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S Etica funcțio

narului de la ghi

șeu R Marcel

Marceau un ca-

vaier al purității

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
Șl DE STAT ÎN REGIUNEA BRAȘOV

Vineri 16 iunie, în cea de-a doua zi a vizitei în regiunea Brașov, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, llie Verdeț, Leonte Răutu, Janos Fazekaș, Constantin Pîrvulescu și 
Ion Popescu • Puțuri au vizitat Institutul politehnic și s-au întîlnit cu intelectualii din Brașov, au fost 
oaspeții locuitorilor orașelor Rupea, Sighișoara, Mediaș și Blaj, ai colectivelor unor întreprinderi din 
aceste orașe, ai țăranilor cooperatori din comunele Mihai Viteazul și Brateiu. Conducătorii de partid și 
de stat au poposit la liceul Șt. O. Iosif din Rupea, la Casa memorială Șândor Petofi din Albești, au 
participat la evocarea istorică de pe Cîmpia Libertății de la Blaj.

Grăbirea 
lucrărilor

In ultimul timp, datorită ploilor abundente căzute, executarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor a fost stînjenită. Cu toate 
acestea, in multe unități agricole socialiste, datorită bunei orga
nizări a muncii, folosirii din plin a mijloacelor mecanizate și a 
forței de muncă în zilele si orele cu timp frumos, s-au obținut 
rezultate bune. în foarte multe unități s-au terminat prașilele 
întîia și a doua la sfecla de zahăr, floarca-soarelui, porumb și 
cartofi, iar acum se lucrează intens la efectuarea prașilei a treia, 
în regiunile București, Banat, Ploiești și Galați prașila a treia la 
sfecla de zahăr s-a efectuat pe 70—80 la sută din suprafață.

în prezent, datorită condițiilor climatice care favorizează apari
ția buruienilor se impune mai mult ca oricind să se intensifice 
ritmul de executare a lucrărilor de întreținere la culturile pră
sitoare. De aceasta depinde în cea mai mare măsură realizarea 
unei recolte bogate. Totodată, este necesară intensificarea recol
tării, transportului și depozitării furajelor, astfel ca să se evite 
cit mai mult pierderile de substanțe nutritive.

Despre mersul lucrărilor de întreținere a culturilor, publicăm 
relatări ale corespondenților noștri din regiunile Crișana și 
Argeș.

Continuîndu-și vizita în regiunea 
Brașov, conducătorii de partid și 
de stat au fost oaspeții locuitori
lor orașului Tîrgul Secuiesc.

La intrarea în oraș are loc o simbo
lică evocare istorică ce reeditează 
imagini de demult cînd Tîrgu Se
cuiesc, centru de mare importanță 
comercială, era poarta lingă care 
oamenii din Muntenia, Moldova și 
Transilvania se întîlneau, își spu
neau păsurile, se sfătuiau. Au ve
nit aci strănepoții tîrgoveților din 
cele trei ținuturi românești .să facă 
schimb de mărfuri. Se vînd și se

cumpără cizme, pînzeturl, ulcele 
smălțuite, vin.

Apoi, coloana de mașini se în
dreaptă spre centrul orașului. Peste 

20 000 de oameni ai muncii din 
orașul Tg. Secuiesc, cărora li s-au 
adăugat mii de țărani din împre
jurimi, izbucnesc în urale nesfîrșite, 
salutînd pe oaspeți cu sentimentul 
unanim al recunoștinței și al ata
șamentului profund față de Parti
dul Comunist Român și Comitetul 
său Central, față de patria noastră, 
Republica Socialistă România.

Politica partidului-întruchipare 
a năzuințelor poporului

F Acestor sentimente le-a dat glas 
la mitingul care a avut loc în cen
trul orașului tov. Szasz Dominic, 
prim-secretar al comitetului raio- 

, nai de partid, care a spus: Frăția 
care leagă pe oamenii muncii ro
mâni și maghiari din raionul Tg. 
Secuiesc s-a călit în focul luptelor 
comune împotriva asupririi, în anii 

. bătăliilor de clasă organizate și con- 
, duse de comuniști, pentru ca astăzi, 

sub soarele socialismului biruitor, 
! datorită politicii naționale juste, 

marxist-leniniste, a partidului, da
torită grijii sale pentru bunăstarea 
și fericirea întregului popor, să ca
pete noi străluciri și un conținut 
mai adine. Sub conducerea Parti
dului Comunist Român, țara noa
stră urcă spre culmi tot mai înal
te ale civilizației și culturii socia
liste.

Profesoara emerită Irina Czompo 
a adus salutul intelectualilor ro
mâni și maghiari din raionul Tg. 
Secuiesc. Ea a exprimat recuno
ștința cadrelor didactice și a celor
lalți intelectuali pentru grija mani
festată de partid și guvern față de 
înflorirea culturală a raionului. 
Simțim această grijă cînd pătrun
dem în noile și modernele săli de 
clasă, în lăcașurile de cultură și de 
ocrotire a sănătății.

In numele lucrătorilor de la în
treprinderea forestieră Intorsura 
Buzăului, a luat cuvîntul muncito

rul Aurelian Petrescu, care a înfă
țișat rezultatele obținute de colec
tivul întreprinderii în care lucrează, 
pe linia organizării științifice a pro
ducției, ridicării eficienței econo
mice a activității acesteia.

In aplauzele puternice ale mul
țimii, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, care 
după ce a transmis salutul căldu
ros al Comitetului Central al P.C.R. 
și al guvernului, a spus :

Raionul și orașul Tg. Secuiesc au 
un vechi trecut. Cu secole în urmă, 
secuii și românii au muncit și 
luptat aci împreună împotriva a- 
supritorilor și nu o dată ei au par
ticipat în armatele lui Ștefan cel 
Mare și ale lui Mihai Viteazul la 
lupta împotriva cotropitorilor stră
ini, știind că, apărînd neatîrnarea 
țării, luptă pentru libertatea și bu
năstarea lor. Au trecut de atunci 
secole. Pe aceste meleaguri românii 
și secuii au ridicat construcții cu 
caracter economic și social-cultu
ral, au luptat împotriva moșierilor, 
grofilor, a feudalilor români și ma
ghiari și mai cu seamă împotriva 
habsburgilor. Sînt cunoscute eve
nimentele din 1848 și participarea 
la aceste evenimente a secuilor, 
care, sub conducerea lui Gabor 
Aron, au înscris pagini minunate 
în lupta pentru eliberarea de sub 
jugul habsburgic, pentru înfăptui
rea aspirațiilor de dreptate socială. 
De-a lungul' veacurilor, românii și

Mii de locuitori din Rupea, în pitoreștile lor costume populare, primesc cu urale pe oaspeți

secuii au dat multe jertfe, dar sîn- 
gele vărsat împreună a cimentat 
frăția și unirea lor în lupta pentru 
o viață îmbelșugată și fericită.

In anii construcției socialiste, ra
ionul și orașul Tg. Secuiesc au cu
noscut o dezvoltare continuă. Exis
tă aci o industrie forestieră dezvol
tată ; în raion și oraș lucrează circa 
16 000 de salariați. Se dezvoltă a- 
gricultura, au fost obținute rezul
tate bune îndeosebi la producția 
de sfeclă de zahăr și cartofi, ca și 
în sectorul zootehnic. Prin succe
sele dv., ale tuturor locuitorilor ora
șului și raionului Tg. Secuiesc, adu
ceți o contribuție de preț la victo
riile obținute de întregul nostru 
popor în construcția socialistă.

Pentru rezultatele obținute pînă

acum în activitatea dv, vă exprim 
cele mai calde felicitări.

După cum știți, Congresul al 
IX-lea, trasînd programul înfloririi 
multilaterale a României, a acor
dat o atenție deosebită raioanelor 
și regiunilor care în trecut au cu
noscut o dezvoltare industrială mai 
slabă. In cadrul eforturilor pentru 
industrializarea acestor raioane — 
preocupare permanentă a partidu
lui și guvernului nostru — și în 
orașul Tg. Secuiesc vor începe să 
fie construite în acest an trei în
treprinderi, în care vor lucra peste 
2 000 de salăriați. Cu aceasta se va 
trece în mod mai intens la dezvol
tarea industriei și în orașul dv.; 
pe harta României va apare încă un 
centru al industriei noastre socia
liste.

Discuții de lucru, în fața machetei uzinei textile „Oltul" din Sf. Gheorghe

Sîntem convinși că comuniștii, 
oamenii muncii, toți locuitorii, sub 
conducerea comitetului raional de 
partid, vor munci cu entuziasm 
pentru a realiza la timp aceste 
importante obiective economice.

Vă dorim să obțineți succese tot 
mai mari în dezvoltarea industriei 
în raionul dv., a agriculturii, a știin
ței și culturii, în ridicarea bună
stării celor ce muncesc, contribuind 
prin aceasta la înflorirea patriei, la 
bunăstarea întregului nostru popor.

Cuvînlarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată în 
repetate rînduri de aplauze puter
nice și ovații ale celor prezenți. 
Se aud urale în cinstea partidului 
comunist, a patriei noastre — Re
publica Socialistă România.

După miting, oaspeții părăsesc 
orașul însoțiți de urările calde ale 
oamenilor muncii : „Drum bun, 
iubiți conducători, vă așteptăm cu 
dragoste s5 reveniți printre noi !“. 
De-a lungul străzilor străbătute 
sînt vizibile la tot pasul semnele 
înnoirilor edilitare din Tg. Secu
iesc : blocuri de locuințe construi
te în ultimii ani, așezăminte cultu
rale.

Ultima casă a orașului a rămas 
în urmă. Șoseaua se abate la stin
gă, tăind o cîmpie largă la capătul 
căreia munții Bodocului își schi
țează pe cerul plumburiu desenul 
viguros. Trecem prin comuna To- 
ria, ai cărei locuitori au ieșit cu 
mic cu mare în fața. caselor. Apoi 
drumul se îngustează, un peisaj de 
.frumusețe neasemuită încîntă pri
virile. Intr-un . luminiș apar deoda
tă galbene, albastre, albe, roșii cor
turile unei tabere de pionieri. Peste 
cîteva clipe un stol de copii — 

■ elevi diri Tg. Secuiesc aflați in ya- 
canță — aleargă în calea mașini
lor. Popasul acesta neprevăzut e 
plin de farmec și voie bună. Pio-, 
nierii prezintă onorul, oferă iubiți- 
lor conducători flori.

In drum spre orașul Sf. Gheor
ghe, în comuna Bicsad, mii de lo
cuitori îmbrăcați în portul lor ves
tit în toată regiunea s-au adunat în 
preajma porții care marchează in
trarea în raion. Aici, în ovațiile 
mulțimii, conducătorii de partid și 
de stat sînt salutați de primul se
cretar al comitetului raional de 
partid, Carol Șanta, și de președin
tele sfatului popular raional, Ion 
Ardeleanu, care îi însoțesc în diu
rnul spre orașul Sf. Gheorghe.

(Continuare în pag. a II-a)

REGIUNEA CRIȘANA
în acest an, în regiunea Crișana, 

starea de vegetație a unor culturi 
este întîrziată. Este una din cauzele 
care face ca, pe ansamblul regiunii, 
lucrările de întreținere a culturilor 
prăsitoare să nu fie prea avansate. 
Pînă în ziua de 12 iunie, prima pra- 
șilă mecanică la cultura porumbului 
a fost executată pe 65.7 la sută din 
totalul suprafeței însămînțate, iar cea 
manuală pe 39,8 la sută. Mai avan
sate sînt raioanele Oradea și Mar- 
ghita, în timp ce în raioanele Ineu. 
Aleșd și Șimleu s-a realizat prima 
prașilă pe numai 31—35 la sută din 
suprafețe. Nici în ceea ce privește 
lucrările de întreținere la sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui nu se stă 
mai bine. Din peste 12 000 ha însă- 
mînțate cu sfeclă de zahăr, coopera
tivele agricole de producție au pră
șit a doua oară 6 336 ha, iar din 
aproape 10 000 ha cu floarea-soarelui, 
lucrarea s-a executat numai pe 15 
la sută din suprafață.

întîrzierea vegetației nu constituie 
însă singura cauză care a determi
nat ca lucrările de întreținere să 
se facă cu încetineală. în ultimul 
timp a plouat mult, culturile sînt 
îmburuienite. Acolo unde munca a 
fost bine organizată, s-a putut de
păși și această greutate. La coopera
tivele agricole din Arpășel, Sălbăda- 
giu-Mic, Hotar, Tilecuș și altele, 
unde s-a folosit intens forța de 
muncă și au fost mobilizate toate 
mijloacele mecanice și atelajele, au 
fost prășite suprafețe întinse.

— Astăzi veți găsi pe cîmp la lu
crările de întreținere cel puțin 240 
oameni. Ne-am planificat cite 40 ha 
de prășit pe zi și le realizăm pen
tru că membrii cooperatori își au 
fiecare „porția" lor de făcut — ne 
relatează Florian Cocoi, președintele 
cooperativei agricole din Rîpa. Bri
gada a treia, de exemplu, condusă 
de Lazăr Blidar, este mereu în frunte 
la această lucrare.

Dar în multe locuri, întreținerea 
culturilor se desfășoară anevoios.

Despre cauzele care au întîrziat 
lucrările de întreținere a culturilor 
la cooperativele agricole din raionul 
Aleșd ne-a vorbit inginerul Traian 
Gherman, președintele consiliului 
agricol raional : „Rămînerea în urmă 
a acestor lucrări la porumb se dato- 
rește intrării în lucru a cultivatoare
lor cu o întîrziere de 3—4 zile. în 
principal, lipsa aparține S.M.T.-ului 
Tileagd, care nu a reușit să trimită 
la timp brigăzilor diferite piese pen
tru a fi montate și reglate în con
diții corespunzătoare. Va trebui să 
avem grijă și asupra altui aspect 
ce se manifestă în raionul nostru. 
Este vorba de decalajul prea mare 
care există între prășitul mecanic și 
cel manual". După cum rezultă din 
cele constatate pe teren sînt multe 
cauze subiective care frînează execu
tarea la timp a lucrărilor de între
ținere a culturilor. Este necesar ca 
organele agricole, cu sprijinul orga
nelor și organizațiilor de partid, să 
se preocupe îndeaproape de buna fo
losire a tuturor forțelor de muncă 
și a utilajelor de care dispun coope
rativele agricole pentru ca prășitul 
să fie terminat la timp.

Ion PITICU
corespondentul „Scînteii"

RAIONUL C0STEȘT1
în comparație cu celelalte raioane 

cerealiere ale regiunii Argeș, în raio
nul Găești lucrările de întreținere 
a culturilor prăsitoare se prezintă

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"
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cercetarea

Prof. dr. docent 
Tudor R. POPESCU i

Cit mai multă îndrăzneală 
în ipoteză, cît mai mare exi
gentă în verificare ; acesta 
este, fără îndoială, comanda
mentul sub care trebuie să 
se desfășoare activitatea ști
ințifică in condițiile orîn- 
duirii noastre.

Activitatea specifică a omu
lui de știință prezintă, neîn
doielnic, aspecte complexe.. 
Ea implică, desigur, o deose
bită erudiție în prim rînd în 
domeniul specialității respec
tive, căci nimic nu-i mai pe
nibil pentru un om de știință 
decît să afirme drept nou, 
ceea ce este de mult cunos
cut.

Inventivitatea este de ase
menea o însușire a activității 
științifice ; invenția este re
zultatul sublim și satisfacția 
supremă a oricărei activități 
științifice, după cum aplica
bilitatea în practică este veri
ficarea ultimă a eficientei 
efortului superior depus. Dar 
ceea ce îmi pare a fi de 
esența acestei activități este 
acel aliquid novi cu care 
omul de știință dobîndește 
dată certă în istoria cunoaș
terii și care se exprimă în 
originalitatea lucrării efec
tuate.

Temeiul originalității — 
condiție sine qua non a ori
cărei lucrări științifice de va
loare — îl constituie acea 
fantezie creatoare, atît de 
necesară omului de știință în 
activitatea sa specifică, pe cît 
este de indispensabilă scrii
torului, poetului, artistului. In 
ambele domenii — știinfă 
sau artă — se pornește de 
la cunoscut, de la certitudini 
dobîndite de patrimoniul cu
noașterii, spre a se ajunge 
la realități noi, care, mai îna
inte de a fi cunoscute și ve
rificate ca atare, sînt închi
puite cu ochii spiritului. Omul 
de știinfă imaginează necu
noscutul pe care vrea să-l cu
prindă în aria cunoașterii sale
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(Continuare în pag. a IV-a)
Ți(Continuare în pag. a V-a)

Telegrame
Secretarului general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Roman, 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU■» ■>

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

tovarășului CHIVU STOICA
BUCUREȘTI

Vă mulțumesc cordial, dragi tovarăși, pentru felicitările pe care în 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Stat, a) poporului român și în numele Dv. mi le-ați adresat cu ocazia 
zilei de naștere.

împărtășesc convingerea Dv. că colaborarea prietenească dintre țările 
și partidele noastre se va dezvolta cu succes și în viitor, în interesul po
poarelor noastre prietene, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea Dv. personală, pentru 
succes în activitatea Dv. de răspundere și pentru prosperitatea Republicii 
Socialiste România prietene.

IOSIP BROZ TITO

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Islanda, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a trimis urmă
toarea telegramă de felicitare președintelui Asgeir Asgeirsson.

„Cu ocazia zilei naționale a Republicii Islanda, vă rog, Excelență, să 
primiți felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru fericirea perso
nală a Excelenței Voastre și pentru prosperitatea poporului islandez".
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(Urmare din pag. I)

Locuitorii orașului fac o pri
mire entuziastă conducătorilor 
partidului și statului. Urale, flori, 
stegulețe îi însoțesc pe oaspeți 
pînă la primul popas — muzeul 
din localitate, una din podoa
bele de cultură ale regiunii. 
Aici, prof. dr. Szekely Zoltan, di
rectorul muzeului, prezintă istori
cul acestui așezămînt și prețioase
le sale exponate. Creat în 1879, 
muzeul Sf. Gheorghe conservă ma
terial arheologic de o mare bogă
ție și importanță istorică. Aici sînt 
strînse documente prețioase, ele
mente ale primelor culturi pe te
ritoriul României,, ale culturii 
Ariușd, avînd trăsături comune . 
cu cultura din Moldova, sau cele 
din Cristur care atestă continui
tatea vieții populației autohtone 
pe teritoriul Transilvaniei.

Cu mult interes a fost cerce
tată și expoziția, recent deschisă 
la muzeu, „Aspecte ale culturii 
și artei populare din raioanele 
Sf Gheorghe și Tg. Secuiesc", 
bogată în exemplare originale 
create de locuitorii români; ma
ghiari și germani de-a lungul 
timpului. . Conducătorii partidului 
și statului au semnat apoi în 
cartea de onoare a muzeului, dînd 
o înaltă apreciere acestui impor
tant așezămînt care ilustrează bo
gatul tezaur de cultură socială și 
spirituală a strămoșilor noștri, a 
populației române și maghiare, care 
a conviețuit de secole pe aceste 
meleaguri.

In continuarea vizitei la Sf. 
Gheorghe, oaspeții se opresc la u- 
zina textilă „Oltul" unde sînt întîm- 
pinați de un mare număr de mun
citori, tehnicieni și ingineri. Este 
de față Alexandru Sencovici, mi
nistrul industriei ușoare. Direc
torul general, Hegyi Zoltan, condu- 
cîndu-i pe oaspeți prin secțiile u- 
zinei, îi informează despre dezvol
tarea acestei întreprinderi, care a 
împlinit 85 de ani, dar care a fost 
reconstruită în întregime în anii 
puterii populare. Halele noi, uti
lajele moderne cu care sînt ele do
tate' dovedesc gradul înalt de teh
nicitate la care se lucrează aici. Ca 
urmare a punerii la timp în fițnc-;.. 
țiune a noilor capacitățit, de. .pr'o-,, ( 
ducție planificate, întreprind’ere.a " 
își va mări anul acesta producția ’ 
globală de aproape 3 ori față de 
anul 1951, iar pînă în 1970 produc
ția fabricii va crește de 5 ori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și ceilalți

Mitingul din orașul
Sf. Gheorghe

Mitingul este deschis de primul 
secretar al comitetului raional de 
partid, Carol Șanta, care a spus : 
„Oamenii muncii din orașul și ra
ionul nostru vă urează din adîncul 
inimii: fiți bineveniți pe aceste fru
moase meleaguri ale Oltului. Pre
zența dumneavoastră în orașul și 
raionul nostru este pentru noi un 
prilej de mare bucurie. Oamenii 
muncii sînt adine recunoscători 
pentru grija deosebită ce o mani
festă conducerea de partid și de 
stat pentru propășirea economică și 
social-culturală a tuturor regiunilor 
și raioanelor patriei. Industrializa
rea țării și-a pus din plin pecetea 
și în raionul nostru. S-au înălțat 
noi întreprinderi, cele vechi au 
cunoscut o puternică dezvoltare. Pe 
temelia trainică a dezvoltării eco
nomice, viața oamenilor muncii

Uniți, egali în drepturi, 
oamenii muncii făuresc viitorul 
luminos al României socialiste

Dați-mi voie să vă transmit dv. 
și tuturor locuitorilor orașului și 
raionului Sf. Gheorghe, — a spus 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— un călduros salut din partea Co- 
mitetiflui Central al partidului și a 
guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia. Vă mulțumesc pentru primi
rea călduroasă pe care ne-o faceți, 
pentru cuvintele rostite la adresa 
partidului și guvernului țării noas
tre. în aceste manifestări ale dv., 
ca și ale tuturor locuitorilor din 
orașul și raionul dv., ale întregii 
țări de altfel, noi vedem o expresie 
a încrederii nestrămutate a po
porului româp, a tuturor oameni
lor muncii fără deosebire de na
ționalitate.- în partidul nostru și 
conducerea sa care călăuzesc cu 
fermitate poporul român pe calea 
construcției societății socialiste, a 
asigurării păcii. Această încredere 
este rezultatul politicii marxist-le- 
niniste consecvente a partidului de 
dezvoltare continuă a economiei, 
culturii, științei, de ridicare a 
bunăstării întregului popor. Ea 
constituie o dovadă că poporul 
nostru este hotărît să înfăptuiască 
politica de desăvîrșire a construc
ției socialiste, de creare a condi-
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într-una din secțiile întreprinderilor vizitate

conducători de partid și de stat se 
întrețin cu muncitori, tehnicieni și 
ingineri asupra problemelor legate 
de extinderea mecanizării, de me
todele de lucru folosite și de ridi
carea calificării lor. Șefa de bri
gadă Eva Foghioș și ing. Maria 
Scoarță informează despre succe
sele tovarășelor lor de muncă în 
creșterea productivității muncii și 
îmbunătățirea calității produselor.

