI : Volga (completare Coșul) — 9 ; 
11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
® ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop: Viitorul 
(completare Știință și tehnică nr. 16) — 15,30; 18; 20,30, 
Ferentari (completare Un nasture) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
© MONEDA ANTICĂ Colentina (completare Pădurea Bia- 
lowieska) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 19,45.
O ALFABETUL FRICII : Floreasca — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,45.
0 INSPECTORUL ȘI NOAPTEA : Rahova (completare Ko- 
privșcița) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,45.
® URME ÎN OCEAN : Drumul Sării (completare Pe calea 
înfloririi patriei socialiste) — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
S DRAGOSTEA ȘI MODA : Cotroceni (completare O zi 
din viața lui Tică) — 10,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
© FANTOMAS — cinemascop : Pacea — 11 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15.
0 LA PORȚILE PĂMÎNTULUI
„Buzești" — 19,45.
0 GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Grădina 
„Moșilor" — 19,15.
© WINNETOU — cinemascop (seria 1) : Grădina „Raho
va" — 19,30.
© ANI CLOCOTITORI : Grădina ,,Progresul-Parc“ (com
pletare Politețe) — 20.

cinemascop : Grădina
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„Nimeni nu iubește, nu 
prețuiește, nu susține mai 
mult decît mine națiunea 
română și ca oameni pe 
români îi iubesc la fel 
ca pe maghiari și recu
nosc cu admirație că, deși 
națiunea română a fost 
asuprită de atîta vreme, 
totuși nu și-a pierdut vi
talitatea, elasticitatea, op
timismul".

în anii regimului de
mocrat-popular, statul a 
luat o serie de măsuri 
pentru păstrarea și valo
rificarea tezaurului de 
manuscrise și cărți al bi
bliotecii Teleki-Bolyai. 
S-a alocat suma de 
1 000 000 de lei pentru re
parații capitale și restau
rarea clădirii. Statul s-a 
îngrijit de crearea con
dițiilor de bună funcțio
nare a bibliotecii prin a- 
sigurarea personalului de 
specialitate pentru desfă
șurarea activității științi
fice, deservirea. vizitato-' 
rilor.

Referitor la valorifica
rea fondului de cărți și a 
altor materiale aflate aici, 
țin să amintesc că biblio
teca este deschisă pentru 
cercetătorii științifici din 
țară și din 
care pot să 
care dintre < 
tente. Sub 
Bibliotecii < 
Stat, participăm la întoc
mirea bibliografiei retro
spective românești (1831— 
1918), lucrare care se exe
cută sub conducerea bi
bliotecii Academiei Repu
blicii Socialiste România. 
Am întocmit lista perio
dicelor tipărite la noi în 
țară în intervalul dintre 
cele două războaie mon
diale, lucrare care, de a- 
semenea, a fost trimisă 
bibliotecii Academiei. Bi
blioteca a microfilmat 
pentru Academie peste 
13 000 de pagini manu
scrise ale lui Bolyai Ia
nos și a executat multe 
alte lucrări de mare im
portanță. în cadrul ma
nifestărilor care vor a- 
vea loc la aniversarea a 
100 de ani de la înființa
rea Academiei din Bucu
rești, se va organiza o 
expoziție cu cele mai re
prezentative opere7 — la 
care dorim să participăm 
și noi. cu unele dintre 
cele mai valoroase cărți 
din creația înaintașilor 
noștri.

pildă, oferă în permanență obiect 
de studiu multor științe ale natu
rii. înlocuirea produselor organo- 
fosforice — utilizate astăzi în mod 
curent la mărirea fertilității solu
rilor și care sînt, într-un anume 
grad, toxice — cu germeni micro
bieni, capabili să contribuie la dis
trugerea dăunătorilor, preocupă în 
mod constant pe numeroși savanți 
din diverse centre științifice 
lumii. ,

Medicina, de exemplu, este 
alt beneficiar al cercetărilor
microbiologie. Savanți din diverse 
țări au obținut spectaculoase 
zultate în cercetări privind 
venirea și tratarea unor boli 
fecțioase, ca de pildă 
îmbunătățite contra 
tusei convulsive etc. 
substanțe, menite să 
pacitatea microbilor 
boli, dar care să le 
prietățile lor utile — ca imunita
tea — preocupă, de asemenea, pe 
numeroși oameni de știință care 
activează în acest domeniu.

Concomitent cu lucrările con
gresului au mai avut loc și zece 
simpozioane care au dezbătut cî
teva dintre problemele de bază ale 
raportului om-microb — pe pă- 
mînt, în apă, în aer, în vid și Cos
mos. Temele abordate în cadrul 
acestor foruri științifice, ca „Re
glarea genetică a metabolismului 
microbian", „Controlul automatic 
al proceselor bacteriene", „Studiul 
gnotobiologiei sau al vieții ființe
lor fără microbi" etc. au prile
juit participanților dezbateri pa
sionante.

— In ce a constat aportul 
delegației române la aceste 
manifestări științifice ?

—• Participanții țării noastre au 
prezentat un număr de 36 lucrări 
științifice referitoare la cercetări 
în domeniul microbiologici gene
rale, al morfologiei și geneticii, al 
fiziologiei bacteriene legate în spe
cial de enzime și metabolism, pre
cum și la cercetări în domeniul e- 
pidemiologiei, privind bolile trans
misibile eradicate sau pe cale de 
lichidare în România, ca malaria, 
difteria, tetanosul, turbarea etc. 
Microbiologii noștri s-au distins 
prin susținerea unor interesante și 
originale teze privind concepția 
teoretică și înțelegerea practică a 
procesului epidemic. Reprezentan
ții români au prezidat și în 
numeroase ședințe de comunicări, 
aducîndu-și contribuția și la lu
crările unor comitete internațio
nale de specialitate. Cercetările 
meritorii ale microbiologilor ro
mâni au fost subliniate în repeta
te rînduri de numeroși partici
pant străini la congres, de sa
vanți de renume mondial, ca prof. 
Andre Lwoff, care a dat o înaltă 
apreciere lucrărilor colectivului de 
cercetători al Institutului de mi
crobiologie „Dr. I. Cantacuzino" 
din București, demn continuator al 
tradițiilor școlii românești de mi
crobiologie, ilustrată în trecut prin 
puternice personalități și savanți 
de renume mondial.

re- 
pre- 
in- 

vaccinuri 
pojarului, a 
Găsirea unor 
anihileze ca

de a provoca 
mențină pro

Convorbire realizată de
Silviu COSTIN

Rapsod al poporului român

i străinătate, 
consulte ori- 
operele exis- 

îndrumarea 
Centrale de1

Convorbire realizată de
Lorand DEAKI 
coresp. „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

— foaie piese antologice ale creajiei 
sale poetice. Venind din străfunduri
le viejii noastre sociale și istorice, 
Coșbuc este primul poet român din 
epoca post-eminesciană care s-a sus
tras epigonismului ce bîntuia viaja li
terară după dispariția genialului 
poet. în atmosfera de tristefe sufle
tească răspîndită de lira obosită a 
unor imitatori neinspirafi, care, cum 
s-a observat o dată, mai întîrziau cu 
chitarele pe sub balcoane și leșinau 
în tinda bisericilor cînd iubita se că
sătorea cu altul, Coșbuc aduce o 
sensibilitate înnoitoare, viguroasă, un 
optimism organic, cu adînci rădăcini 
populare, aduce un suflu proaspăt 
de via|ă adevărată, multă lumină și 
vitalitate. Aduce o concepfie nouă 
asupra lumii și viejii extrasă dinfr-o 
experienja și înțelepciune milenară.

El se afirmă față de Eminescu ca 
o altă coordonată esențială a vieții 
noastre spirituale. Dar ar fi inexact 
dacă am crede că poetul năsăudeân 
s-a sustras gravitației eminesciene nu
mai prin poezia sa viguroasă, vioaie, 
scăldată înfr-un tonic optimism popu
lar. Coșbuc e la fel de original și în 
poezii cu puternice accente dramati
ce și tragice ca Moartea lui Fulger, 
Ideal, Fata morarului, căci durerea 
lui nu e închipuită și mimată, ci au
tentică, e Durerea de totdeauna a 
poporului împilat și împins în sufe- 
rinfă. Tragicul în poezia lui Coșbuc 
e un tragic înălfător, nu pesimist. Pen
tru Coșbuc poporul a fost permanent 
felul și sursă a creafiei : „Izvor ești 
și (infă a toate ce scriu" zice el în- 
tr-un vers cu valoare de simbol. Dar 
poetul n-a rămas în sufletul neamu
lui său numai cu zestrea spirituală pe 
care i-a dăruil-o acesta. Intelectual 
de mare ținută, el s-a arătat însetat 
de cultură, receptiv la marile mo
mente ale literaturii universale, fami- 
liarizîndu-și compatriojii, prin exce
lente traduceri, cu opera lui Homer 
și Vergilius, cu comedia greacă și la
tină, cu marile poeme ale Orientului, 
cu Divina Comedie a lui Danfe, la 
traducerea căreia a ostenit vreme de 
peste trei decenii, cu poezia germa
nă, maghiară și americană, cu lucrări 
filozofice care dominau spiritul epo
cii.

Personalitatea lui în cadrul culturii 
românești se conturează la răscrucea 
dintre filonul folcloric national și cel 
al literaturii universale din care a- 
dapfează la sensibilitatea noastră 
teme și motive, prelucrînd creator, 
introducînd forme poetice noi, pre
cum Gazelul. La această confluență 
fericită între planul national și cel 
universal se profilează punctul cen
tral al poeziei lui, originalitatea ei 
specifică, locul său propriu „în sufle
tul neamului". Coșbuc este un poet 
național și popular în înțelesul cel 
mai înalt al cuvîntului. în opera lui 
se concentrează, în forme descripti
ve epice, dramatice sau lirice boga
tul univers de viajă materială și spi
rituală a poporului român, sentimen
tele lui de fiecare zi și din momen
tele de răscruce, munca acestuia la 
arat, la semănat,și cules, pe care Coș
buc a cîntat-o ca nimeni altul în li
teratura noastră, limba, creațiile ar
tistice și portul său, filozofia și gus
tul lui estetic, tainele și dorurile ini
mii. Se concentrează în pasteluri de 
o rară forjă picturală frumusețile pa
triei în „faptul zilei", în serile de 
vară, în iernile de pe ulițele satelor 
noastre, în miezul verii. Sînt prezen
te dealurile, cîmpurile și crîngurile 
noastre pe care se petrec Idile și 
drame, se varsă lacrimi și sudori, 
se-nfiripă doruri și idealuri. în paste
luri ca Vestitorii primăverii, Vara, 
Iarna pe uliță, Concertul primăverii, 
Prahova, Toamna, Seara etc. Coșbuc 
împrospătează specia aceasta prin- 
fr-o prezenjă mai bogat? a omului 
în mijlocul naturii, prinfr-o sensibili
zare a peisajului, realizată ade
seori cu procedee folclorice, de
pășind astfel stadiul atins de Alec- 
sandri. Omul din poezia lui se află 
într-o permanentă corespondentă cu 
natura, își spune oful vîntului de sea
ră și norului călător ; plopii și ap'ble 
împrumută de la om o vie conștiință 
etică și-l dojenesc atunci cînd gre
șește ; soarele se bucură de un cult 
ca la vechii daci. în poezia lui Coș
buc, ca și în creafia folclorică, na
tura nu rămîne un simplu decor, ci 
se transformă cel mai adesea într-o 
imagine lirică, înfr-un sentiment a! 
poporului român, în al cărui suflet 
e permanent prezentă ca și poetul, 
care a fost și va rămîne „suflet în 
sufletul neamului său".
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Dragi tovarăși,

Am venit în regiunea Bacău pen
tru a discuta cu activul de partid 
și de stat, cu comuniștii, cu oa
menii muncii din întreprinderi, de 
pe ogoare, cu lucrătorii pe tărîmul 
culturii, învățămîntului. și științei 
despre măsurile ce trebuie luate în 
continuare pent?u îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sarcini
lor trasate de Congresul al IX-lea 
al partidului.

în timpul vizitei în frumoasa dv. 
regiune am vizitat orașele Bacău, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Adjud, 
Piatra Neamț, Tîrgu Neamț, Ro
man, ne-am întîlnit cu activiști de 
partid și de stat, cu muncitorii chi-

Atașamentul de nezdruncinat 
al maselor față de politica 

marxist-leninistă a partidului
De fapt, de-a lungul călătoriei în 

orașele și satele regiunii Bacău 
ne-am întîlnit cu zeci și zeci de 
mii de muncitori, țărani, intelec
tuali, bărbați, femei, bătrîni, tineri, 
copii. Am putea spune că ne-am 
întîlnit aproape cu toți locuitorii 
regiunii dv., cu excepția, poate, a 
acelor comune pe unde nu am tre
cut, deși am fost întîmpinați de 
foarte mulți cetățeni veniți din alte 
raioane spre a discuta, a-și exprima 
atașamentul față de partid și guvern 
față de politica marxist-leninistă a 
partidului nostru. Aceste întîlniri, 
primirea entuziastă și plină de 
căldură ce ni s-a făcut pretutindeni 
au constituit o manifestare a legă
turilor indestructibile ale partidu
lui nostru cu masele cele mai largi, 
o expresie o hotărîrii oamenilor 
muncii de a înfăptui neabătut po
litica partidului, care corespunde 
pe deplin intereselor vitale ale în
tregului nostru popor.