Ca și în timpul vizitei, la despăr
țire lucrătorii întreprinderii încon
joară cu dragoste fierbinte condu
cătorii de partid și de stat. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu le urează 
noi succese în muncă, pentru ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
nivMmpii. producției. Parcurgînd 
străzile orașului, împodobite sărbă
torește și fremătînd de entuziasmul 
populației, conducătorii de partid 
și de stat răspund aclamațiilor 
mulțimii care îi conduce pînă în 
centrul orașului unde are loc un 
mare miting.

este tot mai prosperă, mai bogată 
în împliniri materiale și spirituale. 
Muncitorii, țăranii și intelectualii 
acestor locuri, români și maghiari, 
privesc cu încredere viitorul. Ei văd 
în politica partidului propriile lor 
interese și năzuinți și sînt hotărîți 
să muncească cu abnegație pentru 
înfăptuirea mărețului program ela
borat de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și a obiectivelor planului 
cincinal, în cadrul căruia raionului 
nostru îi sînt destinate investiții 
importante".

Aducînd salutul textiliștilor de la 
uzina „Oltul", muncitoarea Irina 
Tamaș raportează despre noile 
succese obținute de colectivul în 
care lucrează pe linia valorificării 
superioare a materiilor prime, îm
bunătățirii calității produselor și 

țiilor pentru trecerea la făurirea 
societății comuniste, și urmează 
neabătut politica externă a parti
dului și guvernului de întărire a 
prieteniei și colaborării cu țările 
socialiste, cu toate popoarele, de 
asigurare a păcii în Europa și în 
întreaga lume.

Poporul nostru a obținut succese 
importante în construcția socialistă. 
Acestea se văd și în orașul Sf. 
Gheorghe, în raionul dv, ca pretu
tindeni în țară. Am vizitat între
prinderea de textile care în anii 
construcției socialiste s-a dezvol
tat și a devenit una din unitățile 
fruntașe ale industriei noastre 
ușoare. Rezultatele ei sînt rodul 
muncii întregului colectiv de 
muncitori, tehnicieni, ingineri, al 
conducerii întreprinderii, al stră
duințelor lor de a realiza o pro
ducție din ce în ce mai bună. 
Pentru aceste rezultate îi felicităm 
din toată inima. Desigur că există 
posibilități pentru ca activitatea să 
se desfășoare și mai bine și noi 
sîntem convinși că colectivul de 
conducere va folosi cu cea mai 
mare chibzuință fondurile puse la 
dispoziție pentru dezvoltarea între
prinderii, pentru înzestrarea ei cu 

reducerii cheltuielilor de produc
ție care permit satisfacerea în con
diții tot mai bune a cerințelor be
neficiarilor interni și de peste ho
tare.

In acest oraș în care odinioară 
„nu se întîmpla nimic" — a spus 
printre altele profesoara Adela 
Murza — seva dătătoare de viață' 
a socialismului a adus lumina cul
turii și artei. Existența unui teatru 
de stat în limba maghiară, a mu
zeului, a casei raionale de cul
tură și a unei largi rețele de 
școli și așezăminte culturale fac ca 
în orașul Sf. Gheorghe și în satele 
raionului nostru să pulseze 0 pu
ternică viață spirituală pâre pune 
în valoare izvorul neseegfezdftijta- 
lente ale oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate.

In încheiere, vorbitoarea a ară
tat că oamenii muncii din raion 
urmăresc cu mult interes și 
dau o înaltă apreciere politi
cii externe a partidului nostru 
pătrunsă de spiritul grijii pentru 
întărirea sistemului mondial'socia
list, al dezvoltării relațiilor cu toate 
țările, indiferent de orînduirea so
cială, de crearea în Europa mult 
încercată de războaie a unui climat 
de'destindere, de înțelegere și secu
ritate care corespunde pe deplin 
năzuințelor de viață și pace ale 
poporului nostru.

Luînd cuvîntul, președintele co
operativei agricole de producție din 
comuna Hălchiu, Gunther Borger, a 
spus : „Țăranii de pe aceste melea
guri, fie că vorbesc românește, să
sește sau ungurește, vă întîmpină, 
dragi oaspeți, cu urarea caldă por
nită din străfundul inimii, cu pîi- 
nea rumenă, crescută pe ogoarele 
fără haturi, a căror rodnicie este 
astăzi sporită de munca înfrățită 
a oamenilor. Sprijinul neprecupe
țit și permanent pe care ni-1 dă 
partidul și statul, hărnicia coope
ratorilor noștri au făcut să obți
nem an de an rezultate mai bune 
în producția agricolă și în consoli
darea economico-organizatorică a 
gospodăriei noastre".

în ovațiile celor aproape 20 000 
de participanți la miting, a luat 
cuvîntul secretarul general al 
C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

utilaje de înaltă calitate, încît 
în viitor să se obțină o producție 
și mai bună, corespunzător cerin
țelor crescînde ale oamenilor 
muncii.

Raionul dv. are rezultate bune 
și în agricultură, îndeosebi în dez
voltarea creșterii animalelor, în 
cultivarea sfeclei, a cartofilor și 
chiar și în ce privește cerealele, 
deși nu este un raion cerealier. 
Producțiile sînt mulțumitoare, dar 
încă nu pe măsura posibilităților 
pe care le oferă agricultura socia
listă, a hărniciei și priceperii țără
nimii cooperatiste din acest raion. 
Ceea ce s-a obținut pînă acum con
stituie o garanție că în anul urmă
tor, folosind mai bine mijloacele 
pe care le are la îndemînă, apli- 
cînd cu mai multă fermitate învă
țămintele științei agricole, muncind 
cu hotărîre și entuziasm, țărănimea 
cooperatistă va rlobîndi succese și 
mai mari, va smulge pămîntului 
roade și mai bogate, asigurînd ast
fel creșterea avuției fiecărei coope
rative și a bunăstării fiecărui co
operator, contribuind totodată 1a 
dezvoltarea întregii agriculturi din 
republica noastră socialistă. Feliaiț 

călduros pe țăranii cooperatori și le 
urez mult succes în activitatea lor.

Am ascultat cu plăcere cuvintele 
spuse aici de tovarășa profesoară 
Adela Murza cu privire la dezvol
tarea învățămîntului și culturii în 
orașul și raionul dv. Este o mîn- 
drie pentru noi că am lichidat pen
tru totdeauna analfabetismul, sta
rea de înapoiere pe care am moște
nit-o din trecut, că întregul nostru 
popor beneficiază din ce în ce mai 
larg de comorile culturii și învăță
mîntului. Este o necesitate pentru 
poporul care pășește pe calea socia
lismului să-și însușească tot ceea 
ce este mai înaintat în știință și 
cultură. Numai astfel poporul nos
tru se va ridica la un înalt grad 
de civilizație, va fi un adevărat po
por constructor al socialismului și 
comunismului. Doresc ca pentru 
toate aceste rezultate șă-j felicit pe 
oamenii muncii, pe intelectuali, pe 
toți cei care prin activitatea lor 
într-un domeniu sau altul contri- 

' buie lă înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al IX-lea.

Am vizitat muzeul din orașul dv. 
In el am putut să admirăm multe 
obiecte de artă care amintesc de 
trecutul îndepărtat al societății o- 
menești pe aceste meleaguri. Ceea 
ce se găsește în muzeu atestă că, 
cu mii de ani în urmă, pe aceste 
pămînturi au trăit și s-au dezvol
tat strămoșii noștri, că de-a lun
gul veacurilor, după cucerirea ro
mană, după ce au trecut atîtea și 
atîtea năvăliri, în decursul secole
lor s-a păstrat tot timpul aci o ci
vilizație care a contribuit la dez
voltarea vieții economice și socia
le. In decursul vremii s-au așezat 
în aceste părți,'alături de strămoșii 
înaintași, oameni de diferite na
ționalități. împreună au trăit ur
mașii dacilor și romanilor cu cei 
care s-au așezat mai tîrziu, îm
preună au luptat românii, maghia
rii și germanii împotriva asupri
torilor, a feudalilor pentru o viață 
mai bună ; ei au obținut victorii, 
cîteodatâ au fost înfrînți, dar în
totdeauna ei au reușit să treacă 
peste înfrîngeri și înfrățiți să a- 
sigure dezvoltarea în continuare a 
vieții lor. In timpul revoluției din 
1848, locuitorii de pe aceste me
leaguri au participat activ la lupta 
împotriva habsburgilor, pentru e- 
liberarea națională și socială, în
scriind pagini minunate de vitejie. 
Și cu acest prilej s-au afirmat uni
tatea și frăția românilor, maghiari
lor, germanilor, a celor ce mun
cesc, care au înțeles că numai îm

preună, uniți, își pot făuri o viață 
liberă și fericită.

în anii construcției șocjaliste 
prjetenia dintre români, maghiari 
și germani s-a ridicat pe o treaptă 
superioară, au fost lichidate pentru 
totdeauna clasele exploatatoare 
care urmăreau să-i învrăjbească pe 
oamenii muncii de diferite națio
nalități pentru a-i putea exploata 
mai bine și pe unii și pe alții. Re
gimul nostru socialist asigură ega
litatea deplină în drepturi a tu
turor cetățenilor patriei fără deo
sebire de naționalitate și în pri- 
mul rînd dreptul real al tuturor 
la muncă, la învățămînt, la cul
tură, la o viață demnă și civili
zată.

în continuare, vorbitorul a tre
cut în revistă succesele dobîndite 
de oamenii muncii din orașul și 
raionul Sf. Gheorghe în dezvoltarea 
industriei, agriculturii și culturii. 
Noi sîntem conștienți — a spus 
tovarășul Njcplae Ceaușeșcu — că 
ceea ce am realizat pînă acum ne 
impune obligația de a munci și 
mai bine în viitor. Fiecare munci
tor, țăran, intelectual, fiecare ce
tățean al patriei noastre este dator 
ca la locul său de muncă să facă 
totul pentru a asigura înfăptuirea 
minunatului program țrasat de 
Congresul al IX-lea în vederea 
dezvoltării industriei, agriculturii, 
științei, culturii, a creșterii nivelu
lui de viață al tuturor locuitorilor 
patriei noastre.

Concentrîndu-ne eforturile în 
construcția pașnică, noi nu uităm 
nici un moment că în lume mai 
există imperialism, că acesta mai 
încearcă să arunce omenirea în noi 
războaie. Este necesar să întărim 
continuu puterea economică și ma
terială a patriei, capacitatea de a- 
părare și de luptă a poporului nos
tru împotriva oricăror încercări ale 
imperialismului de a se amesteca 
în treburile popoarelor care-și fău
resc o viață liberă și indepen
dentă.

Noi șțim că avem datoria, ca 
țară socialistă, de a veghea con
tinuu |a întărirea unității țărilor 
socialiste, a capacității lor de luptă. 
Prietenia dintre armata română și 
armata sovietică, care au luptat 
împreună și pe aceste meleaguri 
pentru eliberarea lor de sub jugul 
fascist, prietenia cu armatele tu
turor țărilor socialiste se dezvoltă 
spre binele popoarelor noastre și 
al cauzei păcii și progresului jn în
treaga lume.

Noj știm că, cu cît fiecare țară 
socialistă este mai puternică, cu a- 
tît nu vor îndrăzni niciodată 
dușmanii șă o atace pentru a în
cerca să restaureze vechile rîndu- 
ielj, dată de ce, preocupîndu-ne de 
dezvoltarea economică a patriei 
noastre, noi ne aducem. în același 
timp contribuția la întărirea între
gului sistem mondial socialist, ne 
îndeplinim o îndatorire internațio- 
nalistă față de clasa muncitoare, 
față de forțele progresiste și ale 
păcii de pretutindeni.

Totodată, noi dezvoltăm relațiile 
de colaborare cu toate țările fără 
deosebire de orînduirea lor socială, 
considerînd că în felul acesta con
tribuim la asigurarea păcii, atit în 
Europa cît și în întreaga lume.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: Noi ne mani
festăm cu hotărîre împotriva ori
cărui amestec al țărilor imperialis
te în treburile interne ale altor po
poare. Ne îngri jorează și am ridicat 
cu hotărîre glasul nostru împotriva 
dezlănțuirii unui război în Orien
tul Mijlociu, știind că și din acest 
conflict armat între țările arabe 
și Izrael nu pot trage foloase decît 
reacțiunea internă din aceste țări, 
reacțiunea internațională și impe
rialismul. Considerăm că proble
mele care le au de rezolvat aceste 
popoare trebuie să le soluționeze 
nu pe calea luptei armate, ci pe 
calea înțelegerii, a conviețuirii lor 
pașnice. Numai așa se creează con
dițiile pentru progresul social și 
național al acestor popoare și pen

Conducătorii de partid și de stat se prind în hora localnicilor din Tg. Secuiesc

tru asigurarea păcii în această 
zonă și’ în întreaga lume.

Noi sîntem convinși că forțele an- 
tiimperialiste de pretutindeni, ac- 
ționînd cu fermitate și unite, vor 
reuși să împiedice noi aventuri ale 
imperialismului și să asigure pa
cea în |ume. în ce pe privește, vom 
face tot ce depinde de noi pentru 
a contribui la victoria păcii și la 
progresul social în întreaga lume.

Doresc în încheiere să vă urez 
dv., locuitorilor orașului șl raio
nului Sf. Gheorghe, noi și noi 
succese în acțivjtatea dv. de în
făptuire a sarcinilor ce vă revin 
din programul elaborat de Con
gresul al IX-lea a) partidului, Vă 
doresc din toată inima multă feri
cire și sănătate, tovarăși!

Urale și puternice aplauze au 
subliniat în repetate rînduri cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Se scandează lozinci în cinstea 
partidului comunist, a patriei noas
tre socialiste.

Mitingul a luat sfîrșit într-o at
mosferă de puternic entuziasm. 
Conducătorii partidului și statului 
și-au luat rămas bun de la locuito
rii orașului, îndre.ptîndu-se, după 
o zi de rodnică vizită în cele două 
raioane, spre Brașov. De-a lungul 
șoselei, prin satele străbătute, ace
eași afirmare vibrantă a sentimen
telor de dragoste și atașament față 
de partidul comunist și conducă
torii săi, față de patria noastră

Întîlnirea cu intelectualii 
brașoveni

în cursul dimineții de vineri, 
conducătorii de partid și de stat au 
străbătut pe jos bulevardul central 
al orașului, îndreptîndu-se spre In
stitutul politehnic. în număr impre
sionant, brașovenii aflați de o parte 
și de alta a bulevardului își mani
festă prin gesturi emoționante 
bucuria de a avea în mijlocul lor 
pe tovarășul Nicplae Ceaușescu și 
pe ceilalți oaspeți, Acordurile im
nului studențesc „Gaudeamus Igi- 
tur" și ale cîntecului „Sub steagul 
partidului", puternicele ovații ale 
sutelor de tineri aflați pe scările 
și culoarele institutului, răsună ca 
un vibrant mesaj de mulțumire 
adresat de tineretul studios aceluia 
care i-a deschis larg porțile cu
noașterii și ale afirmării în toate 
domeniile științei, tehnicii și cultu
rii — Partidul Comunist Român.

Oaspeții sînt salutați la sosire de 
acad. Ștefan Bălan, ministrul. în
vățămîntului, prof. dr. ing. Gh. Ni- 
țescu, rectorul institutului, conf. dr. 
ing. Vasile Vîlcu, secretarul comi
tetului de partid.

Sînt vizitate laboratoarele de teh
nologia construcțiilor de mașini și 
de rezistență a materialelor unde 
gazdele dau ample explicații în le
gătură cu modul în ''are studenții, 
folosind baza tehnică tot mai mo
dernă de care dispune astăzi insti
tutul, leagă munca de pregătire 
teoretică cu activitatea practică.

Un scurt popas în cabinetul 
doctoranților. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se întreține cu tinerii 
ingineri Gheorghe Obaciu și 
Gheorghe Secară, care au conceput 
și realizat *— în cadrul lucrărilor 
de doctorat — o mașină pentru pre
lucrarea electroerozivă a metalelor 
dure și un dispozitiv de rectificat 
cu forță constantă. Secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. se interesează 
de modalitatea introducerii în pro
ducție a noutăților tehnice con
cepute în institut, de sprijinul pe 
care îl dau uzinele brașovene cer
cetărilor întreprinse de cadrele 
didactice și studenți. Este relevată 
însemnătatea unei colaborări tot 
mai strînse între cercetarea știin
țifică și producția industrială.

In marea sală a institutului a 

socialistă, România, a unit glasu
rile și Inimile miilor de cetățeni 
ieșiți în întîmpinarea oaspeților.

Spectacol festiv
Seara, în sala Teatrului de stat 

din Brașov, sute de artiști amatori 
și profesioniști din regiune au oferit 
oaspeților un frumos spectacol ar
tistic.

în loja oficială au luat loc to
varășii Nicolae Ceaușescu cu soția, 
Ion Gheorghe Maurer cu soția, Emil 
Bodnaraș, Ilie Verdeț cu soția, 
Leonte Răutu, Janos Fazekaș, 
Constantin Pîrvulescu, Ion Popes- 
cu-Puțurl, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat

Evocînd momente cruciale înscri
se în frămîntata istorie a Brașo
vului și brașovenilor, figuri de 
seamă ale luptei îndelungate și ero
ice pentru neatîrnare, unitate na
țională și eliberare socială, spec
tacolul s-a încheiat cu o sugestivă 
imagine a victoriilor socialismului, 
a unității de neclintit a oamenilor 
muncii de toate naționalitățile de 
pe aceste pitorești meleaguri, sub 
steagurile larg desfășurate ale 
Partidului Comunist Român și pa
triei noastre socialiste.

în semn de prețuire pentru mă
iestria artistică cu care au pus în 
valoare frumoasele tradiții de cul
tură și artă din regiune, conducă
torii de partid și de stat au oferit 
artiștilor un frumos coș cu flori.

avut loc apoi o întîlnire a condu
cătorilor de partid și de stat cu in
telectualii brașoveni. în numele 
cadrelor didactice și studenților din 
centrul universitar Brașov, al oa
menilor' de știință și cultură din 
regiune, oaspeții sînt salutați cu 
căldură de prof. dr. Gh. Nițesou.

întîlnirea cu dumneavoastră, a 
spus vorbitorul, este pentru in
telectualitatea brașoveană uri pri
lej^ de profundă satisfacție, prilej de 
a înfățișa preocupările noastre • și, 
totodată, de a ne exprima din nou 
gratitudinea pentru grija pe care 
conducerea de partid și de stat o 
acordă instruirii tinerei generații.

Crearea la Brașov în anii regi
mului democrat-popular a Institu
tului politehnic — a subliniat vor
bitorul — cu specialități legate 
de industria construcțiilor de 
mașini, de industrializarea lemnu
lui, de silvicultură, precum și în
ființarea Institutului pedagogic cu 
trei facultăți, reflectă preocuparea 
partidului pentru legarea învăță
mîntului de practică, pentru valo
rificarea potențialului științific al 
cadrelor de specialiști printr-un 
contact strîns cu economia com
plexă a regiunii, în cei aproape 20 
de ani de existență Institutul po
litehnic a pregătit peste 6 500 de 
tineri.

Vorbitorul a scos apoi în eviden
ță strădaniile cadrelor didactice u- 
niversitare brașovene de a moder
niza învățămîntul sub raport știin
țific. metodologic și educativ, de a 
asigura o legătură cît mai eficientă 
a școlii superioare cu practica, cu 
producția, atît în procesul instruc- 
tiv-educativ, cît și pe planul cerce
tării științifice.