Am constatat pretutindeni pe 
meleagurile regiunii — ca, de alt
fel, în întreaga țară — un puternic 
și entuziast avînt în muncă. Am 
fost impresionați de elanul pe ca- 
re-1 desfășoară oamenii muncii de 
la orașe și sate pentru a da viață 
hotărîrilor celui de-al IX-lea 
Congres al partidului. Desigur, to
varăși, sîrit greu de exprimat în 
cuvinte impresiile puternice pe 
care le avem în urma întîlnirilor 
cu oamenii muncii din regiune. Ar 
fi, de pildă, greu de spus cine a 
manifestat un entuziasm mai mare: 
muncitorii — clasa cea mai îna
intată, forța conducătoare a so
cietății noastre ; țăranii — una din 
forțele principale ale poporului 
nostru, aliata de nădejde a clasei 
muncitoare, clasă care s-a eliberat 
pentru totdeauna de jugul moșie
rilor, clasa muncitoare, împreună 
cu țărănimea devenind treptat o 
clasă nouă, clasa unică a so
cietății noastre ; intelectualii — 
care ne-au vorbit cu însufleți- 

i re despre ceea ce au înfăptuit 
și despre ce doresc să înfăp
tuiască, împreună cu muncitorii și 
țăranii, pentru ridicarea patriei 
noastre pe culmile înalte ale 
civilizației. Și avem în țara 
noastră o intelectualitate minu
nată, care urmează neabătut po
litica partidului. Am constatat 
că și în regiunea dv. inte
lectualii de toate categoriile, din 
toate domeniile de activitate sînt 
ferm hotărîți să muncească, cu 
tot elanul, cu toată dragos
tea pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea al 
partidului. Ne-am întîlnit cu băr
bați, cu femei, cu tineret și se 
poate spune că toți ca unul au 
ținut, într-un fel sau altul, să-și 
manifeste dragostea și atașamentul 
față de partid, față de guvern, ho- 
tărîrea de a înfăptui politica parti
dului ! (aplauze).

t Desigur, tovarăși, se poate pune 
întrebarea : de unde izvorăște a-

Largi perspective de dezvoltare 
în perioada cincinalului

După cum știți, tovarăși, Con
gresul al IX-lea al partidului a 
trasat un program larg de dezvol
tare multilaterală a patriei noas
tre. de ridicare pe o treaptă su
perioară a procesului de desăvîr- 
șire a construcției socialiste. în 
centrul acestui program stă, ca și 
pînă acum, continuarea politicii de 
industrializare socialistă, condiție 
esențială pentru dezvoltarea com
plexă și armonioasă a întregii 
noastre economii, pentru utilizarea 
rațională a resurselor materiale și 
de muncă ale țării, pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste și 
crearea unei baze trainice în ve
derea trecerii ulterioare la con
struirea comunismului. Fără o in
dustrie puternică nu poate fi vor
ba de o economie înfloritoare, nu 
poate fi vorba de construcția so
cialismului și comunismului. In
dustria este astăzi unul din facto
rii determinanți ai progresului so
cietății omenești. Fără aceasta 
nici un popor, nici, o țară, fie ca
pitalistă sau socialistă, nu va pu
tea să progreseze, să ajungă la un 
grad înalt de civilizație — ne mai 
vorbind că fără o industrie puter
nică, fără o economie dezvoltată, 
sînt de neconceput independența 
și suveranitatea națională. Iată de 
ce considerăm că avem datoria și 
că trebuie să facem totul pentru a 
dezvolta industria, pentru-progre

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

b întîlmrea cu activul de partid din regiunea Bacău
miști de la Borzești și Săvinești, cu 
energeticienii de Ia Bicaz, cu me- 
talurgiștii de la Roman, cu munci
torii de la Combinatul de indus
trializare a lemnului din Bacău, de 
la Fabrica de bere din acest oraș, 
cu țăranii cooperatori din comu
nele Nicolae Bălcescu, Timișești. 
Am vizitat, de asemenea, locurile 
unde s-au născut Creangă și Sa- 
doveanu, monumente istorice legate 
de trecutul de luptă al poporului 
nostru, ca legendara Cetatea 
Neamțului, care a constituit timp 
de secole un punct de apărare al 
poporului nostru împotriva cotropi
torilor străini, am admirat bogăția 
și frumusețea folclorului regiunii 
dv.

cest entuziasm, ce generează acest 
atașament' nemărginit față de 
partid și conducerea sa ? Fără 
îndoială că acestea se datoresc 
faptului că întreaga politică a 
partidului nostru este îndreptată 
spre construirea unei vieți noi, spre 
făurirea unor condiții de trai din 
ce în ce mai bune pentru întregul 
popor. Oamenii muncii s-au con
vins că între politica partidului, în
tre cuvintele sale și fapte este o 
strînsă unitate — și tocmai de 
aceea ei urmează cu această 
încredere nestrămutată partidul, 
Comitetul său Central (vii aplauze).

în anii construcției socialiste, re
giunea Bacău, ca și întreaga noas
tră țară, a cunoscut o puternică 
dezvoltare. Regiune odinioară din
tre cele mai înapoiate, Bacăul se 
numără astăzi printre regiunile cele 
mai industrializate ale țării, un loc 
de seamă ocupîndu-1 industria chi
mică.

S-a dezvoltat agricultura regiu
nii, s-a dezvoltat învățămîntul. 
Bacăul este unul din centrele de 
învățămînt superior ale patriei 
noastre — și ați auzit că din In
stitutul pedagogic au și ieșit pînă 
acum trei serii de absolvenți, care 
contribuie la asigurarea cadrelor 
necesare, pentru .învățămîntul nos
tru de cultură generală de 8 ani. 
Sînt mari rezultatele obținute în 
acești ani. Tovarășul Roșu a pre
zentat cifre, date ; dv. le cunoaș
teți și nu vreau să mă opresc a- 
supra lor. Ceea ce se poate spune, 
tovarăși, este că o dată cu dezvolta
rea economiei s-au îmbunătățit și 
condițiile de viață ale oamenilor 
muncii. Multe dintre orașele prin 
care am trecut erau aproape com
plet reînnoite. Poate, ca o critică, 
s-ar putea spune că v-ați grăbit 
cîteodată și ați dărîmat prea mult, 
considerînd probabil că trebuie li
chidat ce este vechi — or, tova
răși, sînt domenii, ca acesta, în 
care nu e bine întotdeauna să ne 
grăbim. Sînt însă impresionante — 
și nu numai pentru noi, ci și pen
tru vizitatorii străini —? construc
țiile moderne, care au făcut din 
orașele regiunii Bacău, ca, de. alt
fel, din orașele întregii noastre 
patrii, orașe din ce în ce mai mo
derne, ce asigură condiții de locu
it tot mai bune oamenilor mun
cii.

Satele regiunii, cu zecile de mii 
de locuințe construite în acești ani, 
încep să capete și ele o înfățișare 
nouă. Toate acestea, tovarăși, re
zultatele întregului ansamblu de 
măsuri luate de partid și guvern și 
înfăptuite în anii construcției socia
liste au transformat regiunea dv. 
într-o regiune înfloritoare, în pli
nă dezvoltare. Iată de ce oamenii 
muncii ne-au întîmpinat cu atîta 
căldură, iată de unde convingerea 
lor că partidul nostru va înfăptui 
ceea ce a trasat Congresul al IX- 
lea, că în 1970 patria noastră va fi 
mai bogată, nivelul de trai al po
porului mai înalt! (aplauze).

sul întregii economii naționale, al 
culturii și științei, spre a, face din 
țara noastră o țară puternică din 
punct de vedere economic, căci nu
mai așa vom avea garanția inde
pendenței și suveranității patriei 
noastre, a desăvîrșirii construcției 
socialiste și trecerii la comunism 
(aplauze).

în următorii cinci ani regiunea 
Bacău va cunoaște în continuare o 
puternică dezvoltare. Conform pla
nului cincinal urmează a se investi 
din fondurile statului aproape 14 
miliarde lei în regiunea dv. pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii 
și ’ învățămîntului, științei, cultu
rii, construcției de locuințe. Deci, 
o sumă destul de mare. Aceasta o- 
glindește, tovarăși, grija continuă 
a partidului pentru dezvoltarea 
tuturor regiunilor patriei noastre, 
și arată, totodată, ce mari sarcini 
revin organizațiilor de partid, sfa
turilor populare, tuturor oameni
lor muncii din regiunea Bacău — 
chemați să ia toate măsurile ne
cesare pentru ca aceste fonduri să 
fie folosite cu chibzuință, ca obiec
tivele industriale stabilite în plan 
să fie realizate la timp, la nivel 
tehnic corespunzător, să lucreze cu 
maximum de eficiență economică, 
să dea producție de calitate su
perioară, care să poată concura cu 
orice produs similar de pe piața 
mondială.

Sînt sarcini grele, tovarăși, și, 
fără să vă supărați, trebuie să 
spun că în regiune mai sînt încă 
neajunsuri în acest domeniu. A- 
ceasta se referă și la modul în care 
s-au realizat investițiile în trecut, 
la cheltuirea unor fonduri cu prea 
mare ușurință, chiar cu risipă, dar 
mai cu seamă la faptul că unele 
întreprinderi mai dau încă produ
se de calitate inferioară. Tovarășul 
Roșu a vorbit aici — și așa și este 
în realitate — că Bacăul e singura 
regiune din țara noastră producă
toare de fibre sintetice. Dar. din 
păcate, nu toate acestea sînt pro
duse la un nivel calitativ cores
punzător. Au fost cazuri cînd ase
menea produse au trebuit să fie 
respinse de cumpărători — anul 
trecut chiar și industria noastră 
ușoară neputînd folosi o anumită 
parte din aceste fibre. Iată de ce 
luarea tuturor măsurilor pentru 
îmbunătățirea calității produselor, 
încît ele să 
lor actuale 
e una din problemele esenția
le ale activității noastre eco
nomice, impusă de cerințele noas
tre interne, de exigențele oame
nilor muncii, cît și de necesitatea 
de a vinde asemenea produse 
pe piața mondială. Faptul că 
regiunii Bacău i s-au acordat 
14 miliarde lei pentru investiții im
pune mari răspunderi și înda-, 
toriri comuniștilor, colectivelor 
de conducere ale întreprinderilor, 

corespundă cerințe- 
pe plan mondial,

tuturor oamenilor muncii, ingine
rilor și tehnicienilor, lucrătorilor 
din laboratoarele de cercetare din- 
uzine, care trebuie să se ocupe mai 
intens și cu mai multă atenție de 
rezolvarea în cel mai scurt timp 
a acestei importante probleme.

Noi sîntem convinși că oamenii 
muncii din regiune, organizațiile 
de partid, conducerile întreprinde
rilor, cu sprijinul ministerelor, al 
institutelor centrale de cercetare, 
vor reuși să lichideze deficientele 
și să îndeplinească în bune con
diții sarcinile care le revin. Vă 
dorim acest lucru din toată ini
ma, tovarăși ' (aplauze).

Sarcini de seamă revin în cadrul 
planului cincinal agriculturii. 
Partidul și guvernul au luat o se
rie de măsuri organizatorice și ma
teriale pentru a crea condițiile 
necesare îndeplinirii programului 
de dezvoltare a agriculturii, noas
tre. Desigur, e îmbucurător ceea 
ce s-a obținut pînă acum. în ciuda 
diferitelor greutăți, a anilor de, se
cetă, a faptului că sînt numai pa
tru ani de cînd am terminat de 
fapt' cooperativizarea, totuși, an de 
an — atît în perioada cooperativi
zării cît și după aceea — agri
cultura a asigurat produsele ne
cesare consumului populației, cît și 
disponibilități pentru export.

Desigur, poate că unii s-ar de
clara mulțumiți cu aceste rezulta
te. Dar dacă comparăm recoltele 
obținute cu posibilitățile agricul
turii noastre, atunci trebuie să nu 
ne declarăm prea mulțumiți. Chiar 
ceea ce am ștabilit ca obiectiv pen
tru 1970 nu e decît un pas, și 
nu un pas mare. Pentru că 
o recoltă de 1 700—1 800 kg grîu 
la hectar este încă o sarcină sub 
posibilitățile agriculturii noastre. 
Agricultura noastră poate să dea 
mult mai mult — și noi trebuie să 
facem totul în acești ani, să reali
zăm toate măsurile de mecanizare, 
chimizare, irigații, aplicare a ști
inței în agricultură, îmbunătățire 
și creare de noi soiuri de sămînță, 
ameliorare continuă a raselor de 
animale ș.a.m.d., încît să îndepli
nim sarcinile cincinalului, să atin
gem obiectivele stabilite de con
gresul partidului, creînd o bază 
sigură ca în următorii ani agri
cultura noastră să înainteze mai 
hotărît pe drumul apropierii de 
nivelul țărilor cu agricultură îna
intată.

Aceste importante sarcini se pun 
și regiunii dv. Este adevărat, aveți 
cooperative cu rezultate bune, dar 
alături de ele sînt și cooperative 
cu rezultate slabe. Cauzele sînt 
multe. Dar ceea ce e important — 
și aceasta vă revine dv., activului 
de partid, organizațiilor de partid 
din cooperative, țărănimii, ingine
rilor și zootehniștilor, medicilor 
veterinari, tuturor care lucrează în 
agricultură — este să asigurăm ri
dicarea tuturor cooperativelor la 
un nivel de producție cel puțin 
mijlociu în toate sectoarele de ac
tivitate.