în numele studenților și al ca
drelor didactice de la Institutul 
pedagogic din Brașov a vorbit prof, 
ing. dr. docent Alexandru Roma- 
novici. El a arătat că în cei 7 ani 
de existență institutul a pregătit 
peste 800 de absolvenți, profesori 
de matematică, fizică, științe natu
rale și chimie. în anul acesta încă: 
185 noi profesori se vor îndrepta 
sprâ catedre aducînd o contribuție 
substanțială la educarea și pregă
tirea temeinică a noilor generații. 
Vorbitorul a asigurat pe conducă
torii de partid și de stat de hotă- 
rîrea fermă a cadrelor didactice și 
studenților institutului pedagogic 
brașovean de a contribui în tot 
mai largă măsură la dezvoltarea 
învățămîntului în țara noastră.

A luat apoi cuvîntul compozito
rul Norber’th Petri. Am cinstea — 
a spus el — să rostesc, ca intelec
tual de limbă germană, salutul plin 
de dragoste al populației germane 
și să exprim atașamentul ei profund 
față de Partidul Comunist Român. 
Sîntem legați de aceste meleaguri, 
de frații noștri români și maghiari, 
de viitorul României socialiste și 
ne străduim să contribuim cu în
treaga noastră capacitate creatoare 
la dezvoltarea scumpei noastre pa
trii. în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că toți creatorii de artă din 
regiune, toți intelectualii din insti
tuțiile de artă și cultură, precum 
și zecile de mii de artiști amatori 
vor munci cu entuziasm pentru a 
da viață îndrumărilor partidului în 
domeniul artei și culturii, creînd 
opere artistice de înaltă valoare 
care să reflecte lupta poporului 
nostru, dragostea lui față de patrie 
și de partid, năzuințele lui pentru 
un viitor fericit. în activitatea noa
stră creatoare — a spi^s în înche
iere compozitorul —, .un gînd' su
prem ne dă și ne va da elan și 
energie: acela de a fi cîntăreții e- 
pocii noastre glorioase în care vi
surile mari ale tuturor timpurilor 
se împlinesc.

(Continuare în pag. a Iii-a)
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A vorbit apoi Foriș Iuliu, profe
sor la liceul „Unirea". Vă aduc cu- 
vintul plin de dragoste și recunoș
tință al intelectualității maghiare 
din Brașov — a spus vorbitorul. 
Făurită de veacuri prin lupta și 
munca comună, pe aceleași melea
guri, prin respectul reciproc, prin 
activitatea unor cărturari luminați
— a subliniat el — legătura fră
țească de astăzi a oamenilor muncii
— români, maghiari, germani — în 
hotarele geografice și spirituale ale 
României socialiste, reprezintă ope
ra minunată a politicii înțelepte a 
partidului. Populația maghiară din 
țara noastră, ca și celelalte națio
nalități conlocuitoare, se bucură de 
aceleași drepturi cu oamenii muncii 
români. Pătrunsă de un adine 
patriotism, intelectualitatea ma
ghiară s-a încadrat cu în
treaga sa capacitate creatoare în

Progresul patriei este indisolubil 
legat de dezvoltarea 

învățămîntului, științei și culturii

Cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la intilnirea cu intelectualii din Brașov

Doresc, înainte de toate, să vă 
transmit dv., întregului corp di
dactic și tuturor studenților, un 
călduros salut din partea Comite
tului Central al partidului și a Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

Brașovul este cunoscut ca un 
vechi centru industrial. In anii so
cialismului industria, îndeosebi in
dustria constructoare de mașini, a 
cunoscut o dezvoltare foarte pu
ternică. Dar în anii socialismului 
Brașovul a devenit cunoscut și ca 
unul din centrele universitare ale 
României. Aici funcționează două 
institute de învățămînt superior în 
care învață peste 5 000 de studenți. 
La aceasta se adaugă un număr 
mare de licee, de școli de cultură 
generală care cuprind totalitatea ti
neretului, școli profesionale și teh-

înalta răspundere pentru formarea 
generațiilor viitoare de intelectuali

Avem, fără îndoială, rezultate 
bune în dezvoltarea învățămîntului 
de toate gradele, inclusiv a învăță
mîntului superior. Un exemplu al 
acestor rezultate îl constituie și ac
tivitatea instituțiilor de învățămînt 
din Brașov — Institutul politehnic, 
Institutul pedagogic, școli și licee. 
Desigur, dacă ne-am mărgini la 
comparații cu situația dinainte de 
război, cînd învățămîntul era destul 
de slab dezvoltat, și nu reușea să 
formeze numărul necesar de cadre 
pentru toate ramurile economiei 
noastre, am putea spune că rezul
tatele sînt peste așteptări. Cu toate 
acestea, tovarăși, nu putem să nu 
remarcăm că mai există încă o 
serie de neajunsuri chiar în ce pri
vește asigurarea numărului de ca
dre pentru industrie, pentru cele
lalte domenii ale activității cultu- 
ral-științifice și sociale din patria 
noastră Nu reușim cu actualul nu
măr de absolvenți ai institutelor de 
învățămînt superior să satisfacem 
necesitățile în continuă creștere. 
Sînt neajunsuri poate și mai mari 
în ce privește asigurarea cu cadre 
tehnice medii, domeniu care o pe
rioadă însemnată nu s-a bucurat 
de atenția necesară, ceea ce se 
resimte în activitatea întreprinde
rilor și a unor instituții De aceea, 
partidul și guvernul se preocupă 
în mod deosebit de crearea con
dițiilor pentru remedierea acestei 
situații în cel mai scurt timp și asi
gurarea în anii următori a econo
miei. cit și întregii activități so
ciale cu cadre bine calificate, pre
gătite în învățămîntul superior și 
mediu, care să-și aducă contribu
ția la progresul continuu al socie
tății noastre socialiste.

In această privință, fără îndoia
lă că atît învățămîntului superior, 
cît și celui liceal, lehnio și de cul
tură generală din Brașov le incum
bă sarcini mari în viitor. Dar, sîn- 
tem convinși că corpul didactic, 
profesorii din învățămîntul superior 
și din licee vor munci cu tot en
tuziasmul și priceperea pentru a-și 
îndeplini îndatoririle ce le revin 
în minunata activitate de formare 
a generațiilor viitoare de intelec
tuali ai patriei noastre.

Pe lîngă satisfacerea din punct 
de vedere numeric, este necesar să 
ne preocupăm și de nivelul ^cu
noștințelor specialiștilor de mîine. 
$i aici avem, fără îndoială rezul
tate bune, care se oglindesc în în
suși felul cum munceso Inginerii, 
întreaga noastră intelectualitate. 
Dar n-am putea spune că nu mai 
avem n!mio de făcut în acest do- 

eforturile poporului nostru pentru 
construirea socialismului, pentru ca 
România socialistă să înflorească 
și să strălucească în lume. Vorbi
torul a asigurat conducerea de 
partid și de stat că profesorii și 
învățătorii de pe cuprinsul regiu
nii se vor strădui să cultive cu 
perseverență, în inimile tineretului, 
patriotismul socialist, spiritul prie
teniei frățești dintre oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
că vor lupta pentru ridicarea con
tinuă a învățămîntului la nivelul 
exigențelor actuale.

In numele studenților brașoveni 
a vorbit Marioara Schitea, studen
tă în anul III la Facultatea de teh
nologie a construcțiilor de mașini, 

îndrumările date tineretului de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la cel de-al VIII-lea 
Congres al U.T.C. și la Con
ferința U.A.S.R. — de a munci 

nice care completează și sudează 
într-un tot formarea cadrelor nece
sare industriei noastre socialiste în 
plină dezvoltare. Este de înțeles că 
nu se poate concepe o industrie 
puternică, și însăși construirea so
cialismului fără dezvoltarea învă
țămîntului, fără un învățămînt 
superior bine organizat, la nivelul 
celor mai înalte performanțe pe 
plan mondial, fără ridicarea nive
lului de cultură al întregului popor. 
Socialismul însuși înseamnă civili
zație, cultura cea mai avansată și 
tocmai acesta este drumul princi
pal pe care îndreaptă partidul nos
tru, guvernul țării noastre întreaga 
dezvoltare a învățămîntului, știin
ței și culturii, avînd convingerea că 
numai așa ne vom îndeplini înda
torirea de a construi socialismul și 
a crea condițiile pentru făurirea 
societății comuniste în România.

meniu. Avem poate chiar mai mult 
de făcut decît în ce privește 
creșterea numărului de specia
liști. In organizarea învățămîn
tului nostru, în predarea diferite
lor discipline există rămîneri în 
urmă — în unele privințe destul 
de serioase — față de nivelul cu
noștințelor pe plan mondial. Or, e 
de înțeles și cred că nu e nevoie 
să insist asupra faptului că. dacă 
nu asigurăm înarmarea tineretului 
nostru cu cunoștințele cele mai mo
derne în toate domeniile de activi
tate. nu vom reuși să formăm in
telectualitatea de care avem ne
voie pentru făurirea societății ce
lei mai avansate — societatea so
cialistă și comunistă. Iată de ce 
partidul nostru, guvernul se pre
ocupă în mod deosebit de măsu
rile în curs de pregătire privind 
perfecționarea învățămîntului su
perior și de toate gradele. Aces
tea sînt probleme care vor trebui 
să-i preocupe permanent pe cei 
care lucrează în acest domeniu, 
deoarece, chiar dacă anul acesta 
sau anul viilor vom ridica învăță
mîntul nostru la nivelul cunoștin
țelor actuale pe plan mondial, fără 
îndoială că peste un timp, dacă nu 
ne vom informa și nu vom studia 
permanent tot ceea ce este nou, 
vom rămîne iar în urmă, ceea ce 
a constituit în trecut un neajuns al 
activității noastre. Va trebui ca o 
dată cu perfecționarea învățămîn
tului nostru să luăm și măsurile 
necesare pentru ca toate institute
le de învățămînt. cadrele didacti
ce să fie permanent la curent, să 
cunoască și să-și însușească con
tinuu tot ceea ce apare nou pe 
plan mondial în fiecare domeniu 
de activitate Școala1 românească 
are în această privință o tradiție 
bună întotdeauna cei mai înaintați 
oameni de știință și cultură din 
România s-au străduit — și spre 
cinstea lor trebuie să spunem că 
au reușit — să țină pasul cu noile 
cuceriri și să-și aducă contribuția 
uneori nu numai la dezvoltarea ști
inței și culturii naționale, dar și 
la îmbogățirea tezaurului univer
sal cu descoperirile și activitatea 
lor. Sîntem convinși că intelectua
litatea noastră, urmînd exemplul 
înaintașilor care au muncit cu en
tuziasm șl rîvnă pentru progresul 
României, nu va precupeți nimic 
pentru a obține rezultate și_ mai 
bune, pentru a ridica învățămîntul, 
știința și cultura românească la ni
velul înaltelor exigente actuale

In Brașov se află șl anele insti

cu pasiune pentru însușirea a tot 
ce este mai înaintat și valoros în 
cunoașterea umană, în știința și cul
tura națională și universală, au a- 
vut un profund ecou în rîndurile 
noastre, au stimulat energii nebă
nuite — a spus vorbitoarea. Pri
vind cu maturitatea și răspunderea 
necesară sarcinile ce ne revin, sîn- 
tem hotărîți să fim mai exigenți 
față de noi înșine, să desfășurăm 
un studiu sistematic, perseverent, 
cu mai multă inițiativă, astfel în- 
cît prin întreaga noastră activita
te, ca studenți, iar în viitor ca in
gineri sau dascăli, să răsplătim e- 
forturile făcute de întregul popor 
pentru pregătirea noastră, să în
dreptățim încrederea pe care parti
dul și guvernul ne-o acordă în 
permanență, cu generozitate.

Primit cu puternice urale și 
ovații a luat cuvîntul în încheie
rea întîlnirii tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

tute de cercetări ; în cadrul institu
telor de învățămînt se desfășoară, 
de asemenea, o activitate rodnică 
de cercetare științifică. E necesar 
ca și acestui domeniu de activitate 
să-i acordăm mai multă atenție, 
și în mod deosebit să asigurăm o 
mai bună organizare a cercetării 
în învățămîntul superior, ținînd 
seama de faptul că aici sînt con
centrați specialiști cu o înaltă pre
gătire, că însăși perfecționarea în
vățămîntului solicită o permanentă 
activitate de cercetare din partea 
cadrelor didactice. Sîntem convinși 
că oamenii de știință din Brașov 
vor aduce, alături de toate forțele 
de cercetare din patria noastră, o 
contribuție și mai însemnată la 
dezvoltarea științei, Inseparabil le
gată de întregul progres economia 
și social al patriei noastre.

In continuare, vorbitorul a ară
tat : In Brașov se desfășoară și o 
intensă activitate artistică, de crea
ție literară, muzicală, cu rezultate 
îmbucurătoare, deși n-am putea 
spune că oamenii de creație din 
Brașov, și nu numai ei, n-ar mai 
avea încă multe de făcut. Sperăm 
că necesitățile mereu creseînde de 
opere literare, artistice, muzicale 
din ce în ce mai bune, exigențele 
poporului nostru, dornic de frumos, 
de cultură>îi vor înaripa mai mult 
pentru a pune la îndemîna oame
nilor muncii opere «are nu numai 
să egaleze lucrările înaintașilor, 
inclusiv ale celor din Brașov, ci să 
reprezinte, totodată, o treaptă su
perioară în creație, potrivit cerin
țelor epocii pe «are o trăim. Va 
trebui ca oamenii noștri de creație 
să învețe mai mult din activitatea 
înaintașilor, din faptul că, preoeu- 
pîndu-se de frumos, aceștia au 
știut minunat să-l îmbine cu lupta 
pentru eliberare socială și națio
nală. Operele scriitorilor, poeților, 
muzicienilor care se găsesc astăzi 
în patrimoniul culturii noastre na
ționale și au pătruns în cultura 
universală aparțin tocmai acelor 
creatori care au legat activitatea 
lor de lupta pentru eliberarea so
cială și națională a poporului, pen
tru progresul țării.

Aici munceso și învață împreună 
în fabrici. în Instituții de învăță
mînt, în cooperative — a spus în 
continuare vorbitorul — români, 
maghiari, germani, care de veacuri 
au făurit bunurile materiale și spi
rituale, tot ceea ce se găsește pe 
aceste meleaguri. Fără îndoială că 
munca este aceea care înfrățește 
cel mai mult oamenii, deoarece fa
brica, uzina vorbeso o singură 
limbă, mașina ascultă de o singură 
limbă — aceea de a ști să o con
duci cu pricepere. Fie că vorbești 
limba română, maghiara sau ger
mana, daaă ou stăpînești mașina, 
aceasta nu te ajută cu nimio. Nu 
întîmplător clasa muncitoare este 
aceea care are menirea istorică «a. 
desființînd inegalitatea socială, să 
lichideze pentru totdeauna și asu
prirea națională, să creeze so«ieta- 
t.ea socialistă șt comunistă, în «are 
dispar pentru totdeauna discrimi
nările. totf cetățenii sînt egali în 
drepturi, munceso pentru binele lor. 
al patrie' comune.

Totodată, știința și cultura, toate 
ramurile lor vorbesa de fapt o sin
gură limbă. Și matematica, și fizi
ca, șt chimia șl botani«a, oricare 
domeniu al științei poate să fie stă- 
pînit dacă oamenii de știință, indi
ferent de limba în care vorbeso și 
scriu, li se consacră cu dăruire. 
Operele și activitatea științifică au 
valoare numai în măsura în care 
corespund cerințelor dezvoltării e- 
eonomlee șl sociale a patriei noas
tre. în orice limbă ar fi. dacă cer
cetarea științifică sau învățămîntul 
se desfășoară la un nivel scăzut.

Cu puternice ovajii, oaspejii sînt întîmpinați la Institutul politehnic din Brașov

ele nu au pînă la urmă valoare. 
Știința1 și cultura joacă un rol de 
seamă în lupta pentru lichidarea 
înapoierii, a prejudecăților privind 
deosebirile între naționalități, pre
judecăți care au fost folosite de 
clasele exploatatoare în trecut.pen
tru a-i învrăjbi pe oameni și a pu
tea astfel mai lesne să-i asuprească.

Nu întîmplător cei mai înaintați 
oameni de știință și cultură — ro
mâni, maghiari, germani — s-au 
ridicat în decursul veacurilor îm
potriva asupririi naționale, ca și a 
celei sociale, și au militat pentru 
înfrățirea între popoare. Tocmai o- 
mul cu o cultură înaintată este a- 
cela care se manifestă ca cel mai

Vom (ace tot ce depinde de noi pentru 
triumful cauzei păcii și progresului social

Preocupările partidului și guver
nului nostru privind dezvoltarea e- 
conomiei, științei, culturii — a spus 
vorbitorul — au drept scop să asi
gure progresul continuu al patriei 
noastre. In același timp, trebuie 
să subliniem încă o dată că prin 
aceasta ne îndeplinim atît înda
torirea fața de toți cei ce muncesc 
din România, cît și o îndatorire in- 
ternaționahstă, ne aducem contri
buția la întărirea sistemului socia
list mondial, la creșterea influen
ței socialismului în întreaga lume. 
Cu atît mai mult azi, cind in lume' 
cercurile reacționare tmperialiste 
organizează un șir de comploturi și 
atentate la libertatea și independen
ța popoarelor, activitatea fiecărei 
țări socialiste și progresul ei eco- 
nomico-social au o importanță deo
sebită atît pentru întărirea forței 
generale a sistemului socialist mon
dial, cît și pentru întărirea forțelor 
antiimperialiste din întreaga lume.

După cum vedeți, astăzi, ca și in 
trecut, reaGțiunea, imperialiștii re
curg la aceleași mijloace de ațîțare 
a unui popor împotriva altuia, de 
învrăjbire a acestora, pentru a le 
putea subjuga și domina mai ușor. 
Arma otrăvită a învrăjbirii a adus 
de-a lungul a zeci și zeci de ani 
multe și multe nenorociri popoare
lor și multe beneficii marilor mo
nopoluri imperialiste. Cu această 
armă au putut țările imperialiste să 
subjuge multe popoare și să le țină 
zeci și sute de ani în asuprire. Se 
mai încearcă și azi, așa cum s-a 
întîmplat in Orientul Mijlociu, să 
se recurgă la aceeași armă.

Cunoașteți poziția partidului 
nostru față de conflictul armat din
tre Izrael și țările arabe. Noi am 
considerat și considerăm că inte
resele țărilor arabe și ale Izraelu- 
lui sînt nu de a se lupta între ele, 
ci de a-șl rezolva problemele pe 
calea înțelegerii, a tratativelor, eă 
soluția adoptată trebuie să asigure 
atît dezvoltarea democratică a po
poarelor arabe, realizarea unității 
lor naționale, cît și dezvoltarea de
mocratică a Izraelului, că numai 
în acest fel se vor «rea baze trai
nice pentru a înlătura în viitor noi 
conflicte militare. Unitatea națio
nală, dezvoltarea democratică a 
oricărui popor nu se pot realiza 
prin dezbinare și învrăjbire, prin 
lupta unui popor împotriva altuia— 
«are constituie o piedică în în
făptuirea propriilor aspirații de 
unitate națională și de indepen
dență — «i dimpotrivă sînt strîns 
legate de lichidarea învrăjbirii na
ționale și de statornicirea 
prieteniei și «olaborării între po
poare. Acesta este drumul pe 
«are noi «onsiderăm că trebuie să 
meargă toate popoarele și «are va 
adu«e, fără îndoială, și popoarelor 
arabe unitatea națională și progre
sul economi» șl social.

Se înțelege că Izraelul trebuie să 
renunțe la pretențiile sale de a 
obține, in urma victoriilor militare, 
«uaeriri teritoriale, deoarece aceas

aprig dușman al urii între popoare, 
luptă activ pentru unirea tuturor 
oamenilor muncii fără deosebire de 
naționalitate. Noi avem un singur 
dușman — clasele exploatatoare. 
Prin desființarea lor se lichidează 
definitiv și posibilitățile pentru a- 
suprirea națională, se creează con
diții ca întregul popor să mun
cească înfrățit în marea operă de 
construire a socialismului. Știința, 
cultura, arta sînt chemate să-și 
aducă o contribuție și mai activă 
la făurirea omului nou cu o con
știință înaintată, conștiința omului 
socialist care, indiferent de națio- 
nalitatea1sâ^are o singură patrie — 
patria socialistă.

ta nu va face decît să împiedice 
găsirea soluțiilor pentru rezol
varea problemelor litigioase din a- 
ceastă zonă a lumii. De aceea, parti
dul și guvernul nostru au militat și 
militează ca țările arabe și Izraelul 
să pășească pe calea rezolvării pro
blemelor dintre ele prin tratative, 
care să excludă în viitor amestecul 
puterilor imperialiste, amestecul a- 
celora care doresc ca din acest con
flict să-și consolideze poziția de do
minație și să-și asigure în conti
nuare surse mari de venituri prin 
exploatarea imenselor bogății pe
troliere.