în regiunea dv. sînt posibilități 
mari de dezvoltare a viticulturii și 
pomiculturii. Tovarășul Roșu ne 
spunea — și de altfel am văzut și 
noi în cursul acestei vizite privind 
dealurile regiunii încă pustii — 
că de-abia anul acesta ați pășit 
mai serios la plantarea de vii și 
pomi. Și aveți multe de făcut în 
privința aceasta, tovarăși. Zecile 
de mii de hectare ce pot fi plan

Comuniștii — continuatorii 
celor mai luminoase tradiții 

de luptă revoluționară 
a poporului

în timpul acestor zile am vizitat 
o serie de monumente istorice și 
de cultură, care, reamintind tre
cutul de luptă al poporului nostru, 
pentru libertate națională și socia
lă, arată străduințele înaintașilor 
noștri de a apăra independența 
națională, de a dezvolta cultura și 
arta, de a asigura poporului con
diții cît mai bune de viață. Desigur, 

tate cu vii, cu pomi sînt o rezer
vă minunată; închipuiți-vă și ce 
vin bun vom avea, și ce struguri 
și alte fructe, dar mai cu seamă ce 
venituri vor avea cooperativele a- 
gricole și cum vor crește veniturile 
țărănimii din Bacău. Trebuie lu
crat cu mai multă fermitate, cu 
mai multă hotărîre pentru realiza
rea acestui program, pentru a în
făptui ceea ce vă revine din sar
cinile trasate de Congresul al IX- 
lea al partidului.

Ați obținut rezultate bune și 
sîntem convinși că organizațiile 
de partid, țărănimea cooperatistă, 
toți lucrătorii din agricultură își 
vor îndeplini cu cinste sarcinile. 
Noi le dorim succes în această ac
tivitate ! (aplauze).

Un rol de seamă în construcția 
socialismului au știința, învăță
mîntul, toate domeniile activității 
culturale. Partidul nostru face e- 
forturi mari pentru a crea condi
ții ca învățămîntul să asigure 
cadrele necesare economiei. în 
regiunea dv. ați obținut rezul
tate bune, dar în anii următori 
aveți sarcini și mai mari. în în
treprinderile dv. există, s-ar pu
tea spune, adevărate institute de 
cercetări științifice, numărînd cîte 
100—150 de oameni, iar într-un 
loc, mi se pare, chiar 300. Nu mai 
mă refer la cei din agricultură, 
unde activează sute și sute de in
gineri și medici veterinari, la cei 
din învățămînt și din alte domenii. 
Toate aceste forțe pot și trebuie 
să-și aducă contribuția la îndepli
nirea sarcinilor ce revin regiunii în 
cadrul planului cincinal. Avem 
perspective minunate. Știința noas
tră are un trecut frumos — 
iar mulți oameni de știință 
s-au ridicat și din regiunea 
dv. Continuînd și dezvoltînd pe o 
treaptă superioară ceea ce este 
bun, lărgind legăturile cu centrele 
de cercetare științifică, cunoscînd 
ce se face în întreaga lume în a- 
ceste domenii, tot ce este mai de 
preț și poate fi folosit în țara 
noastră, să ridicăm activitatea 
științifică la nivelul cerințelor de
săvîrșirii construcției socialiste, 
creării condițiilor pentru construc
ția comunismului. Fără știință 
nu se poate vorbi de socialism 
și comunism. Socialismul și comu
nismul înseamnă cea mai înain
tată societate și presupun cunoș
tințele cele mai avansate în toate 
domeniile de activitate, și noi un 
asemenea socialism, un asemenea 
comunism, care să se întemeieze 
pe cuceririle celei mai înaintate 
științe, vrem să construim și vom 
construi în România (aplauze pu
ternice).

Alături de toate acestea sînt 
prevăzute măsuri de dezvoltare, în 
continuare, a construcției de locu
ințe, edilitare, de spitale și alte 
construcții social-culturale, care 
vor schimba și mai mult înfățișa
rea orașelor și satelor și vor con
tribui la îmbunătățirea condiții
lor de viață ale oamenilor muncii 
din regiune. Desigur, trebuie să vă 
preocupați și să munciți pentru ca 
toate aceste sarcini să fie îndepli
nite în condiții bune și cu cît mai 
mare eficacitate. Și aici, problema 
economiilor, problema folosirii cu 
chibzuință a mijloacelor puse la 
îndemînă, problema îngrijirii lo
cuințelor și, în general, a tuturor 
clădirilor trebuie să preocupe în 
mai mare măsură decît pînă acum 
regiunea de partid, sfaturile popu
lare, organizațiile de partid, pe toți 
oamenii muncii, în așa fel ca, 
o dată cu miile de apartamente — 
aproape 10 000 — ce vor fi con
struite, locuințele pe care le avem 
astăzi să fie păstrate în bună stare. 
Aveți toate posibilitățile pentru a 
îndeplini și în acest domeniu sar
cinile care vă stau în față.

Vor crește veniturile muncitori
lor, țăranilor, ale tuturor oamenilor 
muncii. Va trebui să asigurăm de
servirea mai bună, mai civilizată 
a populației, să excludem din co
merțul nostru practicile care mai 
există încă și nu fac cinste co
merțului socialist și celor ce lu
crează în cadrul său. Aceasta tre
buie să fie, de asemenea, una din
tre preocupările întregului nos
tru activ de partid și de stat pen
tru ca ansamblul de măsuri pri
vitoare la ridicarea bunăstării po
porului să poată fi realizat în cît 
mai bune condiții.

Iată, tovarăși, ce program minu
nat avem de înfăptuit, ce sarcini 
mărețe stau înaintea activului 
nostru de partid și de stat, a oame
nilor muncii din Bacău — și, fără 
îndoială, că nu veți precupeți nici 
un efort pentru a le realiza în bune 
condiții. In felul acesta, vă veți a- 
duce contribuția activă la înfăp
tuirea programului general de 
dezvoltare a patriei noastre, de 
desăvîrșire a construcției socialiste, 
de înflorire a României (aplauze 
îndelungate).

împrejurările istorice n-au fost în
totdeauna favorabile. Poporul, îna
intașii noștri au avut multe de in
durat, au trebuit să înfrunte multe 
greutăți dar au știut întotdeauna 
să le învingă și să meargă înainte. 
Așa glăsuiește . istoria, așa este 
realitatea.. Fără lupta înaintașilor 
noștri, fără înfrîngerea acestor 
greutăți nu s-ar fi putut asigura 

înfăptuirea statului național, dez
voltarea patriei noastre pe treptele 
civilizației de • astăzi. Poporul ro
mân a avut de dus lupte împotriva 
cotropitorilor străini, a luptat îm
potriva claselor exploatatoare. In 
regiunea dv. sînt multe monumen
te care fac să se păstreze vii în 
conștiința oamenilor lupta și mun
ca înaintașilor noștri. Mișcarea re
voluționară și muncitorească, par
tidul comunist au desfășurat, în 
regiunea dv, o activitate intensă. 
Bacăul, Romanul și alte localități 
sînt centre cunoscute ale mișcării 
revoluționare muncitorești din 
țara noastră. Luptele de la Buhuși, 
din 1935, ca și atîtea altele des
pre care s-ar putea vorbi, au 
înscris o pagină minunată în is
toria mișcării muncitorești din țara 
noastră.

Toate aceste tradiții de luptă 
pentru eliberarea națională și so
cială sînt un bun al poporului, al 
partidului nostru comunist, conti
nuatorul celor mai luminoase tra
diții revoluționare pe care le 
ridică pe o treaptă superioa
ră, trăgînd din ele învățăminte 
pentru activitatea prezentă și de 
viitor. Este necesar să educăm ti
neretul patriei noastre în spiritul 
cunoașterii și prețuirii acestor mi
nunate tradiții de 'luptă, pentru a 
înțelege că viața de acum este re
zultatul multoi- sacrificii și că da
toria generației de astăzi este de a 
face totul pentru a asigura gene
rațiilor de mîine condiții și mai 
bune. Datoria tineretului este 
să învețe pentru a fi în stare mîine 
să ducă mai departe ceea ce în
făptuim astăzi, să asigure constru
irea comunismului, să asigure ca 
națiunea română să fie mereu pu
ternică, înfloritoare, în rîndul na
țiunilor socialiste, în rîndul tutu
ror națiunilor lumii ! (vii și puter
nice aplauze).

Ne îndeplinim cu spirit 
de răspundere îndatoririle 
naționale și internaționale

Construind socialismul în țara 
noastră, obținînd realizări din ce 
în ce mai bune în toate dome
niile de activitate, noi îndeplinim 
în primul rînd una din îndato
ririle noastre față de popor, o în
datorire patriotică, națională, dar, 
în același timp, noi îndeplinim 
și o îndatorire internaționalistă, 
deoarece cu cît mai puternică este 
fiecare țară socialistă, cu atît mai 
puternic este sistemul mondial so
cialist, cu cît rezultatele fiecărei 
țări socialiste sînt mai bune în 
toate sectoarele construcției socia
liste, cu atît se demonstrează în 
practică întregii lumii superiorita
tea socialismului. Noi putem spune 
că, prin rezultatele pe care le ob
ținem, ne aducem contribuția 
noastră modestă la cauza întăririi 
sistemului socialist mondial, la răs- 
pîndirea în rîndul oamenilor mun
cii de pretutindeni a încrederii în 
superioritatea socialismului asupra 
orînduirii capitaliste.

Unii străini care vin în țara 
noastră nu înțeleg cum sînt posi
bile asemenea realizări. Ei pprnesc 
desigur de la alte concepții, de la 
alte stări de lucruri. Dar ei pleacă 
din România cu multe învățăminte 
și mai cu seamă pleacă făcînd a- 
precieri bune despre munca, despre 
felul în care poporul român își or
ganizează viața în noile condiții ale 
construcției socialiste.

Țara noastră duce o politică 
activă de asigurare a condițiilor 
de muncă pașnică pentru poporul 
nostru. In centrul întregii politici 
externe a țării noastre se află 
dezvoltarea continuă a colaborării 
cu țările socialiste, pentru întă
rirea unității dintre țările socia
liste, factor determinant al între
gii dezvoltări sociale. Totodată, 
dezvoltăm continuu legăturile cu 
toate țările, indiferent de orîn- 
duirea lor socială — și cunoașteți 
ce activitate intensă a desfășurat 
România în direcția aceasta, în
deosebi în ultimul an. Știți că pri
mul ministru, tovarășul Maurer, 
a făcut în ultimul timp numeroase 
călătorii în străinătate, călătorii 
care s-au soldat cu rezultate bune 
de tot în întărirea legăturilor eco
nomice, culturale și politice cu ță
rile pe care le-a vizitat — ceea ce 
este o contribuție la cauza păcii în 
Europa și în întreaga lume (a- 
plauze).

Consfătuirea din iunie de la 
București a țărilor socialiste par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via a adoptat o Declarație privind 
securitatea europeană. E o platfor
mă care deschide largi posibilități 
pentru discuții și contacte inter
naționale, pentru crearea între ță
rile din Europa a unor relații pe 
baze noi, care să excludă posibili
tatea de război, să asigure con
diții de dezvoltare tuturor țărilor, 
fără amestec în treburile lor in
terne, pe baza principiilor egali
tății, suveranității, independenței 
naționale. Acestea sînt principii 
pe care mase din ce în ce mai 
largi, popoarele din Europa și din 
întreaga lume le acceptă ca sin
gura bază trainică a dezvoltării 
relațiilor dintre state, în interesul 
lărgirii colaborării internaționale 
și eliminării pericolului unui nou 
război. în această direcție își des
fășoară activitatea țara noastră. 
Fără îndoială că, preocupîndu-ne 
de marile probleme ale construcției 
interne, trebuie să nu neglijăm și

în regiunea dv. ați avut oameni 
ca Creangă, Mihail Sadoveanu, Ca- 
listrat Hogaș, Bacoyia și alții, care 
au făcut cinste culturii românești. 
Fructificînd condițiile existente as
tăzi și care sînt infinit mai bune 
decît cele avute de ei. trebuie să 
vă străduiți să ridicați din rîndu- 
rile oamenilor muncii, ale popu
lației țării noastre, noi talente, ca
pabile să oglindească prin arta 
lor, prin scrierile lor, preocupări
le, munca, lupta poporului nos
tru.Și sînt multe teme însuflețitoare, 
care pot inspira pe creatori. Ceea ce 
înfăptuim noi astăzi, prin munca 
uriașă a întregului popor, aceasta 
epopee a construcției socialiste cere 
oameni de o înaltă cultura, de un 
înalt talent, care s-o redea în toată 
măreția ei. Fără îndoială, to
varăși, că și în regiunea Bacău, ca 
și în întreaga țară, se ridică aseme
nea oameni. Chiar dacă unii mai în
cearcă să imite cîte ceva prost din 
străinătate, e bine, totuși să se cu
noască și să se studieze ceea ce se 
creează în întreaga lume. Dar, fi
rește, să preluăm din cultura, din 
arta universală numai ceea ce este 
bun, numai ce este progresist —și 
nu ce e considerat decadent chiar 
în acele țări, nu ce este sortit sa dis
pară, așa cum au dispărut întot
deauna în decursul veacurilor di
ferite orientări retrograde. Tre
buie să-i ajutăm pe scriitori, 
mai cu seamă pe tineri, să 
înțeleagă că datoria lor este de 
a se strădui să se ridice nu numai 
la înălțimea înaintașilor noștri, 
dar și de a-i întrece, creînd opere 
care să ajute la educarea, la mo
bilizarea poporului nostru în mun
că, să cultive gustul pentru fru
mos, să cultive dragostea de 
patrie, hotărîrea de a înfăptui po
litica partidului, de a pune totul în 
slujba poporului și a țării (a- 
plauze însuflețite).

să ne ocupăm în continuare de 
dezvoltarea legăturilor cu toate 
țările, aducîndu-ne contribuția la 
securitatea în Europa, la cauza 
păcii în întreaga lume. Și vom 
face aceasta cu toată forța pe 
care o avem ! (aplauze prelungite).

Desigur, tovarăși, statornicirea 
unui climat de pace nu este un 
lucru ușor. Mai există imperialis
mul, mai există cercurile impe
rialiste care pun la cale tot felul 
de imixtiuni în treburile interne 
ale altor popoare, săvîrșesc acte 
de agresiune, un exemplu în aceas
tă privință fiind agresiunea împo
triva Vietnamului. Singura cale 
care poate să bareze calea agre
siunii imperialiste, să ducă la înlă
turarea pericolului unui nou război 
este munca neobosită pentru uni
rea tuturor forțelor antiimperia- 
liste. Numai în felul acesta vor pu
tea fi înfrînate cercurile agresive 
imperialiste. Și noi facem totul, și 
vom face totul și în viitor, pentru 
a ne aduce contribuția la întărirea 
unității țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste, avînd convingerea că 
prin aceasta ne îndeplinim datoria 
față de poporul român, față de 
clasa muncitoare internațională și 
față de toate popoarele iubitoare 
de pace, ne aducem contribuția la 
victoria cauzei păcii în lume (a- 
plauze).

Vizita în regiunea dv. ne-a de
monstrat — dacă mai era nevoie 
de demonstrat aceasta ! — că toți 
oamenii muncii, fără deosebire, 
sprijină unanim atît politica in
ternă, cît și politica externă a 
partidului nostru. Aceasta ne dă 
și mai multă încredere, ne întă
rește hotărîrea de a face totul 
pentru a înfăptui linia elaborată 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui, încît România, deși nu e o țară 
mare, să se poată număra printre 
țările active pe plan internațio
nal (vii aplauze).

In regiunea dv., după cum știți, 
activează peste 85 000 de membri 
de partid. Este o armată puterni
că, tovarăși. Dar în jurul lor sînt, 
de fapt, uniți toți oamenii muncii. 
Organizația de partid a regiunii 
dv. este o .organizație puternică, 
ce muncește bine pentru îndepli
nirea sarcinilor și are un comitet 
regional bun. De aceea noi avem 
convingerea că sarcinile pe care le 
aveți de îndeplinit vor fi duse cu 
cinste la bun sfîrșit și aș dori să 
felicit din toată inima activul 
nostru de partid și pe toți comu
niștii din regiune pentru activita
tea depusă pînă acum și să le 
urez noi succese în, activitatea lor ! 
(aplauze, urale).

Dorim ca poporul nostru să fie 
tot mai puternic, să ducă o viață 
tot mai înfloritoare. In încheiere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit urări pentru partidul nostru 
comunist, care călăuzește poporul 
pe calea socialismului și comunis
mului, pentru comitetul regional 
de partid, pentru sfatul popular 
regional, pentru activul de partid 
și pentru toți comuniștii din re
giune ; pentru toți muncitorii, ță
ranii, intelectualii din regiune, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici. 
pentru copiii noștri, pentru feri
cirea patriei socialiste !

Participanții la adunare răspund 
cp puternice aplauze și urale.

La întilnirea 
cu activul 
regional de pârtii
(Urmare din pag. I)

viață lungă și. putere de muncă 
pentru realizarea hotărîrilor Con
gresului, spre binele poporului 
nostru. ■

In cuvîntul său. tov. Grigore 
Gheorghe, prim-secretar al comi
tetului regional al U.T.C.. a spus :

în tot ce s-a realizat în regiu
nea noastră în anii șesenalului 
este materializată și o parte din 
energia noastră. Ne angajăm în 
fața partidului comuniștilor, 
călăuza încercată și sigură, inima 
fierbinte a poporului român, că, 
avînd în fată exemplul comuniș
tilor, vom duce mai departe, cu 
entuziasm și abnegație, ștafeta ce
lor care s-au jertfit pentru noi. a 
celor ce ne-au crescut cu dragoste 
și grijă părintească, spre desăvir- 
șirea construcției socialiste.

In cuvîntul său Gheorghe Ha
san, rectorul Institutului pedago
gic din Bacău, a exprimat senti
mentul de profund atașament față 
de partid, care însuflețește' cadre
le didactice și pe studenții din a- 
cest oraș, hotărîrea nestrămutată 
de a munci cu perseverentă, dra
goste și pasiune pentru instruirea 
și educarea tinerelor generații.

A luat cuvîntul Petro Blinea, 
director general al Combin "t.ului de 
cauciuc sintetic, care a spus, prin
tre altele : Planul cincinal pune 
în fața noastră sarcina de a urca 
noi trepte spre atingerea unor per
formanțe superioare în producție. 
Vă asigurăm, dragi conducători de 
partid și de stat, pe dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușes
cu, că vom pune în valoare toată 
energia și priceperea noastră pen
tru realizarea sarcinilor trasate de 
partid în actualul cincinal.

Tov. Gheorghe Maftei, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele co
operativei agricole de producție 
din Țibucani, raionul Tg. Neamț, 
după ce a amintit, în cuvîntul său, 
de importantele realizări obținute 
de membrii cooperatori în ultimul 
an. în producția de cereale, sfeclă 
de zahăr și lapte, s-a referit. în 
continuare, la însemnătatea deo
sebită a chimizării, mecanizării și 
irigațiilor pentru sporirea produc
ției agricole.

In încheiere, el a spus :
Scumpe tovarășe Ceaușescu. 

permiteți-mi să vă mulțumesc din 
toată inima, dumneavoastră si ce
lorlalți înalți oaspeți, pentru bucu
ria ce ne-ați prilejuit-o vizitîn- 
du-ne regiunea. Vă dorim mulți 
ani și sănătate.

în aclamațiile celor prezent!, ia 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. (în repetate rînduri, 
cuvîntarea a fost subliniată cu în
delungi aplauze).

★
Deși tîrziu, populația Bacăului a 

ținut să-și ia un călduros rămas 
bun de la conducătorii de partid și 
de stat. Străzile orașului s-au lu
minat sub văpăile torțelor, sub jer
bele multicolore ale artificiilor. 
Miile de oameni, aflati pe întregul 
traseu pînă la gară. își manifestă, 
prin nesfîrșite ovații și urale, mul
țumirea pentru acest rodnic po
pas pe meleagurile regiunii, dra
gostea și atașamentul profund față 
de Partidul Comunist Român, față 
de patria socialistă.

... Trenul se îndepărtează încet 
de peron, însoțit de urările mulți
mii concretizate într-o urare izvo- 
rîtă din inimă : „Vă așteptăm din 
nou cu dragoste, întotdeauna ne 
veți fi oaspeți dragi, iubiți condu
cători ai partidului și ai statului".

Prin zona 
industriala 

a Bacăului

(Urmare din pag. I)

Moldovei capătă forme suple 
și elegante, urăm harnicului co
lectiv de aici noi succese în 
realizarea unor produse cu înal
te calități de confort, durabilitate 
și frumusețe, spre folosul a mii si 
mii de familii, pentru ridicarea 
prestigiului mobilei românești pes
te hotare".

Adresîndu-se celor de față, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus: 
Mi se pare că tovarășii aveau de 
gînd ca aici să se țină niște cu- 
vîntări mai lungi, dar din cauza 
ploii propun să renunțăm. Eu aș 
dori numai să subliniez necesitatea 
de a vă strădui să dați producție 
de bună calitate — și mobilă, și 
binale, și plăci fibrolemnoase — 
pentru că numai așa vă veți aduce 
și dv. contribuția la îndeplinirea 
programului stabilit de Congresul 
al IX-lea al partidului. Vă doresc 
mult succes în munca dv.

In continuare, oaspeții au vizitat 
unui dintre cele mai tinere o- 
biective industriale construite în o- 
rașul Bacău — fabrica de bere, 
intrată în funcțiune la sfîrșitul a-, 
nuliii trecut. în întîmpinare a so
sit tov. Bucur Șchiopu, ministrul 
industriei alimentare. Directorul 
fabricii. Ion Budu, prezintă con
ducătorilor de partid și de stat 
moderna secție de fierbere dotată 
cu utilaje de înaltă tehnicitate.

..-.E ora 19. în uralele și aclama
țiile miilor de locuitori, coloana de 
mașini șe îndreaptă spre Casa de 
cultură a sindicatelor, unde are 
loc un spectacol.

La sfîrșitul spectacolului, artiști-» 
lor li se oferă un coș cu flori din 
partea, conducătorilor de partid si 
de stat.

Iluminată de sute de torțe, piața 
din fața casei de cultură se trans
formă într-o vastă scenă pe care 
se încinge o uriașă horă,, cuprin- 
zînd în rinclurile ei pe conducătorii 
de partid și de stat.
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Socialist
Italian al Unității Proletare
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Sîmbătă dimineața, delegația 
Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare (P.S.I.U.P.) condusă 
de tov. Dario Valori, secretar ge
neral adjunct al P.S.I.U.P., a vizi
tat Fabrica de piese de radio și 
tranzistori Băneasa și Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România. La muzeu, oas
peții au fost întîmpinați de tov.

Nicolae Cioroiu, director. în timpul 
vizitelor, delegația a fost însoțită 
de tov. Constantin Vasiliu, adjunct 
al șefului Secției internaționale a 
C.C. al P.C.R.

în după-amiaza aceleiași zile 
oaspeții au vizitat cartierele noi 
de locuințe și alte construcții din 
București. Explicațiile au fost date 
de Al. Iosif, arhitect-șef adjunct al 
Capitalei.

:s$
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Un pas decisiv spre medalia 
de argint: România-Japonia 3-1

PRAGA (prin tele
fon de la trimisul nos
tru). Miezul nopții de 
vineri spre sîmbătă a 
găsit echipele Japoniei 
și R. D. Germane de o 
parte și de alta a fi- 
leului din Palatul 
Sporturilor. Disputa 
lor, de mare interes 
pentru configurația 
Clasamentului, s-a în
cheiat după 143 de 
minute de joc efec
tiv — record de dura
tă la aceste campio
nate !

Cele două echipe, 
alcătuite din jucători 
tineri de mare pers
pectivă, au făcut o 
impresionantă risipă 
de energie oferind în 
același timp numeroa
se faze de volei mo
dern, în care măies
tria ș-a împletit ar
monios cu vigoarea. 
Ca de obicei, niponii 
au abordat meciul în 
forță, cu atacuri sur
prinzătoare și au cîști- 
gat primul set la 6. 
Voleibaliștii din R.D.G. 
și-au revenit și au 
cîștigat setul urmă

tor, apoi japonezii au 
luat din nou condu
cerea, dar după con
sumarea a patru se
turi scorul era egal : 
2—2. în sfîrșit, setul 
decisiv. Rezultatul era 
așteptat cu nerăb
dare nu numai de că
tre părțile în dispută 
directă, ci și de re
prezentativa noastră, 
angajată în lupta pen
tru locurile fruntașe 
ale clasamentului. Do
vedind resurse hotă- 
rîtoare în acest ultim 
set, echipa R.D.G. l-a 
cîștigat cu 15—4.

Pentru echipa noas
tră, rezultatul a în
semnat o scurtă dar 
importantă ascensiune 
în clasament: de pe 
locul al treilea pe al 
doilea, poziție de pe 
care a început ieri 
partida cu Japonia. Și 
de o parte și de cea
laltă, miza era deose
bit de mare în- 
trucît — se știe — la 
actualele campionate, 
în afară de titlul mon
dial, sînt puse în joc 
și două locuri pentru

turneul final al Olim
piadei din Mexic.

Partida cu Japonia 
a constituit un exa
men foarte dificil, pe 
care voleibaliștii noș
tri l-au trecut bine 
învingînd cu 3—1 
(15—10; 15—11; 8—15; 
15—11). Atacurile 
și-au atins ținta 
de cele mai mul
te ori, iar bloca
jul a funcționat co
rect. Este totuși de 
subliniat că au existat 
și o serie de „căderi", 
ca de exemplu în al 
treilea set, cînd s-au 
comis greșeli surprin
zătoare la preluările 
directe din serviciu, 
s-a tras fără adresă 
din poziții favorabile.

Datorită victoriei de 
ieri, echipa noastră 
păstrează locul doi în 
clasament, cu zece 
puncte (4 victorii și 
două înfrîngeri) și 
șansa de a termina 
competiția pe această 
poziție care i-ar adu
ce medalia de argint.

Alte rezultate de 
sîmbătă : Polonia-Iu- 
goslavia 3—1 ; Ceho
slovacia—R. D. Ger
mană 3—1.