Sîntem convinși că rațiunea și 
înțelepciunea vor triumfa, că ță
rile arabe și Izraelul vor găsi ca
lea pentru a conviețui împreună, 
calea care Ie va asigura progresul 
economic și social atît unora cit și 
celorlalți. Noi vom continua să mi
lităm în acest sens, considerînd că 
în felul acesta ne îndeplinim în
datorirea atît față de poporul nos
tru, care dorește să facă totul pen
tru a nu se ajunge la un război 
mondial, cît și față de toate po
poarele, față de mișcarea antiimpe- 
rialistă de pretutindeni. Forțele 
antiimperialiste sînt hotărîte să îm
piedice revenirea la dominația im
perialismului acolo unde el a fost 
înlăturat, militează pentru elibera
rea popoarelor aflate încă în robia 
colonială și pentru zădărnicirea u- 
nui nou război mondial. Noi apre- 
Giem «ă aceste forțe sînt în stare, 
dacă vor acționa cu fermitate, uni
te, să împiedice reacțiunea im
perialistă să dezlănțuie un nou 
războt mondial. Vom face șl în vii
tor totul pentru a ne aduce con
tribuția la triumful marii cauze a 
păcii și progresului social.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spusi Aș dori să ex
prim încă o dată convingerea că 
cei ce lucrează în învățămînt, în 
cercetarea științifică, în toate do
meniile activității culturale și de 
creație, tinerii de pe băncile uni
versităților și Institutelor de învă
țămînt superior, vor face totul ea 
să obțină rezultate și mai bune în 
ridicarea nivelului învățămîntului 
nostru, își vor aduce în felul a- 
cesta contribuția la făurirea inte
lectualității de mîine, la progresul 
continuu a) patriei noastre pe dru
mul socialismului și comunismului.

Vă doresa succes în activitatea 
dv. și multă ferisirel

Cuvîntarea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu a fost subliniată în re
petate rînduri de aplauzele puter
nice și ovațiile celor prezenți.

Părăsind Institutul politehnic, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și de 
stat au felicitat călduros cadrele di
dactice șl pe studenți pentru re
zultatele dobîndite în pregătirea 
profesională șl cercetarea științifi
că. urîndu-le să obțină roade tot 
mai bogate pe ogorul științei ro

mânești și în. educarea tinerei ge
nerații, în sporirea aportului in
stitutului de învățămînt superior

în frumoasa Țară a Bîrsei

Salutați de mii de brașoveni, 
oaspeții parcurg șoseaua de asfalt 
ce străpunge roditoarele plaiuri ale 
Țării Bîrsei. Este străvechea 
Terra Blachorum — Țara Valahi
lor — menționată în diploma cava
lerilor loaniți'în. anul 1247, pămîn- 
tul unde dovezile de continuitate , 
daco-romană și românească străbat 
viguros secolele punînd pecetea lor 
în limba și cultura de pe aceste 
meleaguri.

La Feldioara, unde se află rui
nele unei cetăți țărănești din se
colul al XIII-lea, s-a înălțat 
în cinstea oaspeților un falnic arc 
de triumf înconjurat de' mii de 
oameni în costume bîrsene care fac 
conducătorilor de partid și de stat 
o entuziastă primire. Aceeași at
mosferă sărbătorească în toate ce
lelalte mîndre așezări bîrsene, la 
Rotbav, Măieruș și Hoghiz, comu
ne puternice și prospere.

Primirea oficială în raionul 
Rupea are loc în Pădurea Bogății, 
la poala unui mîndru codru de 
stejar și fag. Urează bun sosit 
oaspeților tov. Tică Miron, prim- 
secretar al Comitetului raional Ru
pea al P.C.R., tov. Virgil Stoian, 
președintele sfatului popular ra
ional.

Coloana de mașini își continuă 
apoi drumul spre Rupea, centrul 
raional, pitoresc orășel așezat sub 
dealul de bazalt pe care se află 
vechea cetate ce a constituit din 
secolul al XIV-lea pavăza de 
apărare a locuitorilor. Mii de 
localnici în costume populare ro
mânești, săsești și maghiare îi 
întîmpină cu urale pe oaspeți, care 
se îndreaptă spre liceul „Ștefan O. 
Iosif" din localitate în care func
ționează secții eu predarea în lim
bile română, maghiară și germană. 
Directorul liceului, Pantelimon 
Constantin, urează bun sosit condu
cătorilor de partid și de stat invi- 
tîndu-i să viziteze sălile de clasă 
și informîndu-i despre munca ca
drelor didactice și a elevilor.

In piața din centrul orașului 
Rupea s-au strîns peste 15 000 de 
cetățeni, practic toată suflarea o- 
rașului. Deschizînd adunarea popu
lară, tovarășul Tică Miron, prim- 
secretar al comitetului raional de 
partid, a urat bun sosit conducă
torilor de partid și de stat în nu
mele celor 21 000 de țărani coope
ratori de pe meleagurile acestui 
raion agricol bogat. Raportînd des
pre dezvoltarea raionului, el a re
levat succesele obținute în crește
rea producției vegetale și animale, 
în ridicarea nivelului de viață al 
cooperatorilor, în dezvoltarea învă
țămîntului și a eulturii.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Adresînd locuitorilor orașului și 
raionului Rupea un «ălduros salut), 
vorbitorul a spus i Am ascultat eu 
deosebită bueurie «ele arătate de 
tovarășul prlm-secretar al «omlte- 
tului raional de partid «u pri
vire la rezultatele bune pe «are 
le-ați obținut în agri«ultură. fap
tul «ă însă în asest an veți 
realiza sar«ina trasată de Con
gresul al IX-lea în domeniul zoo
tehniei pînă în 1970. Sînt rezultate 
bune. De altfel, am văzut ogoarele 
din raionul dumneavoastră, care se 
prezintă bine pînă acum. Sîntem 
convinși «ă țăranii «ooperatori din 
raion, la fel «a «ei din întreaga 
tară, vor obține recolte bune în a- 
cest an,' contribuind în acest fel la 
creșterea avuției naționale a patriei 
noastre. Pentru realizările de pînă 
a«tim vă felicităm din roată Inima 
șl vă dorim su«<tese șl mal mari.

In raionul șl orașul Rupea — a 

brașovean la formarea cadrelor de 
specialiști, la progresul științei, și 
tehnicii.

spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— lucrează și învață oameni ai 
muncii români, maghiari, germani, 
care de secole au făurit împreună 
tot cpea ce există pe aceste melea
guri, iar astăzi, sub conducerea 
partidului nostru, muncesc umăr la 

, umăr pentru construirea socialis
mului în patria comună — Româ
nia socialistă;

La intrarea în oraș am vizitat 
școala. Ne-a produs o deosebită im
presie și satisfacție faptul că 
copiii din acest oraș, români, ger
mani și maghiari, învață de mici 
împreună în limba lor ■ maternă și 
cresc însuflețiți de aceleași idealuri 
de a-și însuși cele mai va
loroase. cunoștințe, de a se pregăti 
pentru a deveni buni cetățeni 
ai patriei lor, astfel ca mîine, 
luînd locul înaintașiloi;, al părinți
lor lor, să contribuie înfrățiți la 
făurirea societății socialiste și co
muniste din România. Perspectivele 
mari, la a căror realizare vă adu
ceți o contribuție activă și dumnea
voastră, cetățenii raionului și ora
șului Rupea, ne dau garanția că 
în anii următori, nivelul de viață 
al tuturor oamenilor muncii, mun
citori, țărani, intelectuali, va crește 
și mai mult, că patria noastră va 
fi tot mai bogată, mai înfloritoare.

Continuîndu-și drumul între sa
tele Fișer și Criț, într-o poiană 
verde oaspeții fac popas la o stînă 
caracteristică pentru această re
giune de păstorit unde sînt primiți 
cu ospitalitatea tradițională a ba
cilor și ciobanilor care oferă un 
prînz ciobănesc.

După trecerea prin comunele 
Mihai Viteazul, Saschiz, Vînători, 
unde bucuria populară se desfă
șoară bogat în cinstea oaspeților, 
coloana de mașini se oprește Ia 

• Albești, la casa memorials închi
nată marelui poet maghiar Petofi 
Săndor care a căzut eroic chiar în 
această localitate, în lupta din pri
măvara anului 1849 împotriva tru
pelor contrarevoluționare.

La intrarea în casa memorială, 
conducătorii de partid și de stat 
sînt salutați de prof. Petru 
Mercurie, șeful secției de învătă- 
mînt a raionului Sighișoara Oas
peții cercetează cu interes ex
ponatele care luminează profi
lul de luptător al poetului,, le
găturile lui cu revoluționarii vre
mii, stampele și hărțile care înfăți
șează bălăliile la care a participat, 
obiectele personale care i-au apar
ținut.

înalta prețuire de care s-a bucu
rat și se bucură opera lui Petofi 
în patria noastră este ilustrată de 
numeroasele ediții ale versurilor 
Iui, în limbile română și maghiară, 
prin larga difuzare a moștenirii 
lui poetice. Ca o încununare, la 
sfîrșitul vizitei se prezintă un re
cital din versurile poetului în lim
bile română și maghiară.

în cartea de onoare a casei memo
riale, oaspeții au înscris cuvinte de 
prețuire pentru lupta dusă de a- 
cest genial, și neînfricat poet revo
luționar.

Oaspeții au depus apoi, în chip 
omagial, o coroană de flori, pe pan
glica căreia este scris : „Iunie 1967. 
Din partea conducătorilor de partid 
și de stat care au vizitat regiunea 
Brașov".

De la Albești, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, cu solia, Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Emil Bodnaraș, 
The Verdeț, cu soția, și ceilalți oas
peți se îndreaptă spre orașul Sighi
șoara

Sfelian CONSTANTINESCU 
Paul DIACONESCU 
Nicolae VAMVU 
Mirce . IONESCU
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nr. 76 A) : KEAN — 20.
o Teatrul
• Teatrul
- 20.
(9 Teatrul 
e Teatrul 
o Teștrul
Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.

• Teatrul de Operă și Balet : TRAVIATA — 19,30.
o Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURÎSULUI — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Comedia) : REGINA DE NA- 
VARA - 20.
G Teatrul de Comedie : OMUL CARE ADUCE PLOAIE (spectacol pre
zentat de Teatrul „Al. Davila" — Pitești) — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu
nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ - 20, (sala din str. Al. Sahia

„C. I. Nottara" (sala Magheru) : DINCOLO DE ZARE — 19,30.
Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul de vară din parcul N. Bălcescu) : ULISE ȘI COINCIDENTELE
„Barbu Delavrancea" : SE CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
evreiesc de stat : VIOARA LUI STEMPENIU — 20.
satiric-musical „C. Tănase" (sala Savoy) : HORIA ȘI RADU IȘI ASUMA RISCUL — 19,30, (sala

ETICA FUNCȚIONARULUI

18,00 — Pentru noi, femeile !
18.30 T- Pentru copii și tineretul școlar „Preludiu la vacanță"
19.30 — Telejurnalul de seară
20,00 — Tele-enciclopedia
20,45 — „Muzica la porți de cetate"
21,10 — Film serial : „Sfîntul"
22,00 — Festival de muzică ușoară. Transmisie de la Bratislava
23.30 — Telejurnalul de noapte.

Anchetă pe baza 
unor scrisori 

sosite ia redacție If LA &ȘE&

Marcel Marceau
un cavaler al purității

I 
I
I 
I
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I
I
I
I
I
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cinema
• SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
• VIATA LA CASTEL : REPUBLICA — 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 :
15.30 18 ; 20,30 (la ambele completarea Dacă treci 
rîul Selenei), GRIVIȚA (completare Mama lui A- 
drian) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinema
scop : LUCEAFĂRUL (completare Aluminiul) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI (comple
tare Uneltele gîndirii) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
21, MELODIA (completare Dacă treci rîul Selenei)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21. GRĂDINA DOI-_ 20 30
• MOARTEA VINE PE PLOAIE : CAPITOL —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 ; la grădină —
20.15.
• NEVĂZUT, NECUNOSCUT — 10 ; 12 ; 14 ; SU
FLETE 1N CEATĂ — 17,15 ; 19,15 ; 21,15 : CINE
MATECA.
a DOCTOR TRATORIUS — cinemascop : AURORA 
(completare Dacă treci rîul Selenei) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 ; la grădină — 20,30.
• PRINTRE VULTURI — cinemascop : FESTIVAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină —
20.15, EXCELSIOR — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18,45 ; 21,15, FEROVIAR — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15 ;
17.30 ', 20 (la toate completarea Dacă treci rîul Sele
nei), MODERN — 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30 (la ultimele două 
completarea Aluminiul), STADIONUL DINAMO — 
20,15, GRĂDINA CAPITOL — 22.
• MONTPARNASSE 19 : UNION (completare Ten
siune înaltă la Bechet) — 15 ; 20,30.
6 DESENE ANIMATE : UNION — 18.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
• ROBII ; DOINA (completare Orizont științific
nr. 2/1967) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• BANDA DE LAȘI : LUMINA (completare Orizont 
științific nr. 3/1967) - 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,45.
• VIATA PARTICULARA : LIRA (completare în 
tainițele muzeului) — 15,15 ; 17,30 ; 19,45 ; la gră
dină — 20,30.
G CRISTALE FĂRĂ TAINE — GIMNASTUL — 
CHEMAREA VULCANILOR — TREZIREA — VI
ZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE 
STAT ÎN REGIUNEA PLOIEȘTI : TIMPURI NOI
— 9 — 21 în continuare.
• CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : DACIA 
(completare Pasiuni) — 8,30 — 19,45 în continuare.
• FRENCH-CANCAN : TOMIS (completare Unel
tele gîndirii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la 
grădină — 20,30.
• CLIMATE — 9,30 ; 12 ; 15 ; ÎNVIEREA (ambele 
serii) - 18 : CENTRAL.
• DACII — cinemascop : FLOREASCA (completare
Uneltele gîndirii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45.
e JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : 
GIULEȘTI (completare Aluminiul) — 15.30 ; 18 ;
20.30, BUZEȘTI — 14,30 ; la grădină — 20,45.
• WARLOCK — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• SPIONUL — cinemascop : UNIREA (completare 
De ziua mamei) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,15.
« ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : PROGRESUL — t
14.30 ; 17 ; 19,30 ; GRĂDINA PROGRESUL-PARC
— 20,30.
• ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16, MIORIȚA (comple
tare Uneltele gîndirii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, VOLGA (completare Aluminiul) — 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16 ; 18,30 : 21, GRĂDINA VITAN — 20,30, 
GRADINA MOȘILOR .- 20,30.
• CRONICA UNUI BUFON : VICTORIA — 18,30 ;
20.45.
• DENUNȚĂTORUL : BUCEGI (completare Auto
biografie) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, la gră
dină — 20,15, GLORIA (completare Problema) -r- 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA (completare 
Poveste sentimentală) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.45, la grădină — 20,30.
a CAVALERUL FĂRĂ ZALE : VITAN (completare 
Povestea leului) — 15,30 ; 18.
• APE LIMPEZI — cinemascop : MOȘILOR (com
pletare Atențiune, atențiune, se apropie !) — 15,30 : 
18, BUZEȘTI (completare Mai sus, mai repede, mai 
tare) — 16,45; 18,45.
A MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : 
MUNCA — 15 ; 17.
• A DISPĂRUT UN FRAGONARD : MUNCA 
(completare Mărturii de glorie nepieritoare din is
toria patriei) — 19 ; 21.
A SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : POPULAR 
(completare Oaspeți de iarnă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT — cinemascop : 
COTROCENI (completare Fabrica de împachetat 
fum) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e CELE DOUA ORFELINE : RAHOVA (completare 
Mama lui Adrian) — 15,30 ; 18 ; la grădină 20,30,
• NU SÎNT DEMN DE TINE ; COLENTINA - 15 ;
17.30 ; la grădină - 20.
0 FANTOMA DIN MORRISVILLE : GRĂDINA 
EXPOZIȚIA (completare Redați-ne viața) — 20,30.
• STRIGATUL : DRUMUL SĂRII (completare Ori
zont științific nr. 3/1967) — 15,30 ; 17.45 ; 20.
9 NOAPTEA IGUANEI : FLACĂRA —' 15,30 ; 18 ;
20.30.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : VIITORUL -
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 OMUL FARA PAȘAPORT — cinemascop : COS
MOS (completare Proiecte) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : 
FERENTARI (completare Istoria unui manuscris)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 ÎNTRE DOI : CRÎNGAȘI — 15 ; 17,45 ; 20,30.
0 UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : PA
CEA (completare Păsările dragostei) — 16 ; 18 ; 20.

Marcel Marceau este din 
nou prezent pe scena bucu- 
reșteană. Revederea nu adu
ce surpriza unei schimbări 
de optică, de tehnică, de stil. 
Mimul a rămas credincios 
temelor sale, eroilor săi și 
elanurilor 
ingenue, 
surpriză 
aici o putem găsi. Adică în 
statornicia încăpățînată cu 
care-și strînge la piept cando- 
rile vîrstei de aur, senti
mentele și pornirile sale, nu 
de tînăr, ci de adolescent. 
In privinfa aceasta reușita e 
deplină. De cînd l-am văzut 
prima oară, la București, 
peste noi au '-“cut 14 ani. 
Peste Marceau n-a trecut 
nici un anotimp. Maturitatea 
artistică și extra-artistică nu 
au minat frăaezimea arfei 
sale. El a rămas așa cum a 
fost atunci. Un cavaler fără 
armură, plecat în cruciada 
purităjii.

Puritatea este de altfel bla
zonul universului lui Marceau. 
Lupta pentru triumful ei este 
motorul mimodramelor sale 
și punctul unic din progra
mul tehnicii sale de mim. 
Artistul este torturat de am
biția de a fora spre esențe, 
în magma unde fierbe eternul 
omenesc. El este însetat de 
un adevăr cojit de aparente, 
despuiat de zorzoane, spălat 
de sulimanuri. Gesturile sale 
sînt curăfite, din ce în ce mai 
curățite de dantelăria epică, 
de poantele colorate. Un 
caracter, un sentiment, o 
stare de spirit trăiesc într-un 
gest fundamental. Ciclul vie
ții — adolescenfă-maturitate- 
bătrînete-moarte — trăiește 
în gestul mersului. Pe o 
scenă goală, în tăcere, în
tr-o tăcere compactă și

Ecaterina OPRQIU

sale, înfocate și 
Dacă-i vorba de 
poate că tocmai

com- 
mis-

este o

aibă o planetă fără

fără îndoială că Mar- 
va fi discutat cu

sînt copiii care trag zmeul și 
muzicanții care cîntă pe sub 
balcoane, îndrăgostitul înșelat 
și soldatul smuls din brațele 
iubitei. Mai buni decît toți 
bunii este Bip, creația lui 
Marceau. El aduce aminte și 
de însingurarea tristă a lui 
Pierrot. Deseori, mai ales cînd 
se amestecă în coridă sau în
cearcă să se sinucidă din 
amor, el aduce aminte de un 
Chariot fără ghete și fără 
melon. Cel mai adesea, ge
nerozitatea infantilă și inocen
ța plină de întrebări a lui 
Bip aduce însă aminte de 
Saint-Exupery, de micul prinț 
îndrăgostit de o roză, care 
își curăța în fiecare dimineață 
craterele celor trei vulcani. 
Ca să 
pată.

Este 
ceau
minuție de tehnicienii și ar
tiștii pantomimei, că slujitorii 
scenei vor găsi în experiența 
lui idei roditoare. Sigur că un 
studiu de specialitate va putea 
pune la microscop arta lui 
dintr-un unghi mai accentuat 
profesional. S-ar putea discuta 
amănunțit despre subtilitatea 
savantă care stă la baza înșe
lătoriei și aparentei lui simpli
tăți, despre știința de a purifi
ca sentimentul scenic, despre 
această asceza a gestului care 
n-are nimic de-a face cu uscă
ciunea. S-ar putea vorbi des
pre imensa nevoie a scenei 
contemporane de a sugera lu
mea, fără ca s-o refaci din 
mucava, de a aduce sub lu
mina reflectoarelor obiectele 
vieții cotidiene, fără să aglo
merezi podiumul cu recuzită ; 
s-ar putea vorbi despre talen
tul de a tăcea și de a lăsa, 
din cînd în cînd, tăcerea să 
vorbească pentru noi, și des
pre talentul de a pune accen
te, adică de a pecetlui la un 
moment dat totul printr-un 
microgest-quintesență, prin
tr-un acord sonor, printr-o 
zonă de lumină care știe să 
apară și să dispară exact 
unde și cînd trebuie ; s-ar 
putea vorbi chiar despre pro
gramele de sală, care cu 
puțină strădanie și ceva mai 
multă calificare ar izbuti să 
facă să dispară senzația unui 
material de serviciu și a unei 
trebi de mînfuială.

In așteptarea unor aseme
nea efecte să-l salutăm deo
camdată pe Marcel Marceau 
pentru elocvența mesajelor tri
mise de arta sa necuvîntătoare 
și pentru că nu ostenește să 
rămînă așa cum l-am cunos
cut : un cavaler fără armură 
plecat în cruciada purității.

misterioasă, o pată albă se 
mișcă pe un fundal de catifea 
neagră. La început este o 
fîlfîire de aripi, ca un zbor 
spre alte galaxii. Apoi este 
un fel de înot împotriva cu
rentului, un înot rîvnos, într-o 
apă mare și repede. Apoi 
este o legănare ușoară, un 
tremur abia simțit, o înge
nunchere obosită, o plutire 
spre nu se știe unde. Apoi 
pata albă se face firavă, 
din ce în ce mai firavă, mică, 
din ce în ce mai mică și se 
topește pe fundalul de catifea 
neagră într-o tăcere 
pactă, compactă și 
terioasă.