Ion DUMITRIU

FOTBAL:
V V

Victoria dinamoviștilor bucureș- 
teni era de așteptat, desigur, în 
neciul lor de ieri cu reprezentan

ții studenților din Cluj. Trebuie 
spus însă că evoluția fotbaliștilor 
oaspeți s-a situat, de la un capăt la 
altul al întîlnirii, cu mult sub pro
nosticurile celor mai pesimiști su
porteri ai lor. Spectatorii prezenți 
în tribunele stadionului Dinamo — 
cîteva mii (se vede că federația 
de fotbal s-a înșelat crezînd că, 
prin defalcarea tradiționalelor cu
plaje va crește numărul biletelor 
vîndute 1) — au fost decepționați 
nu atît de absența unei concepții 
tactice în jocul studenților, cît mai 
ales de indiferența — am spune 
chiar indolența — cu care ei ,,și-au 
apărat" șansele. De aici numeroa
sele greșeli, uneori penibile, comi
se atît în atac, cît și în apărare 
și, firește, scorul categoric la care 
au pierdut: 4—0. Dinamoviștii, cu

toate că au marcat de patru ori, 
s-au lăsat adesea angrenați în jo
cul încîlcit al adversarilor. în 
urma victoriei de ieri, Dinamo a 
trecut pe primul loc în clasament, 
pe care îl va putea păstra în even
tualitatea că astăzi, la Brașov, fos
tul lider — Steaua — nu va obține 
ambele puncte.

TENIS; ȚBRIAC ÎNVINS

DE NĂSTASE
Ieri s-au disputat ultimele finale 

din cadrul concursului internațio
nal de țenis din Capitală. La sim
plu bărbați, tînărul Ilie Năstase a 
furnizat o mare surpriză, învin- 
gîndu-I cu 8—6, 6—4, 6—4 pe Ion 
Țiriac. Rezultatele celorlalte fina
le : dublu femei: Helga Schultze, 
Cora Schediwy (R.F.G.)-Lieffrig, 
Terras (Franța) 6—3, 9—7 ! dublu 
mixt: Helga Schultze, Ion Țirigc- 
Jeaninne Lieffrig, P. Mărmureanu 
6—3, 9—7.

(Urmare din pag. I)

prototipuri, mecanică fină între
ținere, un banc de probă și 
o pistă pentru experimentarea 
perforatoarelor, respectiv a mași
nilor de torcretat etc. în vederea 
lărgirii gamei cercetărilor, în ac
tualul cincinal s-a prevăzut crea
rea unor noi laboratoare — de 
mecanică a rocilor, cercetare a 
materialelor noi, calcul, modele, a 
încă două stații-pilot, a unor piste 
pentru experimentarea unor uti
laje pneumatice și de transport, 
precum și modernizarea și ampli
ficarea unora dintre laboratoarele 
și atelierele existente.

Amintesc faptul că în diferite 
grupuri de cercetare lucrează cir
ca 200 cadre cu înaltă calificare
— ingineri, tehnicieni. și munci
tori din cele mai diverse ramuri. 
Ei își desfășoară activitatea atît la 
centrul din Baia Mare, cît și în ex
ploatările de minereuri neferoase 
din țară,

— Ce veți face pentru ca ac
tivitatea științifică de cercetare 
să fie orientată spre subteran, 
adică spre locul unde se hotă
răște soarta producției ?

— Ca urmare a noii profilări a 
centrului de cercetări, în viitor 
vom acorda o mai mare atenție 
dezvoltării grupelor de cercetare 
cu specific minier. în acest sens, 
pe lîngă marile unități minjere vor 
lua ființă sectoare experimentale
— așa-zisele „laboratoare subte
rane", în care se vor aplica larg 
rezultatele cercetărilor efectuate.

Pentru asigurarea unor inter
venții operative în reglarea flu
xurilor tehnologice la uzinele de 
preparare, vom înființa laboratoa
re mobile care se vor deplasa ur
gent ori de cîte ori situația o va 
cere. Ele vor fi dotate cu apara
tură pentru stabilirea imediată a 
cauzelor ce provoacă diferite de
ranjamente în flux, precum și 
pentru înlăturarea lor.

— Cum vor fi valorificate re
zultatele cercetării miniere ?

— Faptul că ponderea covîrși- 
toare a activității centrului o con
stituie cercetarea aplicativă, pre
supune din partea noastră respon
sabilitatea deplină pentru rezulta
tul final, pentru randamentul în 
producție al roadelor cercetării. Și 
pînă acum bună parte dintre rea
lizările noastre s-au bucurat de 
aprecierea tehnicienilor și a spe
cialiștilor din unitățile productive, 
fiind extinse în aproape toate u- 
nitățile de minereuri neferoase 
din țară- Bunăoară, noile metode 
de susținere-torcretare, ancorele 
prefabricate din beton etc. și-au 
găsit aplicare în minele de la 
Baia Sprie, Săsar, Borșa, Bălan, 
Leșul Ursului, Moldova Nouă, iar, 
în afara sectorului minier, la con
solidarea silozurilor din portul 
Constanța, la susținerea tunelului 
de la Hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de pe Argeș și al
tele.

Menționez că la aplicarea și ex
tinderea noilor metode și tehnolo
gii de lucru acordăm direct asis
tență tehnică prin echipe mobile 
specializate, avînd în dotarea lor 
aparatura și utilajul necesar.

în ce privește valorificarea cer
cetărilor, dorința noastră ar fi ca 
perioada de la terminarea expe
rimentărilor pînă la aplicarea pro
cedeului sau utilajului în produc
ție să fie cît mai scurtă- Am ob
ținut în această direcție și unele 
rezultate pozitive, dar, din păca
te, există încă suficiențe înfăptuiri 
ale cercetătorilor noștri cărora, 
după experimentarea cu succes în 
faza industrială, nu li s-a asigu
rat extinderea, iar în unele ca
zuri nici chiar aplicarea în conti
nuare. Rezultă deci că una dintre 
direcțiile principale ale preocu
părilor noastre trebuie să fie valo
rificarea temeinică și rapidă a 
roadelor cercetării.

Sîmbătă seara, la Casa Scriito
rilor din Capitală a avut loc o în- 
tîlnire organizată de Comitetul 
național pentru sărbătorirea cen
tenarului poetului George Coșbuc 
și de Uniunea Scriitorilor, cu invi
tații de peste hotare sosiți pentru 
a lua parte la manifestările prile
juite de acest eveniment. Au par
ticipat membri ai conducerii Uniu
nii Scriitorilor, ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, scrii
tori.

Au fost prezenți scriitori din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
Finlanda, Franța, R. D. Germană,

Ieri la. sah
Runda a XH-a a campionatului 

masculin de șah nu a produs mo
dificări substanțiale în clasament. 
Partida V. Ciocîltea-Fl. Gheorghiu, 
care se anunța o întîlnire-derbi, s-a 
încheiat la egalitate într-o poziție 
pe care Ciocîltea ar fi putut în
cerca, totuși, să o valorifice. Ace
lași rezultat s-a înregistrat între 
Ghițescu-Nacu, Botez-Giinsberger, 
Partoș-Reicher, Șuta-Buză și Stan- 
ciu-Neamțu. Drimer a cîștigat cu 
negrele la Drozd (adversarul său a 
depășit timpul de gîndire), Gavrilă 
l-a învins pe Ungureanu, iar Soos 
pe Vaisman.

în clasament, Fl. Gheorghiu (9,5 
p.) păstrează o jumătate de punct 
avans asupra lui Partoș (9 p.). îi 
urmează Ghițescu și Drimer cu 
cîte 7,5 p., Soos cu 6,5p. etc.

Astăzi, începînd de la ora 16,30, 
în Aula Bibliotecii Centrale Uni
versitare se joacă runda a XIII-a, 
avînd „cap de afiș" partida Partoș- 
Ciocîltea.

Italia, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Po
lonă, U.R.S.S., Turcia și R. P. Un
gară.

Cu acest prilej acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii Scrii
torilor, a salutat pe oaspeți în 
numele Comitetului național pen
tru sărbătorirea centenarului poe
tului George Coșbuc.

★
După un turneu în orașele Cluj 

și Brașov, Teatrul de Stat de Mi
niaturi din Leningrad, în frunte 
cu Arkadi Raikin, artist al poporu
lui al R.S.F.S. Ruse, și-a început 
seria spectacolelor în Capitală. La 
primul spectacol, care a avut loc 
sîmbătă seara pe scena Sălii Pa
latului, au asistat Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, O. Livezeanu, vice
președinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea, oameni de cultură si 
artă, un numeros public. Erau pre- 
zenți A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

Spectacolul, la care și-a dat 
concursul și actorul Vasile Flores- 
cu de la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra", a înmănuncheat cîteva 
din reușitele creații ale artiștilor 
leningrădeni.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor oaspeți le-au fost oferite flori.

★
Sîmbătă după-amiază s-a în

tors în Capitală delegația română 
condusă de conf. dr. Vasile Vasi- 
lescu, președintele Secției de bio
fizică din cadrul Uniunii Societă
ților de Științe Medicale, care a 
participat la Congresul internațio
nal de biofizică de la Viena.

(Agerpres)

VIZITA ÎN R. S. CEHOSLOVACĂ A UNEI
I

DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI Al P. C. R.
PRAGA 10 (Agerpres). — La 9 

septembrie, delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Român, 
condusă de Teodor Haș, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Crișana al 
P.C.R., care se află în schimb de 
experiență în R. S. Cehoslovacă, 
a fost primită de Lubomir Strou- 
gal, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. întîlnirea s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

în aceeași zi, ambasadorul Re

publicii Socialiste România în Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
prof. Gheorghe Nițescu, a oferit în 
saloanele ambasadei un cocteil în 
cinstea delegației P.C.R. Au parti
cipat L. Strougal, secretar al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia, Karel 
Kurka, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al R. S. Cehoslova
ce, Jan Havelka, șef de secție la 
C.C, al P.C. din Cehoslovacia, con
ducători ai unor comitete regionale 
și raionale de partid, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe al R. S. Cehoslovace.

DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI Al P. C. R.

ÎN R. P.
ULAN BATOR 10 (Agerpres). — 

Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Iosif Uglar, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului regional 
Maramureș al P.C.R., a vizitat re
giunea Omnogobț. în cursul vizitei.

MONGOLA ■
delegația a luat cunoștință de mun
ca de partid a comitetului regio
nal Omnogobi. Delegația a vizitat 
uniunea agricolă din Hanhongor, 
unde a p lat discuții privind des
fășurarea vieții de partid în uni
tățile respective.

Manevrele 
militare 
„Vltava"

După cum s-a anunțat, în cursul 
acestei luni, potrivit planului Sta
tului Major al Forțelor armate 
unite ale țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, pe terito
riul R.S. Cehoslovace vor avea loc 
manevre militare ale cîtorva state 
participante la această organiza
ție. Manevrele vor purta denumirea 
rîului care străbate țara gazdă, 
„Vltava". La ele vor participa 
trupe ale forțelor armate ale R.S. 
Cehoslovace, Uniunii Sovietice, 
R.D. Germane și R.P. Ungare.

Desfășurarea manevrelor va fi 
urmărită de miniștri ai apă
rării naționale ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
de atașați militari ai armatelor 
aliate, precum și de reprezentanți 
ai vieții publice și politice din R.S. 
Cehoslovacă.

Se prevede ca exercițiul „Vlta
va" să se încheie cu o mare para
dă militară a tuturor trupelor par
ticipante, în orașul Ceske-Bude- 
Jovice.

Acad. OCTAV MAYE
£2

Academia Republicii Socialiste 
România și Ministerul învățămîn- 
tului anunță cu profund regret în
cetarea din viață a academicianu
lui Octav Mayer, membru al Sec
ției de științe matematice, profe
sor la Universitatea din Iași.

Octav Mayer s-a născut la 6 oc
tombrie 1895, în Mizil. După ab
solvirea Facultății de științe din 
Iași a funcționat la Universitatea 
din Iași ca asistent, conferențiar și 
apoi profesor. întreaga sa activi
tate pe tărîmul cercetării științifi
ce și al învățămîntului a fost ca
racterizată de muncă stăruitoare 
pentru dezvoltarea matematicii și 
a învățămîntului superior, de par
ticipare activă la pregătirea mul
tor generații de matematicieni. în 
calitate de conducător al revistei 
„Analele Universității din Iași", a 
conțribuit în mod deosebit la ridi
carea nivelului științific al acestei 
publicații.

Opera științifică a lui Octav 
Mayer conține contribuții funda
mentale în diferite domenii ale 
geometriei. începînd cu lucrarea 
sa de doctorat, susținută în anul 
1920, Octav Mayer abordează în- 
tr-un cadru general și în același 
timp unitar, probleme de geome
trie algebrică- Alături de Gh. Ți- 
țeica și Al, Myller, Ocțav Mayer 
este unul din fondatorii geometriei

diferențiale centro-afine. în geo
metria diferențială proiectivă el 
introduce suprafețele care-i poartă 
numele. în geometria diferențială 
a varietăților din spațiul biaxial 
proiectiv, O. Mayer a studiat teo
ria generală a curbelor și supra
fețelor riglate ; datorită contribu
țiilor sale în acest domeniu, Octav 
Mayer este considerat creatorul 
geometriei diferențiale biaxiale. 
Prin cercetările sale asupra varie
tăților din spațiul euclidian, el 
este unul din fondatorii teoriei 
tensoriale a rețelelor. Studiile sale 
dim domeniul geometriei au con
stituit puncte de plecare pentru 
cercetările multor matematicieni 
români și străini.

în semn de recunoaștere a meri
telor sale pe tărîmul științific, Oc
tav Mayer a fost ales în 1955 mem
bru titular al Academiei, iar în 
anul 1962 i s-a conferit titlul de 
„Om de știință emerit".

Stingerea din viață a academi
cianului profesor Octav Mayer, 
profund regretată de toți oamenii 
de știință și cultură din țara noas
tră, constituie o grea pierdere pen
tru știința matematică românească.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA 
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Frați siamezi
La spitalul general din 

Nicosia s-au născut vi
neri doi frați gemeni sia
mezi. Potrivit declarațiilor 
medicilor, noii născuțî și 
tînăra mamă, în vîrstă de 
22 de ani, sînt sănătoși, 
deși nașterea a avut loc 
la opt luni. Medicii au

menționat că cei doi frați 
sînt lipiți într-o porțiune 
mică, în dreptul pieptului, 
ceea ce va permite sepa
rarea lor cu ușurință.