Lumea lui Marceau
lume a basmului. Locuitorii ei 
se împart în buni și răi. Răii 
sînt întotdeauna urîți, știrbi, 
zbanghii, cu obrazul schimo
nosit, cu priviri apoase de 
pește fiert. Răii sînt dezarticu
lați, cu mișcări frînte, de jucă
rie mecanică, cu încremeniri 
de soldat de plumb. Răii sînt 
indiferenți și farisei, zgîrciți și 
orgolioși ca generalul cu aere 
napoleoniene, ca birocratul 
scofîlcit, care nu cunoaște de
cît jocul de la Ana la Caiafa. 
Bunii șînt frumoși, sfioși, stîn- 
gaci și puțin năuci. Ei străbat 
planeta cu o floare roșie agă
țată la un joben spart, cu 
ochii rotunjiți mereu de mi
rare, qu pleoapele bătînd me
reu ca niște fluturi orbiți. Ei 
au elasticitatea antilopei, un
duirea păsării în văzduh. Ei 
țîșnesc ca izvoarele și se aș
tern la pămînt ca un lan de 
grîu în bătaia vîntului. Bunii

primă recomandare de etică profesio
nală : „ce ție nu-ți place, altuia nU 
face". Zicala e veche, face parte din 
tezaurul de înțelepciune al multor po
poare și, cum faptele o dovedesc, își 
menține actualitatea.

Amînînd din comoditate pe un cetă
țean, funcționarul îl obligă să trimită 
instituției, în loc de una, mai multe 
sesizări, reveniri, îngreunînd însăși ac
tivitatea instituției în cauză. La urma 
urmei, cui trebuie să-i mai demonstrăm 
că unui funcționar îi răpește mai puțin 
timp rezolvarea efectivă și completă a 
unei singure cereri, decît a încă 3—4 
cereri care s-ar adăuga la aceasta ?

Prejudiciile unui asemenea stil de 
muncă sînt evidente și ele nu apar 
numai în sfera relației administrăție- 
cetățean. Se poate afirma cu destulă 
certitudine că funcționarul care lucrea
ză superficial cu publicul își face tot 
atît de neglijent datoria și atunci 
cînd rezolvă problemele de interes 
general ale serviciului. Pe baza unei 
repartiții eliberate greșit de către 
secția de planificare a Sfatului popu
lar regional Crișana, Casa raională de

Un om se adresează unei instituții 
cu o cerere. El speră că funcționarul 
în mîna căruia va ajunge o va privi 
cu solicitudine și o va rezolva cu ma
ximum de competență și operativitate. 
In covîrșitoarea majoritate a cazurilor 
așa se și întîmplă. Sînt însă și excepții. 
Nu o dată cetățeanul rămîne decepțio
nat că o chestiune simplă nu este re
zolvată la timp, consecințele 
uneori din cele măi neplăcute.

— La 28 aprilie a.c., ne scrie Victor
Cojocaru din Suceava — am făcut o 
cerere către Trustul 1 construcții Bucu
rești, prin care solicitam eliberarea u- 
nei adeverințe din care să rezulte sa
lariul actual corespunzător funcției de 
contabil principal. Știu din proprie ex
periență că solicitantul însuși poate 
ușura foarte mult munca funcționaru
lui, dacă îi pune la dispoziție toate ele
mentele necesare pentru ca acesta să 
nu înceapă a căuta acul în carul cu 
fîn. Am anexat deci la cerere și o 
adresă din care rezulta anul numirii în 
funcție și salariul respectiv. Ii servisem 
funcționarului toate datele. Adeverința 
putea fi eliberată pe loc. La regisțra- -----  —v-—> —— ---------  —
tură a fost refuzată însă categoric're- cultură din Chișinău Criș și-a trimis, 
zolvarea ei imediată, pe considerentul 
că mai este destul timp pînă la 28 mai, 
termenul care trebuie respectat. Eu nu 
puteam obține pensia, iar el ținea nea
părat să treacă o lună pentru a-mi 
emite adeverința I De altfel, nu am 
primit actul nici după trecerea terme
nului...

Iată și alte două cazuri a căror re
zolvare nu necesita vreun efort deo
sebit din partea unităților respective :

Natalia Diaconu din Pitești a cerut 
Oficiului regional farmaceutic Bacău 
să-i expedieze cartea de muncă, pentru 
a putea fi încadrată ca farmacistă. 
Cei de la Bacău au rămas impasibili. 
Au urmat două adrese oficiale din par
tea Combinatului petrochimic Pitești, 
alte două scrisori din partea solicitan
tei, două telegrame. Zadarnic. Crista- 
che Milea, muncitor la secția L2 
Brăila, districtul Făurei, s-a adresat în 
luna ianuarie a.c. arhivei C.F.R. din 
Turnu Roșu pentru eliberarea unei 
adeverințe de vechime în muncă. In 
mai, un tovarăș de-al său de muncă s-a 
deplasat la Turnu Roșu, încercînd să 
urgenteze rezolvarea. Dar funcționarul 
îi programase rezolvarea... „cînd îi va 
veni rândul". Nici nu s-a sinchisit că 
un om a făcut pentru această cerere 
cîteva sute de kilometri.

Putem trage concluzia că nu este su
ficientă existenta unor norme simple și 
precise pentru buna funcționare a ser
viciilor administrative. Ele trebuie și 
respectate, altfel ajung niște paravane 
dincolo de care se ascunde lipsa de 
răspundere, cu tot cortegiul ei de ipos
taze birocratice : tărăgănarea, superfi
cialitatea, formalismul, ce se răsfrîng 
automat asupra oamenilor purtați inu
til pe drumuri. De înlăturarea unor 
asemenea practici răspund în primul 
rind și direct conducerile instituțiilor 
respective.

— Aveam nevoie de o adeverință din 
care să rezulte că între anii 1950—1955 
am fost student la Institutul de căi fe
rate, trecut actualmente în cadrul Insti
tutului politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“-București — ne relatează ing. Gh. 
Lupu din Turnu Severin. M-am adre
sat Institutului politehnic, dar nu mi 
s-a eliberat decît o adeverință pentru 
trei ani. Am venit personal la Bucu
rești pentru a obține o dovadă cu care 
să justific întreaga perioadă de studen
ție, adică 5 ani. Am fost trimis la Insti
tutul de transporturi. De aici mi s-a 
spus să mă prezint la Ministerul Căilor 
Ferate. M-am prezentat și mi s-a spus 
să mă adresez... Institutului politehnic 
București. Cererea mea s-a plimbat 
apoi pe la Ministerul Învățămîntului, 
pentru ca acum să mă adresez din nou 
Ministerului Căilor Ferate. De ce era 
nevoie de aceste slalomuri prin labi
rinturile birocrației ? Nu știa oare 
funcționarul că rezolvarea parțială, for
mală a cererii nu-i va satisface pe so- 
licitanți ?

— Din felul cum lucrează unele 
instituții cu publicul — observă Cris- 
tache Milea — mi-am dat seama că, 
pe alocuri, timpul cetățeanului este so
cotit ca un sac fără fund, din care 
funcționarul poate cheltui cît poftește, 
că tot nu se cunoaște. Susținînd că 
trebuie să-și facă datoria față de insti
tuție și că sînt ocupați „pînă peste 
cap", unii funcționari invită oamenii 
să vină a doua zi, a treia zi etc. Sînt 
de acord că timpul omului de la ghișeu 
e prețios, dar aceasta nu dă nimănui 
dreptul să sacrifice automat timpul și 
interesele altuia. Aici s-ar mai putea 
adăuga și următorul considerent : chiar 
și funcționarul care toată viața lui nu 
face altceva decît să rezolve cereri

' poate deveni, la rîndul său, petiționar 
la alte numeroase instituții. Deci o

fiind

cetățenilor ? De aceea, socotim că, pe 
bună dreptate, numeroși cititori opi
nează pentru angajarea materială a 
funcționarului față de cetățean. Prin
cipiul dezdăunării materiale ar izgoni 
rapid din birouri neglijența, superfi
cialitatea, ar constitui un instrument 
in plus pentru ridicarea calificării lu
crătorilor și instaurarea unei ordini 
mai riguroase în acest sector al activi
tății administrative, în așa fel ca ce
tățenii să fie serviți în chipul cel mai 
simplu și mai practic cu putință.

Dumitru TIRCOB

în luna februarie, microbuzul la I.R.A. 
Craiova pentru reparații. Neglijența 
— după cum aflăm din scrisoarea 
semnată de Todor Uiuiu și Valentin 
Văcariu — a avut următoarele conse
cințe : refuzul reparației, întoarcerea 
mașinii (remorcată) de la Craiova la 
Chișinău Criș, alte drumuri pînă la 
Oradea și apoi la Cluj, circa 20 de 
convorbiri telefonice, scoaterea mași
nii din circulație etc.

Lucrul cel mai dureros este că, 
în chip straniu, consecințele unor ase
menea neglijențe ajung să fie supor
tate nu de către funcționarii vinovați, 
care nu sînt trași la răspundere, ci de 
alții. Ștefan I. Morenciu din comuna 
Caraula semnala într-o scrisoare recen
tă că, deși a făcut peste 20 de cereri 
în decursul anului trecut, salariații 
oficiului de prevederi sociale de la 
Sfatul popular al raionului Calafat nu 
i-au rezolvat dosarul de pensionare. 
Referindu-se la această scrisoare, Sfa
tul popular al regiunii Oltenia ne in
formează că petiționarului i s-a acor
dat pensia de invaliditate pe care o 
solicitase. Petiționarul și-a primit, în 
sfîrșit, drepturile. Dar funcționarii vi
novați de o asemenea nepermîsă tără
gănare, ce sancțiuni au primit ? Nici 
una I

Și un alt caz. Nicolae Gr. Tătucu 
din comuna Nadanova, raionul Tr. Se
verin, ne-a scris că pentru a obține 
o adeverință de vechime în cîmpul 
muncii a fost personal la rafinăriile 
din Ploiești și Teleajen, la Arhivele 
statului-București etc., dar fără nici 
un rezultat. Redacția a îndrumat scri
soarea la Ministerul Petrolului și — 
minune i rafinăria Teleajen i-a trimis 
omului adeverința de care avea ne
voie 1 Iată cum, în ambele cazuri, pa
sivitatea unui birocrat a dat de lucru, 
respectiv și unor salariați de Ia sfatul 
regional, și unora de la un minister, și 
chiar redacției noastre.

Cazurile de mai sus s-au referit mai 
mult la tărăgănări, la nevoia ce se 
mai resimte de a trezi la realitate pe 
unii funcționari indolenți și de a-i 
obliga să-și facă datoria. Alții însă, 
din neglijență sau incompetență, a- 
duc oamenilor prejudicii de altă na
tură, punîndu-i pe drumuri sau în si
tuația de a descurca ei încurcăturile 
ori greșelile funcționarului respectiv. 
Muncitoarea Paraschiva Cojocea, bună
oară, a fost obligată de Sfatul popu
lar al comunei Sîrbești să predea la 
centrul de colectare 3 kg de lînă, res
tanță din anul 1965, în ciuda faptu
lui că n-a avut niciodată oi și că nu 
a primit în prealabil nici o înștiin
țare despre o asemenea obligație. 
Constantin I. Stan din Comănița, ra
ionul Slatina, și-a scos o dovadă de 
la I.S.C.M. Pitești pentru a cumpăra 
o mașină de cusut cu plata în rate. 
S-a prezentat cu dovada respectivă la 
O.C.L. Slatina, dar funcționarii de 
aici l-au trimis înapoi la Pitești pen
tru un lucru de-a dreptul stupid : să 
aducă o dovadă ștampilată (cu aceeași 
ștampilă) nu de 3 ori, ci de 6 ori. 
Plimbarea inutilă l-a costat 100 lei, 
plus pierderea unei zile de muncă. 
Numeroase sînt cazurile cînd în ac
tele de stare civilă se strecoară erori 
de date sau nume, care nu se pot 
îndrepta, ulterior, decît cu ajutorul 
justiției și, firește, cu bani și timp 
cheltuiți.

Este profund nedrept ca pagubele 
și neplăcerile de asemenea natură să 
nu fie trecute în sarcina celui care 
le înfăptuiește. Cetățeanul care aduce 
prejudicii administrației este tras la 
răspundere. De ce n-ar fi valabil a- 
celași lucru cînd se aduc prejudicii

Parcul Herăstrău din Capitală. La standul de cărfi au sosit noutăfi editoriale Foto : A. Carto] an
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și-l propune rațiunii sub for
ma de posibilități sau ipote
ze, pe care rațiunea urmează 
să le ver'fice.

Fafă de complexitatea na
turii, datele observației sînt 
și puține și izolate. De a- 
ceea, spre a le da un sens, 
cercetătorul emite o ipoteză, 
imaginează o relație, prezu- 
mă un principiu, caută o lege, 
care să le cuprindă pe toate 
într-un sistem activ și în acest 
fel, întemeindu-se pe por
țiuni disparate din realitate, 
umplînd golurile dintre per
cepțiile simțurilor, el creează 
întreaga realitate, spre care-și 
îndreptase atenția.

Fantezia științifică este 
prin esența sa creatoare ; ea 
înmulțește realitatea, proiec- 
tînd peste conturul existentei 
concrete, deja cunoscute, 
culorile închipuirii. Omul de 
știinfă are în permanentă 
ochii sfințiți spre o nouă 
realitate pe care o imaginea
ză, mai înainte de a o con
frunta cu o înfățișare supusă 
legilor cunoscute și verifica
bilă, ca atare.

In toate operele marilor 
creatori se invederează rolul 
îndrăznelii în imaginația crea
toare; Democrit, de pildă, nu
mai cu ochii minfii și ai în
chipuirii a despicat materia 
pînă cînd aceasta — în min
tea lui — nu s-a mai putut 
divide (ceea ce în limba 
greacă înseamnă atom) ; Paul 
Dirac a avansat ipoteza pri
vitoare la existenta pozitro- 
nului mai înainte ca aceasta 
să fie confirmată prin calcul 
și experiență ; caietele de 
note ale lui Pasteur sînt 
pline de cele mai îndrăznețe 
ipoteze propuse rafiunii, pînă 
la aceea care avea să-i dea 
celebritatea (plecînd de la 
devierea luminii polarizate de 
solufiile de tartrafi ajunge la 
descoperirea rolului bacterii
lor în provocarea bolilor și la 
metode de apărare organică

îndrăzneala

împotriva lor) ; Traian Vuia a 
avut îndrăzneala să-și imagi
neze că se poate zbura cu 
un corp mai greu decît ae
rul, acjionînd numai cu mij
loacele mecanice de la bord, 
și a făcut primii 300 metri 
de zbor din istoria omenirii. 
H. Coandă a imaginat turbo
reactorul etc. Fantezia crea
toare a stat la baza activității 
științifice a lui Darwin, Leib
nitz, Copernic, Giordano 
Bruno, Gogu Constanfinescu 
etc,

Imaginația creatoare, fiind 
temeiul noului, stîrnește une
ori împofrivă-i rezistențe, ad
versități. Dacă nu ar fi decît 
comoditatea spirituală pe 
care o oferă deprinderile și 
obișnuințele, inerția și lenea 
(această nehotărîre a mate
riei și a spiritului) și alte ase
menea atitudini ce repre
zintă tot atîtea frîne și balas
turi față de tensiunea nervoa
să pe care o implică acțiunea 
modificatoare și revoluționară 
a imaginației și încă aceasta 
înseamnă un dușman teribil 
în calea descoperirii adevă
rului. Unul dintre poeții noș- 
trii sugera că toate piedes
talele statuilor ridicate în 
cinstea celor ce au adus 
cîndva lumină erau con
struite din pietrele aruncate 
anterior împotriva lor. Dar 
oamenii de știință au avut 
de luptat cu adversități și 
mai crunte ; întreaga desfă
șurare a creației științifice 
s-a petrecut de-a lungul 
veacurilor, în toate orînduirile 
anterioare, sub semnul perse
cuției. Nu numai că nu exista 
o bază materială necesară 
cercetării științifice, dar omul 
de știință avea de luptat cu 
lipsa de înțelegere și cu dis
prețul oficialității ce lua ade
seori contururi de persecuție 
și crimă. Efortul pentru adău
garea unui grăunte de adevăr 
la știința lumii a 
formele celui mai 
dramatism.

In aceste condiții

îmbrăcat 
puternic

tndrăz-
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neala omului de știință, în 
slujba adevărului, lua contu
ruri de autentic eroism. De 
ce imensă forfă morală dis
puneau acești cutezători ai 
gîndirii ca să poată suporta 
cu o nobilă seninătate toate 
vicisitudinile soartei I Căci 
dacă un om de știinfă cu 
adevărat a stat aplecat asupra 
obiectului cercetării sale zile 
și nopți, săptămîni, luni și ani, 
și uneori chiar o viată întrea
gă, el nu a făcut niciodată 
aceasta pentru bani, decorații, 
catedră, onoruri etc., ci numai 
fiindcă a fost tot timpul mis
tuit de cerința irezistibilă de 
a soluționa o problemă a că
rei rezolvare i se părea subli
mă ; prin activitatea sa stă
ruitoare, prin talentul și geniul 
său, el spera că va desco
peri ceea ce nimeni încă nu 
a descoperit, un fapt nou, o 
relație nebănuită, explicația 
unui fenomen încă neînțeles, 
poate o lege nouă, și speran
ța aceasta îi da puteri uriașe, 
îl susținea împotriva dantesce- 
lor vînturi adverse.

Savanjii aii cultul adevăru
lui ascuns în lucruri ; aceasta 
îi caracterizează. Dragostea 
de adevăr, încrederea în ra
mura lor de știinfă și în ști
ință, în genere, credința în 
sensul propriei lor munci, re
prezentarea mintală a rezul
tatului pe care-l căutau în 
lucruri spre a-l oferi apoi 
omenirii, toate acestea i-au 
făcut să găsească forțele ne
cesare chiar în adversitățile 
înfîmpinate și persecuțiile la 
care erau supuși. (La acești 
temerari ai gîndirii se referea 
poetul cînd afirma „rien ne 
nous rend si grands qu'une 
grande douleur"). Nici un 
efort nu li se părea mare în 
pasiunea lor pentru adevăr și 
frumos, în dragostea lor pen
tru om. Toți marii înfăptuitori 
de opere mărețe au depus o 
muncă uriașă, impresionantă, 
încălziți de acel foc sacru al 
setei de a cunoaște și de a 
împărtăși,

Numai cunoscînd acestea 
putem aprecia în întreaga sa 
amploare și semnificație po
litica partidului, care a făcut 
din cercetarea științifică o 
problemă de stat creîndu-i 
baza materială _ necesară și 
dîndu-i tot sprijinul posibil. 
Iar filozofia marxist-leninistă, 
fertilizînd întreaga gîndire ști
ințifică și oferind certitudinea 
teoretică, absolut indispensa
bilă oricărei activități științi
fice creatoare, a deschis ori
zonturi noi, nelimitate, cerce
tării științifice. S-au creat ast
fel condițiile ca omul de ști
ință și în genere omul de 
creație să-și poată permite o 
cît mai mare diversitate de 
forme pentru a exprima fru
mosul, o varietate cît mai 
mare de mijloace, de investi
gații spre a afla adevăruri. 
Oamenii de știință, răpitori ai 
secretelor naturii, primenitori 
ai gîndirii, nemulțumiți ai spi
ritului ce văd dincolo de 
existența actuală — își pot 
permite cele mai îndrăznețe 
ipoteze în cadrul fanteziei lor 
creatoare, temei al originali
tății. In cadrul orînduirii noas
tre nu mai există loc pentru 
acei comozi ai gîndirii, satis- 
făcuți cu simpla reproducere 
a imaginii moștenite despre 
lume, repetitori sau simpli 
lectori ai unor lecții scrise de 
mult și de către alții ; ei sînt 
o pacoste a spiritului, pe ca- 
re-l înăbușe, dușmani ai nou
lui și ai perfecțiunii umane 
pe care le neagă.

In condițiile orînduirii noas
tre există toate condițiile ca 
oamenii de știință, înarmați 
cu concepția marxist-leninistă, 
cu certitudinea teoretică pe 
care aceasta o dă, să-și per
mită cele mai îndrăznețe 
ipoteze în cadrul fanteziei lor 
creatoare, temei al - originali
tății. Dar, pe cît de îndrăz
nețe vor fi ipotezele propuse 
rațiunii, pe atît de mare tre
buie să fie exigența în verifi
care, atitudinea critică față 
de rezultate.
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concerte
Sîmbătă, 17 iunie, ora 20, va avea loc la Ateneul 

Republicii Socialiste România concertul orches
trei simfonice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu". La pupitrul dirijoral ; Nicolae Boboc. So
list : Valentin Gheorghiu. în program „Simfonietta", 
în primă audiție, de Mircea Chiriac ; Concertul 
pentru pian și orchestră de Valentin Gheorghiu ; 
„Triomfă di Afrodite", concert scenic de Cari 
Orff. își dă concursul corul Filarmonicii dirijat de 
Vasile Pântea.

Adrese utile pentru 
turiștii cure vizitează 

regiunea Barau
Turiștilor în al căror program de vacanță intră 

și vizitarea obiectivelor turistice din regiunea Ba
cău, le amintim cîteva locuri unde pot face un 
popas plăcut Ia ora mesei : restaurantul-terasă „Că
prioara", situat pe Aleea Tineretului nr. 5 din Piatra 
Neamț ; restaurantul și cofetăria-terasă „Ceahlău" 
din centrul orașului Bicaz ; campingul „Bicaz-Potoci" 
de pe malul stîng al lacului de acumulare Bicaz; 
restaurantul-terasă „Cascada" din Slănicul Moldovei, 
la Cascadă; restaurantul „Carpați" din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Bd. Oituz, 23.

Aceste localuri pun la dispoziția consumatorilor un 
bogat sortiment de mîncăruri, preparate de specialiști 
în arta culinară, băuturi alese etc.
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Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a făcut o vizită 

oficială în R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 16, — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis
te România, la invitația Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F.I., a fă
cut vineri o vizită oficială în Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia, ca trimis al conducerii 
de partid și de stat române. Mi
nistrul de externe al Republicii 
Socialiste România a fost primit de 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito. La primire au fost de față 
Mika Șpiliak, președintele Vecei 
Executive Federale, Marko Nike- 
zici, secretar de stat pentru aface
rile externe, Vladimir Popovici, se
cretar general al președintelui re
publicii, Mișo Pavicevici, adjunct 
al secretarului de stat pentru afa

cerile externe, și Iakșa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, precum și Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Aurel Mălnășan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad.

în aceeași zi; Corneliu Mănescu, 
a avut convorbiri cu Mika Șpiliak, 
președintele Vecei Executive Fede
rale. în timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, s-a făcut un schimb de 
păreri asupra situației din Orientul 
Mijlociu. La convorbiri au partici
pat persoane oficiale rorpâne și iu
goslave.

După-amiază, ministrul de exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, s-a reîntors 
la București,

Plecarea vicepreședintelui guvernului
R. S. Cehoslovace, Otakar Simunek
Vineri dimineață a părăsit Ca

pitala îndreptîndu-se spre patrie 
tovarășul Otakar Simunek, vice
președinte al guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, președintele 
părții cehoslovace în Comisia mix
tă guvernamentală de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
care a participat la întîlnirea pre
ședinților celor două părți ale co
misiei.

La plecare, oaspetele a fost sa
lutat de tovarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă guvernamen
tală, și de alte persoane oficiale,

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

în Editura

politica a apărut:

vremea
Tjmpul probabil pentru 18, 19 

și 20 iunie. în țară : Vreme în 
curs de ameliorare, Cerul va fi 
variabil. Vor cădea averse lo
cale de ploaie, mai frecvente la

începutul intervalului. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, 
iar maximele între 17 și. 27 gra
de. în București : Vremea în 
ameliorare, cu cerul variabil. 
Averse de ploaie la începutul 
intervalului. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura în creș
tere ușoară.

Noul manual 

de economie 

politică — 

SOCIALISMUL

Turnul
de la Ostankino

S P O
„Cupa Voința" la ciclism

CLUJ (prin telefon). — A 6-a 
etapă a competiției cicliste „Cupa 
Voința", desfășurată ieri pe traseul 
Cluj—Huedin și retur, a fost învio
rată doar de acțiunile lui Emil Rusu 
de a-și menține poziția fruntașă în 
clasamentul cățărătorilor ; el a cîș- 
tigat, de altfel, sprinturile de căță- 
rare de la Paniceni și Izvorul Cri- 
șului. în rest, cursa a fost mono
tonă, neinteresantă. Din plutonul 
masiv (28 de concurenți) ce s-a pre
zentat la sprintul final, Ion Cosma

s-a dovedit mai rapid pe ultimii 
metri învingîndu-1 pe Gabriel Moi- 
ceanu. învingătorul, împreună cu 
următorii clasați, au fost cronome
trați pe distanța de 100 km cu 
timpul de 2h 38’07”. Clasamentul 
general individual: 1. Moiceanu
(Dinamo) ; 2. Rusu (Dinamo) la 34” ; 
3. Cosma (Dinamo) la 51“ ; 4. Arde- 
leanu (Steaua) la 1’32” ; 5. Ziegler 
(Dinamo) la 1’47” ; 6. Manolov (So
fia) la 1’49” ; 7. Moldoveanu (Stea
ua) la 1’51” etc.

Campionate-Competiții
BASCHET Astăzi revanșa 
meciului Dinamo-Gwardia
Echipele masculine de baschet Di

namo București și Gwardia Varșovia 
susțin astăzi o nouă întîlnire amicală, 
revanșa celei desfășurate în urmă cu 
două zile, cîștigată de sportivii ro
mâni cu scorul de 71—69. Partida este 
programată în sala Dinamo din Ca
pitală, la ora 18.

BOX Finalele campionatului 
individual

La 20, 21, 22 și 24 iunie, pe ringul 
amenajat la Stadionul Republicii vor 
avea loc, la lumina reflectoarelor, în
trecerile fazei finale a campionatu
lui republican individual de box. Ală
turi de cîștigătorii etapelor de zonă, 
vor evolua și pugiliștii ce ne-au re
prezentat țara la recentele campio
nate europene de la Roma (în afară 
de Hodoșan, Ciucă — accidentați, 
și, probabil, Stanev). Galele vor 
începe în fiecare zi la ora 19.

M0T0CR0S Un atractiv 
concurs internațional

La șfîrșitul săptămînii viitoare, a- 
matorii sporturilor cu motor vor pu
tea urmări la București un interesant 
concurs internațional organizat de 
Federația română de motociclism în 
colaborare cu Clubul sportiv Metalul. 
Întrecerile, programate duminică de 
la ora 10 pe traseul de la Complexul 
sportiv Pantelimon, vor reuni apro
ximativ 30 de alergători fruntași din 
Austria, Danemarca, Elveția, R.D. 
Germană, Irlanda, Suedia și Româ
nia.1 De asemenea, se așteaptă confir
mări de participare din Bulgaria, R.F. 
a Germaniei, Iugoslavia, Polonia și 
Ungaria. Dintre participanții străini 
se remarcă, printre alții, vicecam- 
pionul mondial Fr. Willamoreski 
(R.D.G.), A. Courajod (Elveția), B. 
Arens (Danemarca) ș.a.

în cîteva
IN CONCURSUL DE CANOTAJ 

ACADEMIC, DE LA GRtlNAU, 
(R.D.G.), sportivul român Cornel 
Ciocoi a cîștigat proba de schif sim
plu în 7’18”9/10, urmat de reprezen
tanții Cehoslovaciei și R. D. Ger
mane.

CAMPIONUL MONDIAL DE BOX 
LA CATEGORIA „PANĂ". MEXI
CANUL VICENTE SALDIVAR, și-a 
apărat cu succes centura învingîn- 
du-1 la puncte după 15 reprize pe 
șalangerul său Howard Winstone 
(Tara Galilor) campion al Europei. 
Meciul s-a desfășurat la Cardiff, în 
prezența a peste 30 000 de specta
tori.

A DOUA ETAPĂ A TURULUI CI
CLIST AL MĂRII MARMARA, Te- 
kirdag—Gelisolu (162 km), a fost cîș
tigată de Fifat Celiskan (Turcia) cu 
timpul de 4h 16’26”. în clasament con
duce Koțev (Bulgaria) cu 7h 45’53”, 
urmat de Sivarov (Bulgaria) 7h 46’53” 
și Zoetemelk (Olanda) 7h 47’23” etc. 
Clasament pe echipe : 1. Bulgaria ; 2. 
Olanda ; 3. Italia ; 4, Austria ; 5. R.F. 
a Germaniei: 6. Turcia.

IN SFERTURILE DE FINALĂ ale 
probei de dublu masculin din cadrul 
turneului de tepis de la Larnorlaye 
(se desfășoară pe gazon), Ulrich (Da
nemarca) și Pasarell (S.U.A.) au în
vins cu 6—4 6—2 pe Kodes (Ceho
slovacia)—Năstase (România). în pro
ba de simplu, Santana (Spania) a 
dispus cu 6—,2. 6—1. 9—7 de Barnes 
(Brazilia) si s-a calificat în semifinalei.

LA CONCURSUL ATLETIC de la 
Aarhus (Danemarca) proba de 1 500 m 
plat a fost cîștigată de francezul 
Jean Wadoux în 3’40”9/10, urmat de 
polonezul Baran >— 3’41”6/10 și ceho
slovacul Odlozil — 3'41”9/10.

ECHIPA MASCULINĂ DE BAS
CHET A U.R.S.S., campioană mon
dială, a întîlnit la Șao Paulo repre
zentativa orașului. Baschetbaliștii so
vietici au învins cu 93—91 (47—44).

IN TURNEUL MASCULIN DE TE
NIS DE LA BRISTOL Cliff Drys
dale (Republica Sud-Africană) l-a 
învins în „sferturi" cu 6—4. 6—4 pe 
Bobby Wilson (Anglia), care cu o zi 
înainte îl eliminase pe Ion Tiriac. 
Jim Mcmanus (S.U.A.) a dispus cu 
6—4. 6—4 de Mike Sangster (Anglia), 
iar Bill Bowrey (Australia) l-a între
cut cu 8—6. 12—10 pe Bob Maud 
(Republica Sud-Africană).

rînduri
„CUPA AMERICII DE SUD" LA 

FOTBAL a programat la Buenos 
Aires meciul Universitario (Peru)— 
Racing Club Buenos Aires. Oaspeții 
au învins cu 2—1 (1—1).

PE VELODROMUL DIN PARDU
BICE s-au întîlnit echipele de ciclism 
ale Cehoslovaciei și R. D. Germane. 
Pistarzii cehoslovaci au obținut vic
toria cu scorul de 12—6. Proba de 
urmărire individuală a revenit ceho
slovacului Daler în 5’16”.

I

IN CAMPIONATUL UNIONAL DE 
FOTBAL conduce Dinamo Kiev cu 
18 puncte, urmată de Dinamo Mos
cova cu 17 puncte și Dinamo Tbilisi 
cu 16 puncte. Cîteva rezultate din e- 
tapa de joi : Dinamo Tbilisi—T.S.K. 
Rostov pe Don 1—1 ; Dinamo Mosco
va—Șahtior Tașkent 4—0 ; Torpedo 
Moscova—Nefteanik Baku 3—1.

șah: S-a încheiat
J

turneul de la Moscova
MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 

Moscova a luat siîrșit aseară „Tur
neul marilor maeștri", unul din cele 
mai tari concursuri internaționale 
de șah desfășurate în ultimii ani. 
Pe primul loc s-a clasat campionul 
U.R.S.S., Leonid Stein, cu 11 punc
te din 17 posibile. Stein a pierdut 
o singură partidă, aceea cu cam
pionul român Florin Gheorghiu.

Toate partidele din runda finală 
s-au încheiat remiză 1 Gheorghiu 
a jucat, cu negrele, împotriva lui 
Pachmann. Clasamentul final: 1.
Stein (U.R.S.S.) 11 puncte; 2—5. Tal, 
Smîslov, Gipslis (toți U.R.S.S.), Bo- 
boțov (Bulgaria) 10 puncte; 6—8 
Spasski, Bronstein (U.R.S.S.), Por- 
tisch (Ungaria) 9,5 puncte; 9—12. 
Najdorf (Argentina), Petrosian, 
Gheller, Keres (U.R.S.S.) 8,5 puncte;
13. Gheorghiu (România) 8 puncte;
14. Gligorici (Iugoslavia) 7,5 punc
te; 15—18. Uhlmann (R.D.G.), Pach
mann, Filip (Cehoslovacia), Bilek 
(Ungaria) 6 puncte.

["cafea amară

Grăbirea lucrărilor
de sezon

(Urmare din pag. I)

mai bine. Potrivit unor date recente, 
existente la consiliul agricol raional, 
rezultă că prașila I mecanică s-a 
efectuat pe întreaga suprafață plani
ficată, iar cea manuală este și ea 
aproape gata. Bine se desfășoară lu
crurile la cooperativa agricolă din 
comuna Vișina. Ing. Cornel Neacșu 
junior ne informează că pe cele 1 248 
ha cu porumb s-a terminat prașila 
I și s-a efectuat și prașila a Il-a 
pe circa 500 ha. Se lucrează intens 
cu toate cultivatoarele, iar pentru a 
spori viteza zilnică sînt folosite cu 
succes și prăsitoare manuale în agre
gat, trase de tractoare. Zilnic între 
1 000—1 500 membri cooperatori sînt 
pe cirhp. Consiliul de conducere al 
cooperativei agricole din Fierbinți 
s-a îngrijit ca la lucrările de între
ținere a culturilor să fie folosite 
toate atelajele proprii. Aici, ca și la 
Șelaru, Slobozia, Răscăeți, în momen
te mai dificile s-a făcut din plin 
simțită îndrumarea concretă primită 
din partea consiliului agricol raional 
și a uniunii raionale a cooperative
lor agricole.

Ce se întîmplă în raionul vecin, 
Costești ? Iată ce spun cifrele : din 
31842 ha cultivate cu porumb s-a 
aplicat prașila mecanică pe 30 540 
ha, iar cea manuală doar pe 21440 
ha. In multe cooperative agricole, 
cum sînt cele din Siliștenl, Pădureți, 
Tuțulești etc., nu s-a prășit nici o 
palmă de teren. „Ne plouă continuu", 
se susține peste tot Constatările din 
teren scot la iveală deficiențe seri
oase în modul de organizare a mun
cii, ceea ce face ca și zilele cu timp 
frumos să nu fie valorificate eficient. 
Cooperativa agricolă Slobozia din 
raionul Găești se învecinează cu cea 
din satul Babaroaga. raionul Costești. 
în prima, cele 1 400 ha cu porumb 
s-au bucurat de toate îngrijirile și 
,ti-e mai mare dragul să le privești.

în cea de-a doua porumbul se află 
înecat în buruieni pe mai mult de 
jumătate din suprafață. Curios este 
că inginerul agronom E. Băcanu 
susține că la ei nu se putea face 
mai mult: — „pentru că este umed". 
Dar să continuăm comparațiile. Aici 
prășitul porumbului se desfășoară 
lent, deoarece acestei lucrări nu i se 
acordă prioritate. în ziua de 13 iunie 
timpul a fost bun de lucru, dar la 
Babaroaga se tundeau oile.

La Costești „plouă" cu multe șe
dințe. La Șerbănești, în 9 iunie s-a 
ținut o ședință care a durat patru 
ore. La două zile a avut loc o altă 
ședință — adunare populară pe co
mună — de 5 ore. în ziua de 13 iunie 
pe timp senin, erau planificate, în 
plină zi, ședințe de partid la Negrași 
și Rociu. La ambele își anunțase 
participarea tov. D. Malea, secretar 
al Comitetului raional de partid Cos
tești. întrebarea este dacă aceste șe
dințe pot fi considerate de stringen
tă actualitate atîta timp cît buruie
nile sufocă plantele.

La Costești se mai fac simțite de
fecțiuni legate de disciplina tracto
riștilor și folosirea utilajelor agricole. 
Este de semnalat că unii specialiști 
din cooperativele agricole nu supra
veghează cu toată grija calitatea lu
crărilor, neglijîndu-se densitatea op
timă la hectar. La Pădureți, o bri
gadă, nr. 1, a făcut răritul necores
punzător. Pe o suprafață situată la 
punctul denumit Lunca, cu teren alu
vionar, în loc de 45 000 plante la ha. 
cît a indicat inginerul agronom, s-au 
lăsat abia 30 000 plante.

După cîte se vede, în raioanele ve
cine Găești și Costești, în condiții 
asemănătoare, rezultatele sînt mult 
diferite. Este imperios necesar ca 
organele de partid și de stat din ra
ionul Costești să întreprindă măsuri 
operative, astfel ca lucrările de în
treținere a culturilor să fie Intensi
ficate în toate cooperativele agricole.
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Anul acesta, scrie revista londoneză 
„The Economist", din cauza cotelor de 
export limitate prevăzute în Acordul 
internațional *), precum și din cauza 
sporirii cheltuielilor legate de produc
ție, un șir de țări producătoare de 
cafea din Africa și America Centrală 
pentru prima dată nu vor mai putea 
realiza pe piață producția excedenta
ră. Există primejdia, absolut reală, ca 
aceste țări, mai curînd sau mai tîrziu, 
să încalce acordul și să arunce pe 
piață cu fiecare zi tot mai mari sur
plusuri. Aceasta va duce de fapt la li
chidarea acordului și la scăderea pre
țurilor la cafea pînă la un nivel ne- 
maiînregistrat pe piața mondială în 
ultimii 30 de ani.

Există o singură ieșire din această 
situație : a determina pe fermieri să 
întreprindă pași în direcția diversifi
cării agriculturii, lucru favorizat de 
faptul că păniîntul pe care se cultivă 
arbuștii de cafea este întrutotul co
respunzător și pentru alte culturi.

Nu de mult, în cadrul Acordului in
ternațional al cafelei s-a luat hotărî- 
rea de principiu de a se institui un 
fond special în vederea diversificării 
agriculturii. Mijloacele bănești în a- 
ceșț fond vor fi acumulate din defal- 
cări de la impozite în proporție de un 
dolar pentru un sac de cafea. Se pre
supune că peste 6 ani acest fond va 
atinge 300 milioane de dolari.

Ce însemnează pentru un fermier 
renunțarea de a cultiva arbuștii de 
cafea ? Este o problemă complexă, 
greu de rezolvat. în țări din America 
Centrală, ca Guatemala, de pildă, pro
prietarii de plantații nu prea sînt 
bucuroși să smulgă arbuștii de cafea. 
Dar, de dragul menținerii acordului 
și a veniturilor la nivelul din trecut, 
vor fi siliți să facă acest pas.

Aceasta va atinge, desigur, Brazilia 
care singură realizează aproape 50 la 
sută din producția mondială de ca
fea, Programul de diversificare, adop
tat de această țară anul trecut, care 
prevede cheltuieli în valoare de 70 
milioane de dolari, se traduce în via-

*) Este vorba de Acordul interna
țional cu privire la cafea. încheiat 
în 1962. avînd ca scop de a stăvili 
invadarea piețelor mondiale cu ex
cedentele acestui produs acumulat în 
țările latino-americane.

Manualul reprezintă rezulta
tul generalizării experienței 
acumulate de-a lungul anilor 
în predarea acestei discipline 
în condițiile concrete ale con
strucției noastre socialiste, 
precum și al luării în conside
rație a cercetărilor științifice 
recente, ca și a concluziilor 
dezbaterilor purtate în ultimii 
ani de economiștii din țara 
noastră asupra cursului de e- 
conumie politică, Manualul se 
adresează studenților, precum 
și tuturor acelora care studia
ză economia politică individual 
sau in diferite forme ale în
vătămîntului de partid.

SESIUNE 
ȘTIINȚIFICĂ

în zilele de 15 și 16 iunie s-au 
desfășiij-git, la Ipstitutul ..de. .Istorie 
„Nicolae Iorga" al Academiei, lu
crările sesiunii anuale de comuni
cări.

Cuvîntul de deschidere a sesiunii 
a fost rostit de acad. prof. A. Oțe
tea, directorul Institutului. Au fost 
prezentate apoi numeroase comuni
cări, înfățișînd rezultatele cercetă
rilor d'in ultimii ani cu privire la 
istoricul industriei, comerțului, cre
ditului, relațiilor agrare și institu
țiilor juridice din țara noastră în 
secolele X—XIX, revoluția de la 
1848. legăturile dintre Transilvania 
și Principate, aportul mișcării mun
citorești din Transilvania la unirea 
cu România, istoria diplomatică a 
României în ajunul primului război 
mondial și între cele două războaie 
mondiale privită în contextul poli
ticii europene, probleme de istorio
grafie etG.

Silueta lui zveltă s-a 
înscris de acum defi
nitiv în peisajul Mos
covei. Turnul de la 
Ostankino a devenit u- 
nul din punctele de re
per ale orașțilui, fami
liar oricărui moscovit.

„Părintele" turnului 
de televiziune din ca
pitala Uniunii Sovieti
ce, cel care i-a schi
țat pentru prima oară 
conturul pe hîrtia de 
calc, este inginerul Ni
kolai Nikitin, Proiectul 
lui, prezentai la con
curs, a ieșit învingător. 
Lucrările au început în 
luna aprilie 1965. La

țimea unui bloc de 50 
de etaje. Mai întîi, an
tena a fost montată la 
șol pentru a se putea 
verifica amănunțit fie
care detaliu de îmbi
nare și a se amplasa în 
interiorul ei țoate insta
lațiile necesare. După 
terminarea acestei ope
rații, antena a fost des
făcută din nou, în ve
derea ridicării ei, tron
son după tronson, cu a- 
jutorpl unor macarale 
speciale, în vțrful tur
nului de beton armat, 
Primul tronson a fost 
montat în februarie 
1967. 18 tronsoane au

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA 
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început au fost turnate 
cele zece picioare pe 
care se sprijină colosul 
de beton armat, apoi 
s-a înălțat partea lui 
tronconică. Fiecare pi
cior este calculat ast
fel încît să poată sus
ține o greutate de 3 500 
de tone. Turnul a cres
cut în medie cu un 
metru în fiecare zi. De 
verticalitatea lui exactă 
s-au îngrijit geodeziștii, 
a căror aparatură fină 
poate sesiza deviații de 
sutimi de milimetru 
față de axul verticalei.