Record telefonic
Italia deține recordul 

european în ce privește 
utilizarea telefoanelor: în

John Ridgeway și John Blyth în barca lor cu rame 
după 92 zile, timp în care au străbătut 3 000 mile, 

de-a lungul Oceanului Atlantic

medie 4,8 convorbiri pe zi 
de abonat. Urmează apoi 
Olanda — 3,9 convorbiri, 
Germania federală — 3,4 
convorbiri și Anglia — 3,2 
convorbiri.

Prima femeie 
toreador

Isabella Bernier este 
prima femeie din Europa 
care a îmbrățișat mese
ria de toreador. Originară 
din R.F.G., Isabella a ple
cat cu doi ani în urmă în 
Mexic pentru a învăța 
meserie iar de curînd a 
avut prima reprezentație.

Urme de acum

150 milioane 

de ani
în centrul Japoniei, în 

apropiere de orașele Asu-

trăit în perioada jurasiati- 
că, adică aproximativ cu 
150 milioane de ani în 
urmă. Paleontologii japo
nezi consideră că fosilele 
aparțin unor animale care 
au trăit în bazinul man
ciurian, ceea ce probează 
că, de-a lungul perioadei 
jurasiatice, Japonia era 
legată de continentul asi
atic, infirmînduse astfel 
teoria geologică de pînă 
acum.

Pățania meșterului 

iscusit
Antonio Piccirillo era 

cel mai iubit și mai cău
tat mecanic de autoturis
me din Neapole. Repara 
■repede și ieftin. Spre mi
rarea clienților săi, Anto
nio a fost arestat de po
liție. De ce? Pentru că 
priceperea sa consta în 
a fura o mașină identică

wa și Fukui, au fost des- cu cea adusă la reparat 
coperite recent fosilele u- și în a-i schimba doar 
nor animale care ar fi numerale.

de asistență

n urmă cu cinci ani, la 
17 august 1961, Confe
rința inferamericană de 
la Punta del Este apro
ba cu surle și frîmbițe 
planul nord-american 
destinat Americii Latine.

Grație abilității lui R. Goodwin (ase
sor al ex-președintelui Kennedy), pla
nul a căpătat numele atrăgător de 
„Alianța pentru progres". Un regiment
de ziariști au lucrat de zor 12 zile
pentru a înștiința lumea asupra vir
tuților „istorice" ale planului de a- 
sistență anunțat de altfel, cu mult 
înainte de președintele S.U.A. Și a- 
ceasfa era doar un modest preludiu 
la torentul publicitar revărsat ulterior 
și, care, deși vizibil afectat de epui

atitudinii S.U.A. față de America La
tină".

Dar din exuberanța acelor zile nu 
a rămas azi aproape nimic, adeverin- 
du-se întru totul previziunea ziaru
lui chilian „El Sigio" că „timpul va 
spulbera iluziile și va deschide ochii 
asupra acestui nou act al dramei 
noastre".

Au trecut cinci ani. In acest răs
timp Consiliul Interamerican Econo
mic și Social a făcut cinci bilanțuri 
anuale afișînd ca de obicei „succe
se" în documentele fjnale. Ce se pe
trece însă, îndărătul ușilor consiliu
lui ? Nemulțumirea tot mai accentuată 
a opiniei publice lafino-americane 
față de consecințele „asistenței"

monstrează elocvent intențiile și pre
ocupările Washingtonului.

Constatări amare se acumulează 
chiar în rîndurile cercurilor oficiale 
lafino-americane, fără a vorbi de pă
rerea păturilor majoritare, lată, culese 
la întîmplare, cîteva opinii : „Alianța 
pentru progres a degenerat într-un 
program de utilizare a aspirinei pen
tru a trata cancerul" — afirma sena
torul Victor Haedo, ex-președinfe al 
Consiliului de Stat ai Uruguayului. 
Intr-un articol din revista venezue- 
leză „Mundo Economico" găsim ur
mătoarele aprecieri asupra esenței 
programului : «Alianța» e un concept 
paternalist ce nu are nicj o bază eco
nomică. Injectarea de dolari, chiar

voi limita la cîteva puncte mai eloc
vente. Paragraful 1.04 al textului spe
cifică faptul că „resursele Fondului 
nu vor fi utilizate pentru cumpărarea 
de terenuri agricole". Aceasta îm
piedică orice reformă agrară de 
proporții, căci bugetele debile aflate 
ia dispoziția unor guverne latino-a- 
mericane nu sînt capabile să facă 
față răscumpărării pămînturilor de la 
moșien. Rămîne alternativa confiscării. 
Dar, din pricina pozițiilor lor de cla
să guvernanții respectivi o exclud 
apriori. Punctul 2.01 insistă ca „ce
rerile de împrumuturi să fie satisfă
cute numai pentru proiectele sau 
programele ai căror solicifanți vor fi 
parțial solvabili", Înseamnă că acce-

zare, continuă încă și azi.
De la tribuna conferinței, șeful 

delegației S.U.A., secretarul de fi
nanțe Douglas Dillon explica asisten
ței cam ce înseamnă „Alianța" : 
„America Latină, dacă va adop
ta măsurile interne necesare, poa
te aștepta ca eforturile sale să 
fie urmate de un aflux de capital de 
pînă la 20 miliarde de dolari" *). 
„Măsurile" așteptate din partea lati
no-americanilor ar fi trebuit să fie :
„întărirea sistemului fiscal, reforma 
agrară, pentru ca pămînturile nefolo
site să fie cultivate și ca agricultorii 
să poată fi sfăpînii suprafețelor pe 
care le lucrează ; vor fi de asemenea 
necesare programe mult lărgite în do
meniul învățămîntului, construcției de 
locuințe și sănătății publice. Iar pen
tru Statele Unite va fi necesar să-și 
asume o mai mare responsabilitate 
în ajutorarea republicilor frățești".

Din partea S.U.A., asistența anun
țată ar fi urmat să fie (luate împre
ună sectorul public și cel privat) de 
un miliard de dolari pe an, Carta 
finală de la Punta del Este pre
vede creșterea cu 2,5 la sută pe 
an a economiei în toate țările 
lafino-americane, eliminarea anal
fabetismului pînă în 1970, lărgirea 
construcției de „case populare", sta
bilizarea prețurilor, canalizarea cen
trelor urbane, combaterea maladiilor, 
reforme agrare, diversificarea produc
ției agricole, necesitatea de reuniuni 
interamericane convocate o dată pe 
an pentru a analiza progresele reali
zate etc., etc. Planul era calificat, nu
numai de către cercurile oficiale, ci
și de o parte a latino-americanilor 
creduli, drept „autentică revizuire a

*) Dillon se referea la cei 10 miliar
de de dolari promiși de S.U.A. Ameri- 
cii Latine pe timp de zece ani, adică 
jumătate, iar cealaltă jumătate prove
nind, prin simplă supoziție, din partea 
unor țări ca Franța, R.F.G., Japonia, 
lucru ce, evident, nu s-a realizat.

S.U.A. a ajuns să influențeze compor
tarea reprezentanților oficiali. La ul
tima reuniune a consiliului, ținută la 
Buenos Aires, unul din membrii „Co
mitetului celor nouă" (așa numitul co
mitet al înțelepților al Alianței pen
tru progres), economistul brazilian 
Romulo de Almeida, a demisionat din 
funcție, explicînd că „dezvoltarea re
alizată de America Latină în ultimii 
cinci ani, de cînd ființează „Alian
ța", a fost mai mică decît în cincina
lul anterior, cînd încă nu exista un 
astfel de program de colaborare cu 
Statele Unite". La cîteva zile 
după Almeida, au demisionat toți cei
lalți membri ai comitetului, sub mo
tiv că funcțiile lor sînt pur onorifice, 
întrucît „S.U.A. țin să administreze di
rect și fără asesori fondurile desti
nate Alianței, conform propriilor in
terese", De altfel, intervenția secreta
rului de stat al S.U.A. pentru Ameri
ca Latină, Lincoln Gordon, la reuniu
nea de la Buenos Aires, în cursul că
reia a declarai că „pentru guvernul 
S.U.A. este mult mai important să fi
nanțeze războiul din Vieinam", de-

în cazul că se realizează, nu ajută po
porul, ci guvernele, ale căror inte
rese sînt în mod frecvent opuse po
porului. Ceea ce ar ajuta poporul ar 
fi valorificarea muncii sale, a produc
ției. Din nefericire, Alianța a fost 
concepută mai mult ca un plan politic 
decîf economic. întreaga afacere nu 
e altceva decîf un pur colonialism... 
Colonialismul e unica pricină a foame
tei în America Latină". „în realitate.— 
scrie revista mexicană «Politica» — 
nici o personalitate marcantă din A- 
merica Latină nu consideră „Alianța” 
mai mult decît o fantezie, un plan 
propagandistic pentru a menține in
tactă structura existentă aici".

Se mai întîlneșc totuși păreri în 
sensul că roadele nesatisfăcătoare ale 
„Alianței" s-ar datora modului defec
tuos în care este aplicată, greșelilor 
celor răspunzători de ea rezisten
țelor locale etc. De fapt, rezultatele 
sînt pe măsura prevederilor de func
ționare. Să ne oprim puțin asupra 
„Fondului Alianței" care e baza pro
gramului, stabilind regulile șl crite
riile după care este administrat. Mă

sul spre fonduri este deschis în pri
mul rînd (dacă nu exclusiv) firmelor 
mari, care de regulă sînt private și 
subsidiare ale corporațiilor străine, că 
acestea se îmbogățesc în continuare, 
în timp ce sectorul public, mai sărac 
în mijloace, rămîne pe planul al doi
lea. Pe de altă parte, prin pa
ragrafele 4. 05 — unde se spu
ne că „nici unul din capitolele fon
dului nu va putea fi utilizat pentru 
cumpărarea de bunuri sau servicii 
dintr-o țară nemembră" — și 4.06, 
care precizează că „fondurile vor fi 
folosite pentru cumpărarea de bunuri 
și servicii din Statele Unite sau... din- 
îr-o țară ce primește asistență" (adică 
latino-americană), Statele Unite reali
zează două lucruri : pe de o parte 
opresc pe latino-americani să cum
pere bunuri și servici' în alte țări 
unde le-ar obține mai ieftin, și, de 
asemenea, fac ca dolarii împrumutați 
să părăsească rareori S.U.A.

în fine, este stabilit că acordarea 
de împrumuturi se realizează ca tran
zacție financiară, adică se percep do- 
bînzi și sînt aprobate prin două

treimi din voturile în cadrul Băncii 
Interamericane. Voturile sînt în ra
port de contribuția financiară a țării, 
iar Statele Unite care au 40 la sută 
din total, practic au controlul asigu
rat. „Și atunci — scria un ziar Peru
vian — unde este „ajutorul’ 7 Din 
totdeauna S.U.A. au căuta* să împru
mute bani guvernelor noastre. Au a- 
juns chiar să ajute opoziția locală să 
răstoarne guverne care refuzau să ac
cepte împrumuturi, cum s-a înfîm- 
plat în Nicaragua, Honduras și alte 
părți. Și au prezentat întotdeauna 
volumul împrumuturilor ca pe un 
Indice al generozității. Rațiunea e 
simplă : o țară îndatorată devine pri
zonieră a creditorilor".

în rezumat, „Alianța" — lăsînd la 
o parte substratul și implicațiile ei 
politice — a promis în general 
puțin (e suficient să ne amin- 
fim că totalitatea fondurilor anunțate 
nu ar fi daf fiecărui latino-american 
mai mult decît cîteva pachete de ți
gări), a dat și mai puțin, și chiar în 
aceste cazuri nu e vorba decît de un 
plasament financiar avantajos pentru 
cei ce-l oferă. Cei care exaltă virtu
țile programului, spunînd că cu fon
durile lui s-au construit un număr de 
șosele pe continent, s-au con
struit cîteva cartiere de locuin
țe, poduri, școli, sau au fost 
ajutorate regiuni bînfuite de foa
mete etc., uită cu sau fără voie, că 
toate acestea înseamnă o picătură 
de apă în oceanul nevoilor Americii 
Latine, că în ultimă instanță ele re
prezintă numai o infimă părticică din 
ceea ce latino-americanilor li se ia 
pe alte zeci de canale. Nu e de 
mirare că pînă și modesta creștere 
economică de 2,5 la sută pe an pre
văzută în Cartă, nu s-a realizat. Gus
tavo Lagos, directorul Institutului 
pentru integrarea Americii Latine, en
titate creată de Banca Inferamericană 
de Dezvoltare, ajunge la următoarele 
concluzii amare la cinci ani de func
ționare a „Alianței" î „Deteriorarea 
crescîndă a situației economico-so- 
ciale este rezultatul insuficientei 
creșteri a producției în ansamblu. Sîn- 
fem fot mai săraci față de țările in
dustrializate... în acest fel, țările la- 
tino-americane devin tot mai depen
dente, pe plan tehnologic și de edu
cație, apropiindu-se uneori în mod 
periculos de starea de colonia
lism”. Paralel, însă, avansează și pro
cesul de împotrivire al forțelor pa
triotice Și progresiste ; sub steagul 
luptei pentru apărarea interesele na
ționale, pentru Independență și pro
gres economico-social, aceste forțe 
grupează zeci de milioane de lafino- 
americani.

Vasile OROS
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Breșă 
in bugetui 
N.A.T.O.

„Dosarul atlantic’ a fost repus 
pe rol. După retragerea sa 
din organismele integrate ale 
N.A.T.O., Franfa a notificat, 
miercuri, celorlalfi 14 membri ai 
alianței atlantice că nu va mai 
participa la cheltuielile militare 
comune ale acestei organizași. 
Mai precis, începînd din ianua
rie 1967, Franfa nu va mai con
tribui la cheltuielile așa-numite 
de infrastructură (construcfii de 
aeroporturi, linii de comunicafii, 
conducte de petrol etc.) și nici 
la unele cheltuieli prevăzute în 
bugetul militar al N.A.T.O., înfru- 
cît — după cum relevă autori
tățile de la Paris — aceste chel
tuieli nu sînf în interesul natio

nal. Bugetul global de infrastruc
tură pe patru ani al N.A.T.O., 
stabilit la începutul acestui an, 
se. cifrează la 640 milioane do
lari, cota Franfei fiind de peste 
12 la sută. Agenfia France Presse 
consideră că hotărîrea Parisului 
va crea o breșă în bugetul co
mun al N.A.T.O. Potrivit aceleiași 
surse, guvernul francez va con
tinua să participe numai la acele 
cheltuieli bugetare ale pactului 
nord-aflanfic care ar rezulta de 
pe urma eventualelor acorduri 
de cooperare între Franfa și ță
rile N.A.T.O. .

Ziarele occidentale se referă 
pe larg la urmările noii măsuri 
a guvernului francez, arăi“nd că 
una dintre acestea este sporirea 
contribuției financiare a celor
lalți membri ai N.A.T.O., care 
vor trebui acum să suporte și 
cofa ce o plătea Franfa. Aceasta 
provoacă o vie nemuljumire în 
rîndurile „celor 14", mai cu sea
mă în Anglia, unde cercurile po
litice sînt tot mai preocupate de 
reducerea cheltuielilor efectuate 
de trupele britanice stafionate în 
R.F.G. Pînă și Washingtonul și-a 
exprimat regretul. Ziarul „Nev? 
York Herald Tribune" este de 
părere că hotărîrea Franfei poa- 
ie da naștere unei probleme po
litice pentru ministrul apărării, 
McNamara, căruia Congresul i-a 
cerut de mai multă vreme să re
ducă cota S.U.A. la bugetul de 
infrastructură al N.A.T.O. și să-i 
determine pe aliafii vest-euro- 
peni să plătească mai mult. Sînt 
așteptate reacfiile (arilor mici 
din pactul nord-atlanfic, care, 
în mai multe rînduri, și-au ex
primat îngrijorarea fafă de creș
terea poverii ce trebuie să o su
porte, datorită apartenenfei lor 
la N.A.T.O.

Un purtător de cuvînt al dele
gației franceze la Consiliul per
manent al N.A.T.O. a calificat 
noua măsură a guvernului său 
ca o consecinfă logică și ca o 
măsură practică ce urmează după 
retragerea din organismele mili
tare integrate. Poziția de dezan
gajare treptată a Franfei fafă de 
N.A.T.O. ridică — așa cum sub
liniază unii observatori politici 
— problema viitoarei cooperări 
militare între aceasta și ceilalți 
14 aliați atlantici. Aici nu se 
face nici un secret din faptul că 
Franfa dorește să-și rezerve 
dreptul de a hotărî singură, de 
la caz la caz, oportunitatea rela
țiilor sale de colaborare mi
litară.

Cei 14 membri ai alianfei au 
hotărît să examineze noua mă
sură a Franfei, urmînd să-și spu
nă părerile înfr-o ședinfă care va 
avea loc săpfămîna viitoare.

Al. GHEORGHIU

Poziția R.D. Vietnam si a F.N.E.7 1

exprimă prevederile esențiale 
ale acordurilor de la Geneva 
Interviul acordat de președintele Ho Și Min

PARIS 10. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal transmi
te : In numărul său din septem
brie, revista franceză „L'Evene- 
ment" publică un interviu al pre
ședintelui R.D. Vietnam, Ho Și 
Min.

La una din întrebări, președin
tele Ho Și Min a răspuns : „Ame
ricanii se află într-o situație foar
te grea. Totuși, ei pregătesc alte 
aventuri împotriva noastră. Po
porul nostru este gata să le facă 
față. De fiecare dată cînd ameri
canii fac un nou pas spre intensi
ficarea războiului, ei fac și mare 
zgomot despre așa-zisele negocieri 
de pace. Este vorba de o simplă 
perdea de fum. Dacă există, to
tuși, persoane de. bună credință 
care, înșelate de propaganda ame
ricană, ne sfătuiesc să negociem 
cu orice preț cu agresorii, ele uită 
că pentru a se pune capăt acestui 
război este suficient ca america
nii să se decidă să plece. Pentru 
ei aceasta este singura soluție o- 
norabilă".

La întrebarea: „Deși america
nii nu au respectat acordurile de 
la Geneva, credeți că principiile 
acestor acorduri rămîn valabile și 
că pacea poate fi restabilită pe a- 
ceastă bază ?“, președintele Ho Și 
Min a răspuns : „Poziția Vietna
mului este clară : ea constă în cele 
patru puncte ale guvernului R.D. 
Vietnam și cele cinci puncte ale

Declarația M.A.E. 
al R.D. Vietnam

HANOI 10 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., pur
tătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declara
ție în legătură cu condițiile prezen
tate recent de președintele S.U.A., 
Johnson, cu privire la retragerea 
trupelor americane din Vietnam. 
Johnson, se arată în declarație, a 
relevat că este dispus să „prezinte 
programul pentru retragerea" tru
pelor S.U.A. din Vietnamul de sud 
dacă R. D. Vietnam „pune capăt 
infiltrărilor" și dacă „forțele Viet
namului de nord aflate ilegal în 
Vietnamul de sud sînt, de aseme
nea, retrase". 1

Izolați și puși într-o situație deo
sebit de dificilă, se arată în decla
rația purtătorului de cuvînt, impe
rialiștii americani au plăsmuit mi
tul despre „agresiunea" vietna
meză împotriva Vietnamului în 
încercarea de a justifica propriile 
lor acțiuni piraterești. Aceste 
plăsmuiri ca și condițiile puse de 
președintele Johnson dezvăluie 
încă o dată intenția S.U.A. de a 
rămîne în Vietnamul de sud.

„Guvernul Statelor Unite, se spune 
în declarație, nu are nici un drept 
să impună poporului vietnamez să 
accepte anumite condiții pentru 
retragerea armatelor americane din 
Vietnamul de sud. Statele Unite nu 
au nici un drept să impună gu
vernului R. D. Vietnam să accepte 
anumite condiții pentru încetarea 
bombardării Vietnamului de nord".

In încheierea declarației se arată 
că pacea va fi restabilită în Viet
nam în momentul în care Statele 
Unite vor pune capăt agresiunii 
lor și își vor retrage toate trupele.

Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Poziția 
noastfă exprimă prevederile esen
țiale ale acordurilor de la Geneva 
din 1954, în actuala conjunctură. 
Aceasta este singura bază justă 
pentru reglementarea problemei 
vietnameze".

LEIPZIG 10 (Agerpres). — La 
Leipzig se desfășoară lucrările ce
lei de-a 24-a conferințe a munci
torilor din întreaga Germanie. La 
lucrări participă peste 1 000 de 
delegați, printre care numeroși 
muncitori și activiști sindicali din 
cele două state germane și din 
Berlinul occidental. Sînt prezenți 
reprezentanți ai C.C. al P.S.U.G. și 
ai Partidului social-democrat din 
R.F.G. In centrul atenției partici- 
panților la conferință se află pro
blema apropierii și înțelegerii re
ciproce între cele două state ger
mane.

în preajma reluării activității politice

Un comunicat al 
Direcțiunii P. C. Italian

ROMA (Agerpres). — In înche
ierea reuniunii Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, care a 
analizat situația în care are loc 
reluarea activității politice și 
parlamentare după vacanța de 
vară, a fost dat publicității un 
comunicat. Documentul sublinia
ză agravarea pericolului care ame
nință pacea lumii în urma înăs
pririi politicii americane de escala
dare. Una din mărturiile care con
firmă gravitatea deosebită a situa
ției. este și „gestul" secretarului 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant, care a relevat în 
mod deschis criza spre care se în
dreaptă O.N.U. în fața continuării 
politicii de agresiune americană. 
Populația italiană, conștientă de 
gravitatea pericolului politicii ame
ricane, a participat la noi acțiuni 
unitare pentru salvgardarea păcii 
și de solidaritate cu eroicul popor 
vietnamez. Comuniștii italieni își 
reînnoiesc angajamentul de a par
ticipa la acțiuni comune cu toate 
forțele democratice și iubitoare de 
pace, menționează comunicatul.

Referitor la problemele de poli
tică internă, documentul amintește 
de apropiata dezbatere în parla
ment a proiectului programului de 
dezvoltare economică a țării. Ca
racterul democratic pe care tre
buie să-l aibă acest program poate 
fi garantat numai de o consultare 
largă în cadrul regiunilor, comu-

nităților locale, în rîndurile oame
nilor muncii și în păturile mijlocii, 
de a căror contribuție trebuie să 
țină seamă parlamentul și comite
tele regionale însărcinate cu stu
dierea programului. Marile lupte 
sindicale în curs trebuie să im
pună o linie calitativ diferită și co
respunzătoare nevoilor maselor 
populare din țară în problemele 
urgente ale reformei urbanistice, 
sanitare, a învățământului și în 
problemele care stau în fața între
prinderilor' de stat.

argentina: Gaze lacrimogene 
împotriva studenților

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). 
— Poliția din orașul Cordoba a 
folosit grenade cu gaze lacrimo
gene pentru a împrăștia în seara 
zilei de vineri peste 1 000 de stu
dent! participant! la o demonstra
ție de protest împotriva hotărîrii 
guvernului de suspendare a auto
nomiei universitare în țară. Aceas
tă manifestație urmează altor de-

monstrații care au avut' loc în 
cursul ultimelor două zile, cu care 
prilej peste 60 de persoane au 
fost arestate. Cu toate că recto
rul Universității din Cordoba a 
hotărît suspendarea cursurilor pe 
timp nedefinit, studenții au anun
țat că vor continua mișcarea lor 
de protest.

R. P, UNGARĂ

Festivitățile 
populare de la 
Szigetvar

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — 
Cu prilejul împlinirii a 40*0 de ani 
de la bătălia victorioasă a apărăto
rilor cetății Szigetvar împotriva co
tropitorilor turci, la Szigetvar au 
avut loc festivități populare.

In cuvîntarea rostită la ședința 
solemnă care a avut loc cii aceas
tă ocazie, Gyula Kallai, președinte
le guvernului revoluționar munci
toresc țărănesc ungar, a subliniat 
că Ungaria socialistă respectă tradi
țiile progresiste ale trecutului său 
național. Păstrarea valorilor isto
riei, a spus vorbitorul, nu numai 
că nu contrazice și nu constituie o 
piedică, ci este neapărat necesară 
pentru construirea societății socia
liste. Tocmai clasa muncitoare, po
porul, care construiesc socialismul, 
sînt moștenitorii și continuatorii 
tradițiilor progresiste ale istoriei.

In încheierea cuvîntării sale, 
Gyula Kallai a anunțat hotărîrea 
Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare în legătură, cu transfor
marea Szigetvarului în oraș și a 
vorbit despre dezvoltarea acestuia.

SHAPE (Comanda
mentul suprem al for
țelor N.A.T.O. din Eu
ropa), al cărui act de 
expulzare a fost sem
nat de guvernul fran
cez în primăvara a- 
cestui an, va avea, în 
sfîrșit, un nou domi
ciliu. Cei 14 aliați ai 
Franței din Consiliul 
permanent al N.A.T.O. 
au căzut vineri de a- 
cord să accepte ofer
ta guvernului belgian 
de a se instala sediul 
SHAPE la Casteau, la 
circa 50 km de Bru
xelles. Ei au discutat- 
șl problema reparti
zării cheltuielilor de 
transfer, a finanțării 
lucrărilor de con
struire a noului sediu. 
Nu a putut fi luată

încă nici o hotărire; 
unii delegați au for
mulat rezerve, pretex
ted că nu au primit 
instrucțiuni precise 
din partea guvernelor 
respective.

Noul domiciliu ai 
N.A.T.O., Casteau, este 
cunoscut ca o regiune 
izolată, nedezvoltată 
economic, care nici pe 
departe nu poate su
plini condițiile pe 

..pare le avea per- 
ăonalulț-po.mandamen- ț 
tului SHAPE în îm
prejurimile Parisului.

' „Pregătirile" în aceas
tă regiune a Belgiei 
începuseră încă înain
te de a se cunoaște 
decizia Consiliului 
permanent al N.A.T.O.;

speculațiile de tere
nuri ( sînt în floare: 
„Vînzătorii de limo
nada, ambițioși — re
marcă ziarul „Com
bat" — se văd deja re- 
făcînd ambianța din 
„Paris by night" pen
tru a-i distra pe „exi
lați". Sosirea militari
lor de la SHAPE pare 
a fi un chilipir, „o 
mină de aur" pentru 
unii, , dar îl va costa 
scump pe contribuabi
lul' belgian. După re
fuzul Franței de a 
participa la. cheltuieli
le de transfer, belgie
nii vor trebui să plă
tească nu mai puțin 
de 50 milioane franci 
francezi. După cîte se 
vede, o „afacere" 
destul de scumpă.