Turnarea betonului 
în corpul turnului s-a 
făcut cu ajutorul unei 
combine originale, pro
iectată de inginerul 
Lev Scipakin. Com
bina cățărătoare, ca o 
căsuță circulară, avea o 
greutate de 300 de tone 
și o capacitate de ridi
care de 200 de tone. 
După ce realiza turna
rea unei secțiuni de 5,5 
metri din corpul turnu
lui și după ce beto
nul se întărea, combina 
urca singură la noua 
cotă. Cea de-a 62-a ur
care a marcat încheie
rea construcției părții 
de beton a turnului. E- 
venimentul s-a petrecut 
în septembrie anul tre
cut, cînd turnul ajun
sese la înălțimea de 385 
de metri, cu 85 de me
tri mai sus decît tur
nul Eiffel din Paris. 
Deviația creștetului tur
nului față de axa ver
ticală era de numai 50 
de milimetri, de șase 
ori mai mică decît ad
mitea proiectul.

A doua etapă ă lu
crărilor a constituit-o 
montarea antenei meta
lice, a cărei înălțime 
de 140 de metri poate 
fi comparată cu înăl

fost ridicate, astfel, u- 
nul după altul, deasu
pra norilor. Ultimul, de 
30 metri lungime ji 15 
tone greutate, are un 
diametru de 700 de mi
limetri. In interiorul lui 
se află o scară metalică 
îngustă pe care un 
muncitor se poate urca 
pînă la platforma din 
vîrf unde e instalată 
lampa de semnalizare 
pentru avioane. După 
sudarea ultimului tron
son, la 27 aprilie, tur
nul de la Ostankino a 
atins înălțimea prevă
zută — 537 metri, din 
care ultimii patru me
tri reprezintă catargul 
steagului. Aceasta ar 
fi, pe scurt, cronica tur
nului de la Ostankino, 
cea mai înaltă con
strucție realizată pînă 
în prezent de mina 
omului.

Corespondenții străini 
din Moscova au avut 
nu de mult prilejul să 
se întîlnească în cadrul 
unei conferințe de pre
să cu Nikolai Nikitin, 
autorul principal al pro
iectului. Făspunzînd la 
numeroase întrebări, el 
a furnizat ziariștilor a- 
mănunte interesante. De 
ce turnul propriu-zis 
este înalt tocmai de 533 
metri p Pentru că aceas
tă înălțime corespunde 
cel mai bine condițiilor 
de lucru și posibilități
lor noului centru de 
televiziune. Care este 
distanța limită pînă la 
care vîrful turnului 
poate să oscileze față 
de axa verticală P Răs
punsul a fost : 14 me
tri. Pentru a se înclina 
însă pînă la această li
mită ar trebui să ac
ționeze asupra lui un 
uragan de o forță ex
cepțională, posibil nu

mai o dată intr-un se
col sau un cutremur 
de gradul opt, neînre
gistrat pînă acum nici
odată în regiunea Mos
covei. In timpul celor 
mai puternice furtuni 
care se abat deasupra 
capitalei sovietice os
cilațiile nu vor depăși 
4 metri față de ax, iar 
în mod obișnuit ole vor 
fi de 2 metri, Desigur, 
trăsnetele vor lovi frec
vent săgeata turnului 
dar ele nu vot produce 
nici o avarie. Cum s-a 
asigurat stabilitatea 
construcției P Prin crea
rea unei presiuni artifi
ciale pe verticală, cu 
ajutorul a 150 de ca
bluri de oțel aflate în 
interiorul turnului.

Excursioniștii vor pu
tea admira Moscova de 
la înălțimea zborului 
păsărilor, Pentru ei se 
instalează 3 terase spe
ciale : una la cota 147, 
a doua la 269 metri, 
iar a treia la 337 me
tri. Aceasta din urmă 
va fi totodată și ves
tibulul de unde, pe 
scări interioare, se va 
putea cobori în sălile 
circulare ale unui re
staurant cu trei etaje. 
In fiecare sală-etaj vor 
putea lua masa simul
tan circa 100 de per
soane. Podeaua fiecărei 
săli se va roti încet în 
jurul axei sale, reali- 
zînd într-o oră o rotație 
completă — prilej rar 
de a admira pe înde
lete întreaga panoramă 
a Moscovei. Lifturi ra
pide vor transporta pe 
vizitatori pînă la cele 
trei balcoane și la re
staurant.

In prezent se execută 
lucrări de finisaj la eta
jele tehnice, în sălile 
restaurantului și la te
rase. Turnul de la 
Ostankino va fi com
plet gata la șfîrșitul a- 
nului acesta dar el va 
începe să transmită pro
gramele noului centru 
de televiziune încă în 
preajma zilei de 7 No
iembrie, în cinstea celei 
de a 50-a aniversări a 
Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, 
Tot atunci va fi dat în 
funcțiune și restauran
tul.

Enormul „ac" de be
ton și oțel al turnului 
de televiziune din Mos
cova — expresie a for
ței și cutezanței omului 
modern — străpunge 
înălțimile în apropierea 
săgeții strălucitoare a 
monumentului închi
nat cuceritorilor Cos
mosului, Încă de pe 
acum ambele au de
venit embleme ale 
Moscovei anului jubi
liar.

ță cu destul succes. La aceasta a con
curat și natura : un îngheț neașteptat 
a distrus întinse plantații de cafea din 
statul Parana, unul din cei mai mari 
producători de cafea din țară. A doua 
zi a început o goană vecină cu pani
ca. Proprietarii plantațiilor distruse au 
asaltat băncile țării pretinzînd com
pensațiile financiare promise în ca
drul planului de diversificare.

Această «fugă de cafea» a jucat un 
rol considerabil îti îmbunătățirea eco
nomiei braziliene. Firește, ea depinde 
încă în mare măsură de producția de 
cafea : exportul acesteia asigură țării 
aproximativ 800 milioane de dolari 
pe an (peste jumătate din veniturile 
din export ale țării).

Pentru schimbarea radicală a aces
tei situații se impune elaborarea unui 
plan care nu numai să stimuleze in
teresul fermierilor pentru cultivarea 
altor plante agricole, ci și să-i convin
gă de inconvenientele cultivării cafe
lei. în acest caz, compensația băneas
că acordată de stat pentru cafeaua

răsfoind
nevîndută n-ar mai fi dirijată spre 
sporirea productivității plantațiilor de 
cafea.

Rezervele de cafea au atins nivelul 
lor fantastic (aproape 12 milioane de 
saci) mai înainte ca Institutul brazi
lian al cafelei (care se ocupă cu pro
blemele de producție și desfacere) să 
facă pasul hotărîtor. El a declarat că 
în 1967 prețul minimal al cafelei ră- 
mîne neschimbat, ceea ce, în urma 
inflației continue din țară, înseamnă 
do fapt reducerea lui la mai mult de 
o treime. Ca să anihileze efectul amar 
al acestor măsuri, concomitent, guver
nul a majorat prețurile de achiziție 
minimale la alte culturi agricole.

Se încurajează cultivarea cerealelor, 
bumbacului, soiei, fructelor tropicale. 
Scopul eforturilor de diversificare a 
agriculturii este, deci, acela de a se 
lichida uriașele excedente de cafea 
pe seama cultivării altor plante.

frica își pregătește
cadrele de mîine

în coloanele revistei 
„LE COURRIER DE 
L'UNESCO" profesorul 
Nicholas Otieno. vicepre
ședintele Congresului inter
național al africanologilor, 
prezintă succesele și nece
sitățile „continentului ne
gru" în formarea de cadre 
naționale :

„O problemă fundamen
tală în contextul dezvoltă
rii Africii rămîne cea a 
omului de știință african, 
ca și cea a pregătirii sale.

Pînă acum proporția me
dicilor. agronomilor, ingi
nerilor, a profesorilor pen
tru disciplinele științifice, 
a veterinarilor, care ies de

logice. S-a considerat, cu 
același prilej, că cele 32 
universități existente vor 
fi în măsură să asigure ca
drele calificate de care 
Africa va avea nevoie în 
1980.

De atunci au mai fost 
create alte cinci universi
tăți si. dacă ele vor dis
pune de fonduri suficiente, 
vor putea depăși previziu
nile stabilite pentru 1980. E 
vorba de universitățile din 
Lesotho și din Botswana, 
de universitatea din Asma
ra (Etiopia), de cea din 
Lusaka (Zambia), de uni
versitatea din Malwi și cea 
din Njala (Sierra Leone).

presa străină
pe băncile universităților 
africane, este slabă.

Se pare că problema e 
comună pentru toate țările 
Africii. In Africa orientală, 
de exemplu, se apreciază 
că pentru perioada 1967— 
1970 numărul necesar de 
oameni de știință reprezin
tă peste 50 la sută din to
talul universitarilor cu di
plomă. Or. în 1966-1967. e- 
fectivul de studenți de Ia 
facultățile de științe repre
zintă mai puțin de 30 la 
sută din totalul celor în
scriși.

La o conferință organiza
tă de U.N.E.S.C.O, despre 
viitorul învătămîntului su
perior din Africa, s-a apre
ciat că pînă în 1980. 60 la 
sută din cei 274 000 de stu
dent! africani vor trebui 
să urmeze disciplinele 
științelor exacte sau tehno-

Creșterea numărului de 
universități nu se explică 
prin motive de prestigiu, 
ci prin necesitatea de a 
face față unei realități ine
luctabile — nevoia teribi
lă de cadre necesare dez
voltării acestor țări. Moș
tenirea colonială, în virtu
tea căreia programele uni
versităților africane erau 
copii ale universităților 
metropolitane, a avut ca 
rezultat faptul că absolven
ții erau rupți de propriul 
lor mediu. După dobîndirea 
independentei, universită
țile Africii occidentale an- 
glofone au rupt legăturile 
cu universitatea din Lon
dra si depun eforturi pen
tru stabilirea programelor 
de studiu mai bine adapta
te la realitățile locale.

Aceeași evoluție s-a con
turat și în Africa orientală. 
Mai mult, ministerele edu
cației oferă burse mai mari 
tocmai acelor student! care 
manifestă intenția de a se 
consacra învătămîntului. 
în Kenya, de exemplu. 60 
la sută din burse sînt a- 
tribuite studenților care 
sînt înscriși la cursurile de 
formare pedagogică, inclu
se în programul licenței de 
științe.

S-a înțeles, de altfel, că 
africanii înșiși pot adapta 
într-adevăr învătămîntul 
universitar nevoilor și as
pirațiilor Africii. Iată de 
ce universitățile și guver
nele caută să africanizeze 
cît mai repede posibil 
corpul lor didactic.

Alături de universități 
există mai multe institute 
de cercetări care folosesc 
în momentul de fată un 
mare număr de profesori 
străini, dar speră să-și re
cruteze în viitor personalul 
dintre licentiații universi
tăților africane".

Autorul subliniază cîteva 
din preocupările de bază 
ale institutelor de cercetări 
africane. „Bunăoară. Insti
tutul de cercetări agricole 
și de silvicultură din Afri
ca orientală se ocuoă de 
exploatarea și reglementa
rea resurselor de apă pen
tru dezvoltarea agricultu
rii : Institutul de cercetări 
veterinare al Africii orien
tale își desfășoară cerce
tările în direcția înlătură
rii principalelor maladii de 
care suferă animalele, res
pectiv a ciumei bovine. îm
potriva căreia a pus la

punct un vaccin eficace. 
Secția de cercetare a in
secticidelor se consacră lu
crărilor de eliminare a țîn- 
tariior si a muștei te-te.

Grava problemă a mij
loacelor de comunicație 
cere ca inginerii să facă 
cercetări asupra construc
ției de drumuri în mediul 
tropical. Șoseaua de la 
Capul Bunei Speranțe, pînă 
la Cairo, a cărei construc
ție se efectuează pe tron
soane. șoseaua care leagă 
Africa orientală de Congo, 
ca și alte căi de comuni
cație intercontinentale pot 
fi construite fie în argilă, 
care conține laterit. fie 
în pămînt negru. Este ne
cesar ca specialiștii africani 
să studieze profund pro
prietățile și comportarea 
diferitelor terenuri pentru 
a putea construi căi largi 
de acces, care să înlesneas
că comerțul interafrican. 
Construcția unei rețele de 
căi ferate este, de aseme
nea. un important subiect 
de cercetare.

în Ghana, marele baraj 
de pe Volta, destinat să 
producă importante canti
tăți de curent electric, dînd 
naștere la rîndui său- la 
numeroase industrii, nece
sită. de asemenea, servicii
le a numeroși specialiști si 
tehnicieni.

Iată doar cîteva din pro
blemele ce stau în fata 
oamenilor de știință afri
cani preocupați să contri
buie la dezvoltarea econo
mică și socială a continen
tului lor".
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AJUTOARE OFERITE 
DE ROMÂNIA

Republicii Arabe Unite
Guvernul Republicii Socialiste România a hotărît să ofere Re

publicii Arabe Unite, în afară de cantitatea de 50 000 tone de grîu, 
și o cantitate de 15 000 tone porumb, cu livrarea imediată, condi
țiile de plată urmind a fi stabilite ulterior.

De asemenea, Crucea Roșie a Republicii Socialiste România a 
hotărît să ofere poporului egiptean prieten, prin Semiluna Roșie 
a Republicii Arabe Unite, un ajutor în medicamente, instrumente 
medicale și alimente.

Ambasadorul Republicii Socialiste România la Cairo, Mircea 
Nicolaescu, a fost primit în audiență, la cererea sa, de către Abdel 
Menuid Farid, secretar general la Președinția Republicii Arabe 
Unite, căruia i-a adus la cunoștință hotărîrea guvernului român și 
a Crucii Roșii a Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

Republicii Arabe Siriene
Guvernul Republicii Socialiste România a hotărît să acorde Re

publicii Arabe Siriene un ajutor constînd din produse alimentare, 
medicamente și alte bunuri destinate spitalelor.

De asemenea Crucea Roșie a Republicii Socialiste România a 
hotărît să ofere poporului sirian prieten, prin Semiluna Roșie a 
Republicii Arabe Siriene, un ajutor în medicamente, instrumente 
medicale și alimente.

însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Socialiste România la 
Damasc, Constantin Olcescu, a fost primit în audiență, la cererea 
sa, de către H. Delani, inspector general în Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Arabe Siriene, căruia i-a comunicat hotă
rîrea guvernului român și a Crucii Roșii a Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

ORIENTUL MIJLOCIU Libia cere lichidarea bazelor
ROMÂNIA ESTE DE ACORD CU COiOCAREA 

UNEI SESIUNI EXTRAORDINARE 
A ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.

Ambasadorul Gheorghe Diacones- 
cu, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România la 
O.N.U., a comunicat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, câ gu
vernul Republicii Socialiste Româ-

Astăzi încep lucrările sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale a 0-N.U.

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
La cererea Uniunii Sovietice, secre
tarul general al G.N.U., U Thant, a 
convocat pentru sîmbătă’ 17 iunie, 
ora 15,30 (ora Bucureștiului) se
siunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. pentru a discu
ta situația din Orientul Apropiat.

Un purtător de cuvînt al Orga
nizației Națiunilor Unite a mențio
nat că cererea Uniunii Sovietice a

întrevedere
A. Kosîghin—de Gaulle

MOSCOVA 16 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că delegația 
Uniunii Sovietice la sesiunea ex
traordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. este condusă de Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Din delegație 
face parte și Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. în drum spre New York, 
delegația s-a oprit la Paris, unde, 
în’ cursul după-amiezii, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a fost primit la Palatul 
Elysee de președintele Franței, 
Charles de Gaulle.

Declarafia lui Couve de Murville
PARIS 16 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul dezbaterilor de 
politică externă din Adunarea Na
țională, ministrul afacerilor. exter
ne al Franței, Couve de Murville, 
a declarat că în scurta perioadă a 
luptelor din Orientul Mijlociu „Na
țiunile Unite, s-o spunem sincer, 
s-au aflat în incapacitate de a-și 
îndeplini cum se cuvine rolul". Re- 
ferindu-se la situația creată în 
urma evenimentelor din zilele tre
cute, el a afirmat că războiul rece, 
admițînd că a fost cî'ndva elimi
nat, „riscă să se intensifice în O- 
rientul Mijlociu". „în prezent sînt 
întrunite toate elementele unei 
crize politice de o gravitate excep
țională".

„Nici unora, nici altora nu li se 
poate impune prin forță" o soluție 
reală, trainică, a continuat Couve 
de Murville. O asemenea soluție 
trebuie să rezulte din acordul tu- 

nia este de acord cu convocarea, 
la cererea guvernului Uniunii So
vietice, a unei sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U., con
sacrată examinării situației din O- 
rientul Apropiat.

fost sprijinită de 73 de state mem
bre ale O.N.U., ceea ce reprezintă 
mai mult decît majoritatea nece
sară (jumătate plus unu din numă
rul total al membrilor O.N.U.).

Purtătorul de cuvînt a declarat, 
de asemenea, că prima ședință a 
Adunării Generale a O.N.U. va 
dezbate probleme de procedură, iar 
lucrările propriu-zise vor începe 
luni 19 iunie.

DAMASC. — Președintele Republi
cii Arabe Siriene, Noureddin El 
Atassi, a făcut o declarație radiodi
fuzată în care a subliniat că conflic
tul dintre Izrael și țările arabe con
stituie o parte a comploturilor impe
rialismului în Orientul Arab, care în
cearcă să-și mențină interesele și in
fluența în această regiune a lumii. 
El a chemat la lichidarea consecin
țelor conflictului pe toate căile și la 
respingerea oricărei încercări de so
luționare a problemei pe baza noilor 
condiții sau de a impune soluții. 
„Imperialismul, a spus Atassi, dorește 
acum să înfrîngă voința de luptă a 
popoarelor arabe pentru a le deter
mina să capituleze" subliniind tot
odată că unitatea dovedită de arabi 
trebuie să fie continuată și consoli
dată.

Conducerea Partidului Baas este 
convinsă mai mult ca oricînd că tre
buie să urmeze cu hotărîre de ne
clintit linia ei politică, revoluționară 
în domeniul economic și social, a de
clarat Noureddin El Atassi.

RAWALPINDI. — Președintele Pa
kistanului, Ayub Khan, a subliniat 

turor părților, ținîndu-se seama de 
realitățile existente. Acest acord 
trebuie să fie acceptat de bună
voie.

în continuare, ministrul francez 
s-a referit la relațiile Franței cu 
țările socialiste. „Acum a devenit 
ceva obișnuit să spunem că rapor
turile noastre cu țările din Răsărit 
sînt cu totul satisfăcătoare și se 
dezvoltă în mod normal — a spus 
el. Este vorba de o acțiune de an
samblu, care, cu timpui, va da roa
de, pentru că în realitate totul era 
de făcut sau de refăcut; aceste roa • 
de deschid perspective serioase. 
După vizitele făcute anul trecut de 
generalul de Gaulle în Uniunea So
vietică și de Kosîghin în Franța, 
președintele republicii va pleca la 
începutul toamnei în Polonia, și 
puțin mai tîrziu în România, două 
națiuni care sub diferite forme sînt 
legate de națiunea franceză prin 
relații deosebit de prietenești".

Crearea 

la București 

a unui centru 

de formare 

a cadrelor
Înțelegere între guvernul ro
mân, Biroul Internațional al 
Muncii șl Programul O.N.U. 

pentru dezvoltare

GENEVA 16. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
Vineri dimineața a avut loc la Ge
neva semnarea planului de măsuri 
pentru crearea la București a unui 
centru de formare a cadrelor, în
cheiat în urma unei înțelegeri în
tre guvernul român, Biroul Inter
național al Muncii și Programul 
Națiunilor Unite pentru dezvol
tare. Planul a fost semnat din par
tea României de Petre Lupu, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Problemele Organizării Muncii și 
Producției și ale Salarizării, de 
Paul Hoffman, directorul Consi
liului Administrativ al P.N.U.D., și 
de David A. Morse, director gene
ral al B.I.M.

P.S.U. ITALIAN

PRINCIPALA SARCINA - 
TRANSFORMAREA 

ÎNCETĂRII FOCULUI ÎNTR-0 
PACE STABILĂ

ROMA 16. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: Di
recțiunea Partidului Socialist Unifi
cat, reunită sub președinția lui Pie
tro Nenni, a examinat situația in
ternațională actuală, cu referire în
deosebi la evenimentele din Orien
tul Mijlociu.