La conferința Commonwealthului

SE ASCUT CONTROVERSELE 
ÎN PROBLEMA RHODES!ANĂ

LONDRA 10 (Agerpres). — La 
conferința statelor Common- 
wealthului, care se desfășoară în 
capitala Marii Britanii, discuțiile 
asupra problemei rhodesiene, așa 
cum remarcă agențiile de presă, au 
intrat într-o fază critică. Primul 
ministru canadian, Lester Pearson, 
a prezentat participanților la con
ferință un plan de compromis pri
vind rezolvarea crizei rhodesiene, 
care prevede un angajament din 
partea Marii Britanii de a nu re
cunoaște independența Rhodesiei 
decît pe baza 1 unui sistem electo
ral suficient de reprezentativ pen
tru majoritatea populației, precum 
și aplicarea de sancțiuni selective 
obligatorii asupra principalelor 
produse de export.

Propunerile primului ministru

canadian vor fi examinate de o 
reuniune extraordinară a cabine
tului britanic pe care primul mi
nistru englez, Harold Wilson, a con
vocat-o pentru a examina stadiul 
lucrărilor conferinței Common- 
wealthului. Citind surse bine in
formate, agenția France Presse a- 
rată că. guvernul britanic n-ar fi 
ostil, în principiu, aplicării de 
sancțiuni selective obligatorii.

Președintele Ugandei, Milton 
Obote, a respins planul de com
promis canadian. în cursul unei 
conferințe de presă, Obote a afir
mat că propunerile canadiene nu 
prevăd un sufragiu universal cerut 
de țările africane ale Common- 
wealthului ca o condiție preala
bilă a acordării independenței 
Rhodesiei.

Primirea tovarășului Manea Mănescu
5

de către tovarășul Waldeck Rochet• - fi
PARIS. — Corespondentul Ager

pres Al. Gheorghiu, transmite: 
Tovarășul Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Român, care se află 
la odihnă în Franța, a fost primit 
sîmbătă de tovarășul Waldeck Ro
chet, secretar general al Partidului 
Comunist Francez. .Cu acest prilej

a avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească.

Au fost de față Raymond Guyot, 
membru al Biroului Politic al 
P.C.F., Roland Leroy, membru 
supleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.F., și Leon 
Mauvăis, membru al C.C. al P.C.F.

Demisia 
guvernului R.A. U.
FORMAREA NOULUI CABINET

CAIRO 10 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția M.E.N., pri
mul ministru al Republicii Arabe 
Unite, Zakaria Mohieddin, a pre
zentat președintelui Nasser demi
sia cabinetului său. Demisia a fost 
acceptată. Mohammed Sidky So- 
liman, ministru pentru pro
blemele barajului de la As
suan,- a fost însărcinat cu for
marea noului guvern al R.A.U. 
Ziarele egiptene relevă că înlocui
rea vechiului guvern printr-o 
nouă echipă guvernamentală este 
legată de noile sarcini economice 
ale țării. „Al Ahram" informează 
că în noul cabinet vor fi create 
noi posturi de miniștri și trei-pa- 
tru posturi de viceprim-miniștri. 
Guvernul format de Sidky Soli- 
man urmează să depună jurămîn- 
tul duminică.

★
Agenția M.E.N. a anunțat sîmbă

tă după-amiază componența nou
lui guvern al Republicii Arabe 
Unite, in care funcția de prim-mi- 
nistru este deținută de Sidky So- 
liman. Noul cabinet egiptean cu
prinde patru prim-viceprim-mi- 
niștri în loc de opt, cît erau în 
fostul guvern condus de Zakaria 
Mohieddin. Ministrul afacerilor 
externe a rămas în continuare 
Mahmud Riad, portofoliul interne
lor a rhvenit lui Sharawy Gomaa

(post deținut de fostul premier 
Mohieddin), iar în funcțiile de mi
nistru de război și de ministru al 
economiei și comerțului exterior au 
fost numiți Shamseddin Badran și, 
respectiv, Hassan Abbas Zaki. 
Noul guvern al R.A.U., după cum 
remarcă agenția M.E.N.,. cuprinde 
șapte noi miniștri.

GRUNDIG
Șl C. S. F.
SE ASOCIAZĂ

Firma vest-germanâ „Griin- 
dig", cunoscută - ca primul 
constructor de aparate de ra
dio electrice în Europa, și 
Compania franceză de tele
grafie fără fir (C.S.F.), au în
cheiat un acord de cooperare 
tehnică. Acordul privește, în 
special, produsele destinate 
televiziunii în culori. ^Aceasta 
a provocat o vie surpriză. Este 
știut că R.F.G. dezvoltă siste
mul de televiziune în culori 
„P.A.L.", în timp ce Franța 
sistemul „S.E.C.A.M.".

i Viu interes pentru
i exponatele românești
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Situai în centrul ca
pitalei Greciei de nord, 
Tîrgul international 
constituie în aceste 
zile principalul punct 
de atracfie. Numai în 
primele 48 de ore 
după deschidere, Tîr
gul de la Salonic a 
fost vizitat de peste 
116 000 persoane.

Cele 37 de țări parti
cipante la ediția de a- 
nul acesta a tîrgului, 
printre care Anglia, 
Austria, Brazilia, Bul
garia, Camerun, Ceho
slovacia, Danemarca, 
Franfa, Italia, Iugosla
via, Japonia, România,
R. D.G., R.F.G., U.R.S.S.,
S. U.A., Ungaria etc. 
expun mostre dintre 
cele mai reprezentati
ve de la 2 577 fir
me de export. Țara 
gazdă, Grecia, expune 
pe larg produsele sale 
agricole tradiționale de 
export ți o variată 
gamă de produse in
dustriale, de două ori 
mai mare decît în 
1960. Pentru stimula
rea participării la tîrg 
a întreprinderilor gre
cești oficialitățile 'oca
le au instituit premii 
pentru cele mai fru
moase și moderne pa
vilioane ale industriei 
autohtone.

în pavilionul Româ
niei, situat în apropie
rea intrării principale, 
domnește o permanen
tă animație. Responsa
bilii standurilor dau 
explicații detaliate vizi
tatorilor în legătură cu 
exponatele. Oameni 
de afaceri din diverse 
tari solicită punerea în 
funcțiune a agregate
lor industriale — că
rora le sînf rezervate 
aproape două treimi 
din suprafața pavilio
nului — se interesea
ză de caracteristicile 
lor tehnice. In aer li
ber sînt expuse trac
toare de diferite tipuri 
ale uzinelor din Bra
șov, camioane „Car- 
pați’ și „Bucegi", re
morci basculante, au
tocisterne pentru com
bustibil lichid și lapte, 
compresoare, mașini 
agricole, pompe aspi- 
rorespingăfoare.

Răspunzînd intere
sului manifestat de nu

merosul public grec 
și străin față de expo
natele românești, direc
torul pavilionului, Sil- 
vian Petrescu, a orga
nizat miercuri la prînz 
o conferință de presă 
consacrată prezentării 
exponatelor pavilionu
lui românesc. La con
ferința de presă, mulți 
dintre cei peste 40 de 
ziariști ai cotidienelor 
ateniene și locale s-au 
interesat îndeaproape 
de dezvoltarea indus
trială a României.

în legătură cu mo
dul cum este aprecia
tă participarea țării 
noastre la tîrg, direc
torul general al Tîrgu
lui internațional din 
Salonic, dl. P. Zannas, 
ne-a declarat : „Ro
mânia participă pentru 
a 14-a oară la Tîrgul 
de la Salonic ; de trei 
ori înainte de primul 
război mondial și de 
11 ori în perioada 
postbelică. în această 
ultimă etapă am urmă
rit, prin intermediul 
exponatelor din pavi
lionul românesc, im
portanta dezvoltare in
dustrială a României și 
sînfem bucuroși că par
ticiparea întreprinde
rilor de comerț exteri
or din țara dv. la Tîr
gul din Salonic a 
dat posibilitate pieței 
grecești să cunoască 
mai bine produsele in
dustriale ale României. 
Tîrgul internațional nu 
este numai un prilej 
pentru extinderea
schimburilor și contac
telor comerciale, ci și 
pentru manifestarea 
sentimentelor de prie
tenie care unesc cele 
două țări ale noastre. 
Participarea României 
la această piață mon
dială dă posibilitatea 
de a cunoaște mai în
deaproape roadele 
muncii creatoare, paș
nice, a poporului ro
mân și de a strînge 
și mai mult legăturile 
prietenești tradiționale 
dintre popoarele ro
mân și grec. Pavilionul 
României de anul a- 
cesta a întrecut aștep
tările noastre’.

C. ALEXANDROAIE
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. DIN BELGR,in

Întîlnirea 
parlamentară 
consultativă

La 10 septembrie a început la Bel
grad întîlnirea consultativă a repre
zentanților parlamentelor din 8 țări 
coautoare ale rezoluției „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecinătate 
între statele europene aparținînd 
unor sisteme social-politice dife
rite", adoptată în unanimitate la 
cea de-a 20-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. la inițiativa Re
publicii Socialiste România. La în- 
tîlnire participă delegații parlamen
tare din Belgia, Bulgaria, Danemar
ca, Finlanda, Ungaria, Suedia, Iugo
slavia și România.

Președintele Skupștinei Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, Edvard Kardelj, 
a salutat, pe participantii la întîlnire 

Iși a exprimat satisfacția cu privire 
la tinerea acestei reuniuni. El 
subliniat . însemnătatea găsirii dife
ritelor forme de colaborare și apro
piere între țările și popoarele euro
pene. ,,Nu subapreciem profunzimea 
si importanta contradicțiilor care 
apar îh urma existentei sistemelor 
social-politice diferite, a spus vor
bitorul, dar .considerăm că, în pre
zent acestea nu mai. sînt de netre
cut''. Referindu-se la rezoluția Adu
nării Generale a O.N.U.. privind 
cooperarea europeană și la măsurile 
initiate în acest scop după adopta
rea ei, Edvard Kardelj a arătat că 
„este folositor și logic ca reprezen
tanții parlamentelor din țările coau
toare ale rezoluției O.N.U. să facă 
un schimb de păreri si discuții în 
scopul de a-și aduce contribuția 
concretă la promovarea pe mai de
parte a activităților întreprinse pe 
acest plan".
S-a trecut apoi la examinarea pro

punerii parlamentului iugoslav pri
vind o viitoare întîlnire a reprezen
tanților parlamentelor europene în 
scopul traducerii în viată a ideilor 
cuprinse în rezoluția Adunării Ge
nerale a O.N.U. privind cooperarea 
europeană. Au luat cuvîntul repre
zentanții delegațiilor celor 8 țări 
participante. Din partea delegației 
romane a vorbit Dumitru Popescu, 
președintele Comisiei pentru poli
tică externă a Marii Adunări Na
ționale.

Sîmbătă, președintele Skupștinei 
Federale a R.S.F. Iugoslavia a oferit 

Iun dineu în cinstea participgnVlor 
la întîlnire.

Nicolae PLOPEANU

în S.U.A. se fin 
lanț procesele 
intentate milita
rilor americani 
care refuză să 
plece pentru a 
lupta în Viet
nam. Pentru a- 
cest „delict" a 
fost condamnat 
la 3 ani închi
soare și Dennis 

Mora

gg DAMASC. într-un comunicat difuzat de poștul 
de radio Damasc, se arată că în noaptea de 8 

spre 9 septembrie, trupele guvernului și detașamen
tele de muncitori înarmați au reușit să pună capăt 
unei noi încercări de lovitură de stat inspirată de 
forțele de dreapta. într-o cuvîntare radiodifuzată, 
premierul Siriei, Youssef Zeayyen, a declarat că or
ganizatorii complotului au fost arestați, iar încercarea 
de lovitură de stat a fost dejucată, guvernul resta- 
bilindu-și controlul asupra întregii țări.

gg BUDAPESTA. La invitația G.G. al P.M.S.U., la
Budapesta a sosit o delegație a Partidului Comu

nist din S.U.A., în frunte, cu Gus Hali, secretar gene
ral al partidului.

PRAG A. La 10 septembrie a avut loc deschiderea 
™ oficială a celui de-al 3-lea Tîrg internațional de 
la Brno. La deschidere a fost prezent J. Lenart, pre
ședintele guvernului R. S. Cehoslovace. Republica 
Socialistă România participă cu un pavilion cu dife
rite produse industriale.

rag MC'SCOVA. La 10 septembrie a sosit la Moscova 
într-o vizită oficială Georg Pradero, ministrul 

apărării al Austriei. La aeroportul Șeremetievo, oaspe
tele a fost întimpinat de Rodion Malinovski, ministrul 
apărării al U.R.S.S. <

H9 CAPE KENNEDY, Administrația națională ■ pen- 
tru problemele aeronauticii și cercetarea spațiu

lui cosmic (N.A.S.A.) a hotărît o nouă aminare a 
lansării navei cosmice „Gemini-II". Cu puțin timp 
înainte de momentul lansării, prevăzută pentru sim- 
bătă, ora 14,25 G.M.T, s-a constatat funcționarea de
fectuoasă a pilotului automat instalat pe racheta 
„Atlas", cu care „Gemini-11" urina să se intîlnească 
în spațiu. O nouă încercare de lansare a navei cos
mice „Gemini-11" a fost fixată pentru luni, ora 14,25 
g.m.t.
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