în documentul adoptat se arată, 
printre altele, că renunțînd.u-se la 
polemica sterilă privind responsa
bilitățile în conflictul din Orientul 
Mijlociu, O.N.U. trebuie să-și asu
me funcția de mediator în proble
ma păcii, luînd contact direct cu 
Izraelul și statele arabe. Este expri
mată, de asemenea, speranța că 
statele și popoarele vor înțelege în 
cele din urmă că adevăratele lor 
interese rezidă în coexistența paș
nică, în înlăturarea oricărui ames
tec străin și a oricăror vestigii ale 
colonialismului și feudalismului. 
Principala sarcină care se impune 
de acum înainte este de a transfor
ma încetarea focului într-o pace 
stabilă.

într-o declarație necesitatea ca Con
siliul de Securitate să facă uz de în
treaga sa influentă pentru a deter
mina Izraelul să se retragă de pe 
teritoriile arabe ocupate.

După cum a declarat un purtător 
de cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Pakistanului, președintele 
Ayub Khan a adresat Uniunii So
vietice. Statelor Unite, Angliei și 
Franței un mesaj în care le cere să 
determine Izraelul să se retragă de 
pe pozițiile ocupate.

DAMASC. — Ambasadorul Maro
cului la Beirut, Ahmed Ben Sauda. 
a înmînat vineri premierului Siriei, 
Youssef Zeayyen, un mesaj al regelui 
Marocului, Hassan al II-lea. Citînd 
surse oficiale din Damasc, agenția 
Reuter relatează că regele Hassan al 
II-lea a propus în mesajul său relua
rea relațiilor diplomatice între Maroc 
si Siria, care au fost rupte în decem
brie 1965.

HELSINKI. — Biroul Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din Fin
landa. relatează ziarul .,Kansan 
Uutiset". a examinat situația din O- 
rientul Mijlociu și consideră că pen
tru a se ajunge lâ o destindere și la 
instaurarea unei păci trainice în a- 
ceastă regiune este necesar ca Izra
elul să-și retragă trupele de pe teri
toriile ocupate.

GENEVA. — După cum a anunțat 
Comitetul Internațional de Cruce 
Roșie, relatează agenția France 
Presse, un nou grup de 30 soldați 
egipteni grav răniți în timpul ostili
tăților militare din Sinai și luați pri
zonieri vor fi repatriați pe bor
dul unui avion al Crucii Roșii. 
Un prim grup de 50 de prizonieri 
răniți a sosit joi la Cairo. Comite
tul Internațional de Cruce Roșie a 
anunțat că soldați iordanieni răniți 
vor fi repatriați în Iordania.

KHARTUM. — Guvernul sudanez 
a ordonat tuturor companiilor bri
tanice și americane care operează în 
Sudan să-și înceteze activitatea, re
latează agenția MEN. Ministrul su
danez al industriei minelor a decla
rat că experții companiilor respec
tive angajați de guvernul sudanez 
vor fi în curînd expulzați din țară.

DAMASC. — Primul ministru si
rian, Yousef Zeayyen, a ordonat șco
lilor. centrelor culturale și librăriilor 
engleze si americane din Siria să-și 
înceteze imediat activitatea, anunță 
postul de radio Damasc

„Intervenționiștii asedîați

Puternic atac al patrioților sud-vietnamezi la Bien Hoa

Aici, la Hanoi, s-a răspîndit cu 
repeziciune știrea unei importante 
aefiuni initiate de Frontul National 
de Eliberare din Vietnamul de sud. 
Bien Hoa, una din cele mai mari 
baze aeriene americane, situată 
la 25 km nord-est de Saigon, a 
tost jinta unui puternic atac al 
forjelor patriotice. Această in
cursiune temerară depășește ca
drul unei bătălii obișnuite. Baza de 
la Bien Hoa dispune de un sistem

CORESPONDENȚA 
DIN HANOI 

DE LA ADRIAN IONESCU

complex și perfecționat de secu
ritate în jurul celor două piste de 
zbor lungi de trei km și largi de 
50 de metri fiecare. Americanii au 
construit mai multe centuri de ob
stacole și sirmă ghimpată dublate 
de refele electrice și mine lumi
noase. Intre aceste centuri circulă 
zi și noapte patrule motorizate. 
Un sistem de faruri asigură lumi
narea intensă a tuturor zonelor. 
In baza propriu-zisă sfafionează, 
pentru a asigura proteefia, un ba
talion de blindate saigonez și 
brigada de parașutiști americani 
173. La fiecare intersecție a căi
lor de comunicație sînt postate 
gărzi puternic întărite. întreaga

militare străine de pe teritoriul său
Guvernul libian a cerut, oficial, guvernelor 

american și englez lichidarea bazelor militare 
și retragerea trupelor lor de pe teritoriul tă
rii, în cel mai scurt timp posibil.

Pe teritoriul Libiei 
se află 4 baze străine 
— una americană, la 
Wheelus Field, și trei 
engleze — la Bengazi. 
Tobruk și El Adem.

Agenția U.P.I. apre
ciază că baza ameri
cană de la Wheelus 
Field este considerată 
la Pentagon cel mai 
mare amplasament mi
litar american aflat în 
afara granițelor S.U.A., 
după Vietnamul de 
sud. Pentru construc
ția acestei fortărețe 
s-au cheltuit peste 100 
de milioane de dolari, 
înființarea ei este le
gată de cel de-al. doi
lea război mondial, 
cînd aviația americană 
a transformat cea mai 
lungă nistă betonată 
din lume pentru curse
le de motociclete, con
struită dintr-un capri
ciu al lui Mussolini, 
într-un aerodrom de 
tranzit.

Războiul a trecut, 
Libia a devenit inde
pendentă. dar trupele 
americane și engleze 
au rămas. în 1953, în
tre Libia și Anglia a 
fost încheiat un acord 
cu privire la închirie
rea, de către trupele 
engleze, a bazelor pînă 
în 1973, iar în 1964 un 
acord similar. încheiat 
cu S.U.A., permitea fo
losirea bazei de la 
Wheelus Field pînă în 
1971. Ca urmare, 1400 
de familii libiene de 
lîngă localitatea Mel- 
laha au fost strămu
tate. Wheelus Field a 
devenit un „stat în

stat". Orășelul-bază cu 
14 000 de locuitori dis
pune de o stație de 
radio și televiziune 
proprie, două ziare, 
restaurante și cinema
tografe și chiar de o 
grădină -zoologică.

In schimbul acestei 
concesiuni. Libia pri
mea ca arendă patru 
milioane de dolari a- 
nual. Potrivit unor 
calcule ale economiști
lor libieni, aceasta re
prezintă mai puțin de
cît suma- pe care Li
bia ar fi primit-o dacă 
ar aplica taxele va
male la mărfurile a- 
duse prin intermediul 
bazei. în 1959, guvernul 
libian a cerut majora
rea arenzii la 40 mili
oane de dolari.

în primăvara anului 
1964, Libia a început o 
nouă rundă de trata
tive cu privire la re
vizuirea acordurilor 
încheiate cu S.U.A. și 
Anglia, dar ele au fost 
întrerupte din cauza 
„complexității proble
mei". în cele din urmă. 
Anglia a acceptat un 
plan de evacuare a ba
zelor în trei etape, 
prima etapă închein- 
du-se anul trecut.

în planurile strategi
lor de la Pentagon, 
baza de la Wheelus 
Field ocupă un loc a- 
parte, datorită faptu
lui că prin amplasa
mentul ei poate con
trola. alături de flota 
a 6-a, întregul bazin al 
Mediteranei. Comenta
torul agenției Associa
ted Press, S. Hoffman,

agențiile de presă transmit:

Un accident nuclear s a 
produs joi la centrul atomic din 
localitatea Mol, situată în nord- 
estul Belgiei. Potrivit unui comuni
cat, accidentul a survenit în mo
mentul cînd reactorul de încercare 
„B.R.-2" a fost oprit pentru cură
țire. „Cîțiva membri ai personalu
lui — arată comunicatul — au fost 
contaminați". Două dintre persoa
nele care au avut cel mai mult de 
suferit de pe urma radiațiilor au 
fost trimise pentru a fi supuse unor 
examene medicale la centrul nu
clear de ia Karlsruhe (R.F.G.).

Eugenie Cotton a încetat 
din viață. Președinta Federa
ției Democrate Internaționale a Fe
meilor (F.D.t.F.) era în vîrstă de 86 
de ani.

Guvernul norvegian este 
în favoarea aderării la Piața 
COmună se arată într-un raport 
adresat Stortingului. Raportul men
ționează ■ posibilitatea organizării 
unui referendum în această pro
blemă dacă Stortingul o va cere. 

bază este înconjurată de un lanț 
de așa-zise sate strategice, unde 
sînt stafionate trupe însărcinate să 
depisteze orice tentativă de infil
trare a unităfilor Frontului Nafional 
de Eliberare. La Phuoc-Vinh și 
Tan-Uyen sînt instalate baterii de 
tunuri gata să intervină. Instala
ții de radar și elicoptere funcțio
nează în permanentă, pentru a 
defecta obiective mobile, în timp 
ce echipe speciale de comandă 
întreprind zilnic percheziții și ope- 
ra)ii de curățire în localitățile 
apropiate.

Și totuși, această bază a lost 
din nou atacată. Numeroase depo
zite de muniții au sărit în aer. 
Luna trecută, în ciuda timpului 
nefavorabil, artileria F.N.E. a fost 
adusă într-o singură noapte și 
concentrată în jurul bazei, lansînd 
puternice bombardamente asupra 
cîmpurilor unde erau parcate 
avioane F-5, ultimul model de 
avion trimis în Vietnam pentru 
experimentare, bombardiere B-57 
și U-2, asupra cazărmilor, depo
zitelor de obuze, bombe și car
buranți. întreaga bază s-a trans
format în cîteva minute într-un 
uragan de foc.

Intr-o convorbire pe care am 
avut-o cu reprezentanți ai F.N.E. 
la Hanoi, aceștia mi-au declarat : 
„Lovim acum chiar inima dușma
nului, care este pur și simplu ase
diat în propriile sale baze".

care analizează hotă
rîrea guvernului libian 
și consecințele ei pen
tru' strategia militară 
a S.U.A., scrie că 
Wheelus Field, pe. care 
„U.S. Air Force" a fo
losit-o timp de 19 ani, 
este considerat „un 
loc ideal" pentru, exer
ciții cu bombe și ra
chete. Ofițerii și mili
tarii americani, adau
gă el, își pot imagina 
puține alte locuri ac
cesibile S.U.A. în re
giunea Mediteranei, 
Europei și Orientului 
Apropiat care ar pu
tea să corespundă mai 
bine exercițiilor de 
bombardament și lup
tă ca nisipurile libiene. 
Această bază este fo
losită de către Penta
gon și pentru antrena
mentele piloților ame
ricani din Europa Oc
cidentală. care merg, 
cel puțin o dată pe an, 
Ia Wheelus Field pen
tru perfecționare.

Transformarea ba
zelor militare ameri
cane și engleze din 
Libia într-un cap de 
pod pe nămîntul afri
can a stîrnit numeroa
se proteste în țară, ca 
și pe întreg continen
tul.

Primul ministru al 
Libiei. Hussain Mazik, 
a declarat că lichida
rea bazelor străine 
„corespunde interesu
lui național" al po
porului libian. El a a- 
dăugat că hotărîrea 
luată este în conformi
tate cu angajamentele 
anterioare ale guver
nului libian în sensul 
desăvîrșirii măsurilor 
necesare pentru lichi
darea bazelor străine, 
pentru salvgardarea 
intereselor Libiei.

Cu prilejul participării la 
deschiderea Tîrgului de la 
POZnan. La 16 iunie, ministrul in
dustriei metalurgice al Republicii 
Socialiste România, Ion Marinescu, 
care a participat la deschiderea Tîr
gului internațional de la Poznan, a 
făcut o vizită lui Zenon Nowak, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone. La primire a 
participat, de asemenea, Janusz 
Hrynkiewicz, ministrul industriei 
grele al R. P. Polone. Ministrul ro
mân a fost însoțit de ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Varșovia, Tiberiu Petrescu.

în Aden a încetat joi ac
tivitatea timp de o oră la 
chemarea Frontului de eliberare 
a sudului ocupat al Yemenului 
(Flosy). Flosy a adresat acest apel 
la grevă în urma asasinării unui 
membru al organizației patriotice. 
Joi după-amiază o patrulă militară 
britanică a împușcat un alt patriot.

Perspective favorabile 
cooperării economice 

franco-române
/
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Cooperarea economi
că dintre Franța și Ro
mânia a constituit tema 
unei conferințe-dezba- 
teri ce a avut loc joi 
la Senatul francez, or
ganizată de Grupul de 
prietenie franco-român 
din Senat. în cuvîntul 
de deschidere, senato
rul Jean Louis Vigier, 
președintele grupului, a 
subliniat contribuția a- 
cestui grup la dezvol
tarea relațiilor franco- 
române. A luat apoi 
cuvîntul dr. Victor 
Dimitriu, ambasado
rul Republicii Socia
liste România la Paris. 
Vorbitorul a relevat că 
ritmul susținut al 
creșterii producției in
dustriale, ca și al tu
turor ramurilor econo
miei, oferă României 
posibilități sporite de a 
participa la schimburi 
de mărfuri și la coope
rarea economică inter
națională în toate do
meniile. Ambasadorul 
românia relevat evolu
ția favorabilă a relații
lor româno-franceze pe 
baza principiilor suvera
nității și independenței 
naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului 
în treburile interne și 
avantajului reciproc. 
Legăturile comerciale 
dintre România și 
Franța se extind ca ur
mare a eforturilor am
belor părți; acordurile 
comerciale pe termen 
lung, cît și cele teh
nice și științifice per
mit o lărgire a cooperă
rii între cele două țări, 
precum și o cunoaștere 
aprofundată a posibili
tăților economice reci
proce în vederea dez
voltării acestor relații.

în dezbaterea ce a 
urmat au luat cuvîntul 
senatori, oameni de a- 
faceri, conducători ai 
unor bănci, ziariști din 
presa economică fran
ceză. Conducători ai 
unor firme ce între
prind actualmente ac
țiuni de cooperare cu 
România au înfățișat 
aspecte pozitive din ex
periența lor proprie. Ei 
au apreciat că prima 
fază a cooperării teh

nice, industriale și eco
nomice franco-române 
a demarat bine.

D-l Journu, director 
general al companiei 
C.L.E.C., președintele 
Comitetului roinâno- 
francez pentru chimie, 
creat în "baza acordu
lui de cooperare eco
nomică, a relevat că 
primele rezultate ale 
colaborării cu Româ
nia sînt încurajatoare. 
Dupin dc St. Cyr, di
rector la „Compagnie 
generale de l’Electri- 
cite", a declarat : „Am 
avut o experiență foarte 
reușită cu România, și 
perspectivele sînt bu
ne. Românii sînt in
terlocutori serioși din 
punct de vedere co
mercial". „Cu Româ
nia facem afaceri 
bune — a spus d-l 
Chadenet, director la 
„Compagnie Electro- 
mecanique*. Tehnicie
nii noștri colaborează 
cu cei români de doi 
ani. Se cunosc, se vi
zitează reciproc. Pe 
plan tehnic acesta este 
un lucru important". 
La rîndul său, d-l Le- 
normand. director al 
societății Alsthom, a a- 
rătat : „Ducem nego
cieri importante cu 
România. Tehnicienii 
noștri au vizitat nume
roase uzine românești 
și au fost foarte plăcut 
surprinși de capacitatea 
dv. industrială. Ne-am 
convins că putem găsi 
în România un parte
ner de înaltă valoare".

Dezbaterea s-a în
cheiat cu concluzia u- 
nanimă că există multe 
posibilități încă nevalo
rificate în domeniul 
cooperării economice 
dintre Franța și Româ
nia, atît pe cale bilate
rală cît și pe terțe piețe, 
de lărgire continuă a 
relațiilor economice din
tre Franța și România.

într-o declarație fă
cută pentru „Scînteia", 
Jean Louis Vigier 
și-a exprimat satis
facția pentru această 
dezbatere, pe care a a- 
preciat-o ca foarte im
portantă pentru conti

Manifeste antidictatoriale 
în orașele grecești

ATENA 16 (Agerpres). — în 
ciuda ordinelor severe și a ame
nințărilor cu legea marțială în 
vigoare, la Atena, Pireu, Salonic și 
în alte orașe mari ale Greciei con
tinuă să apară multe lozinci anti
dictatoriale și se difuzează mii de 
manifeste. Pentru a pune capăt a- 
cestor acțiuni Statul major general 
a dat un ordin în care se arată că 
vor fi condamnați la cinci ani în
chisoare cei ce vor scrie sau vor 
lipi afișe și manifeste propagandis

Guvernul francez autori
zat să legifereze. Adunarea Na
țională Franceză a adoptat vineri pro
iectul de lege prin care guvernul este 
autorizat să legifereze prin ordonanțe 
în domeniile economic și social, pînă 
în toamna acestui an. Din cauza opozi
ției manifestate în Senat față de adop
tarea lui, proiectul a fost supus de trei 
ori votului Adunării Naționale. De fie
care dată, deputății de stînga au depus 
moțiuni de cenzură împotriva lui. De 
menționat că ultima moțiune de cen
zură a fost din nou respinsă, obținînd 
numai 237 de voturi, în timp ce majo
ritatea absolută este de 244 de vo
turi.

Convorbiri mongolo-co- 
reenO. Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular, Jamsaran- 
ghiin Sambu, a primit vineri dele
gația parlamentară a R.P.D. Co
reene condusă de Li En Ho, vice
președinte al Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, care se află în 
vizită în R. P. Mongolă.

„Cosmos 166" a fost lan
sat Vineri 'n Uniunea Sovietică 

nua dezvoltare a schim
burilor și cooperării e- 
conomice franco-româ
ne : „Mi-au reținut a- 
tenția — a spus d-sa — 
declarațiile de astăzi 
ale unor industriași și 
oameni de afaceri des
pre corectitudinea și 
spiritul de curtoazie al 
partenerilor comerciali 
români. Sînt mulțumit 
de evoluția favorabilă 
a relațiilor economice 
dintre cele două țări 
ale noastre, cît și dc 
dezvoltarea continuă a 
schimburilor economice 
cu România, așezate 
acum pe o bază mai 
solidă — aceea a co
operării în noile ei 
forme. Personal, cred 
că aceasta servește co
existenței pașnice și o- 
feră totodată perspec
tive noi pentru dezvol
tarea schimburilor fran
co-române. De altfel, în 
România m-am simțit 
ca în regiunea mea 
natală,. Nu pot să sub
liniez decît ca pozitiv 
faptul că cele două 
guverne ale noastre 
dau dovadă de spirit 
de cooperare și de în
țelegere evidentă, ceea 
ce are un rol pozitiv 
în eforturile pentru 
pace".

„Am fost foarte im
presionată de panora
ma dezvoltării econo- 
mree a țării dv., așa 
cum ne-a fost pr ezen
tată aci — mi-a decla
rat d-na Marie-He- 
lene Cardot, vice
președintă a Senatului. 
Doresc profund ca re
lațiile dintre Rortiâhia 
și Franța să se dezvol
te și mai mult. Am 
fost foarte mult impre
sionată și de declara
țiile făcute de oamenii 
noștri de afaceri care 
au relații economice cu 
dv. Am remarcat 
că ei sînt direct in
teresați în dezvoltarea 
schimburilor economice 
cu țara dv. Plec de 
la această dezbatere 
cu multe speranțe pen
tru viitorul dezvoltării 
cooperării economice 
dintre Franța și Româ
nia".

tice și vor difuza în mase directive 
și comunicări politice.

Secretarul general al Uniunii de 
centru, Nicolaides, care a părăsit 
ilegal Grecia la 10 mai. după lovi
tura de stat, a anunțat la Paris că 
a avut loc o reuniune a conducăto
rilor Uniunii de centru și că a fost 
creat un comitet director pentru a 
organiza lupta împotriva actualului 
regim din Grecia Acest comitet va 
activa în rîndul grecilor emigrați 
în Europa, al căror număr se ri
dică la aproximativ 300 000.

Noul satelit artificial al Pămtntului 
este destinat continuării cercetării 
spațiului cosmic. Aparatajul insta
lat la bordul satelitului funcțio
nează normal, iar centrul de calcul 
coordonator efectuează prelucrarea 
informațiilor primite.

Șahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi, a sosit 
la Ankara, >ntr-o vizită oficială 
de șase zile. El este însoțit de îm
părăteasa Farah și de o delegație 
de 21 de persoane, din care face 
parte și ministrul de externe. Sim- 
bătă vor avea loc convorbiri con
sacrate relațiilor dintre Turcia și 
Iran, precum și unor probleme pri
vind actuala situație internațională.

într-o declarație a Minis
terului de Interne al Iraku
lui se cere „să fie supravegheată 
activitatea agenților companiilor 
petroliere" și „să fie informate au
toritățile în legătură cu activitatea 
oricărei persoane sau grup care ar 
accepta să servească interese 
străine". S-a anunțat, de asemenea, 
că începînd de vineri dimineața vor 
fi reluate zborurile aeriene în 
unele din țările vecine, respectiv în 
Turcia, Iran și Kuweit. Traficul ae
rian în Irak a fost suspendat la 5 
iunie, cînd toate aeroporturile au 
fost închise.
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