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tăm“ uneori me-

Ieri, In cea de-a treia 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 fost oaspeții Sibiului unde au vizitat orașul, biblioteca „Astra" și muzeul Brukenthal; după o întîlnire cu 
intelectualii din acest oraș a avut loc un miting. Oaspeții au poposit apoi în comuna Avrig, orașele Făgăraș și 
Victoria, precum și la combinatul chimic din această localitate.

După amiază, conducătorii de partid și de stat s-au întîlnit cu activul de partid din regiunea Brașov

FABRICII DE MOTOARE ELECTRICE-PITEȘTI

în continuarea vizitei în regiunea 
Brașov, conducătorii de partid și 
de stat au fost oaspeții Sighișoarei.

Primul popas se face la comple
xul de faianță și sticlă, cea mai im
portantă unitate industrială a ora
șului. Aici, conducătorii de 
partid și de stat sînt întîmpi- 
nați cu urale și flori de munci
torii, tehnicienii și inginerii între
prinderii, de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat. 
Este prezent tov. Alexandru Sen- 
covici, ministrul industriei ușoare. 
Vizitînd secțiile complexului, oas
peții se interesează îndeaproape de 
activitatea desfășurată de colecti
vul întreprinderii pentru ridi
carea eficienței economice a pro
ducției, de variatele probleme pe 

le ridică activitatea pro- 
Din explicațiile direc- 
întreprinderii, inginerul

care 
ducțivă. 
torului 
Vasile Pupăză, se desprinde fap
tul că în cei 9 ani care s-au scurs 
de la darea în exploatare a primei 
unități din cadrul acestui complex, 
întreprinderea a înregistrat rezul-

Ceea c® am reafeat să constiteî®

succese în dezvoltarea
economiei și culturii

în piața centrală a orașului are 
loc apoi un impresionant miting 
deschis de primul secretar al comi
tetului orășenesc de partid, Vaier 
Giurgiu.

Relevînd succesele obținute de 
oamenii muncii din orașul și 
raionul Sighișoara, în traducerea în 
viață a hotărîrilor celui de-al 
IX-lea Congres, el a spus că toate 
acestea sînt o expresie a politicii 
înțelepte a partidului de industria
lizare a țării, de dezvoltare armo
nioasă a tuturor ramurilor econo
miei noastre. Au luat apoi cuvîntul 
Matei Iulian în numele muncitori
lor de la Complexul de faianță și 
sticlă Sighișoara, Schmidt Ioan, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din Saroș, prof. Pom- 
piliu Popescu, de la Liceul nr. 1, 
care, aducînd salutul muncitorilor, 
țăranilor și cadrelor didactice din 
Sighișoara, au asigurat pe condu
cătorii de partid și de stat că își 
vor înzeci eforturile pentru tradu
cerea în viață a hotărîrilor parti
dului.

în aplauzele miilor de sighișoreni 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Transmițînd locuitorilor orașului 
și raionului Sighișoara un călduros 
salut din partea C.C. al P.C.R. și a 
guvernului țării, și mulțumind pen
tru manifestările călduroase cu 
care au fost întîmpinați, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : Sighi
șoara este o localitate cu un trecut 
bogat, cunoscută prin hărnicia lo
cuitorilor săi — români, germani, 
maghiari. Știți bine ce reprezenta 
Sighișoara nu mai departe decît a- 
cum 23 de ani, înainte de eliberarea 
României de sub jugul fascist în 
anii socialismului, la fel ca atîtea 
orașe ale patriei noastre, Sighișoara 
a cunoscut și ea o puternică dezvol
tare. Aici lucrează astăzi circa 
12 000 de salariați, aproape jumă
tate din totalul populației, ceea ce 
situează orașul dv. printre localită
țile noastre cu un grad ridicat de 
dezvoltare industrială'. Aici s-a con
struit în ultimii ani moderna.între
prindere de faianță și sticlărie. A- 
cestea dovedesc justețea politicii 
partidului nostru de ridicare eco
nomică a tuturor regiunilor, orașe
lor și raioanelor țării. în anii urmă
tori Sighișoara va cunoaște o dez
voltare și mai mare. Realizările ob
ținute de dv. ne dau convingerea că 
veți munci cu succes și de acum 
înainte atît pentru punerea la timp 
în funcțiune a noilor capacități ce 
urmează a se construi, cît și pentru.

■ a da o producție tot mai bună care 

tate deosebite, producția cunoscînd 
o dinamică continuu ascendentă.

Conducătorii întreprinderii arată 
că încă din acest an aici vor începe 
importante lucrări de investiții, 
care vor spori capacitatea fabricii 
de faianță de la 5 000 tone cît este 
în prezent la 8 000 tone.

în încheierea vizitei, conducăto
rii de partid și de stat au urat 
colectivului complexului de faianță 
și sticlă noi succese în activitatea 
de viitor.

Cetate veche, întemeiată la 1198, 
Important centru economic al evu
lui de mijloc, Sighișoara a întreți
nut legături permanente cu Mol
dova și Țara Românească. Cursul 
istoriei acestui oraș este evocat se
col de secol, prin exponatele mu
zeului organizat în cel mai repre
zentativ monument, turnul cu ceas, 
construit în secolele XIII și 
XIV. Aici conducătorii de partid 
și de stat primesc explicații amă
nunțite de la directorul muzeului, 
prof. Alecu I-Iobai, secretarul 
comitetului raional de cultură și 
artă.

șă adeverească faima de care se 
bucură sighișorenii. Pentru succe
sele dv. vă felicităm din inimă.

Referindu-se la posibilitățile mari 
ale raionului Sighișoara în dome
niul agriculturii, la rezultatele 
obținute în zootehnie, viticul
tură, producția de cereale, sfec
lă și cartofi, vorbitorul a spus: 
Este adevărat că producția nu e 
dintre cele mai mici față de alte 
raioane din regiunea dv., dar nici 
nu putem spune că este printre cele 
mai mari, deși, după cum spun co
operatorii, posibilități există ; Tîr- 
navele oferă condiții bune pentru 
a spori cît mai mult rodnicia pă- 
mîntului. Noi apreciem rezultatele 
obținute de unitățile agricole co
operatiste din raionul dv., ca, de 
altfel, de cooperativele din întreaga 
țară, în perioada scurtă de cinci ani 
de cînd s-a terminat cooperativi
zarea. Dar ceea ce ați înfăptuit 
pînă acum este o dovadă a posibi
lităților mari de care dispune agri
cultura raionului, agricultura noa
stră socialistă, pentru a realiza pro
ducții mult mai mari, pentru a con
tribui, alături de industrie, la 
înflorirea patriei, la bunăstarea în
tregului popor.

Referindu-se la înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al IX-lea, 
vorbitorul a arătat: în pri
mul an și jumătate al acestui cinci
nal rezultatele sînt bune. Planul 
producției industriale și agricole a 
fost anul trecut realizat și depășit, 
ceea ce ne dă garanția că sarcinile 
trasate de Congresul al IX-lea vor 
fi nu numai îndeplinite, ci și depă
șite, că în 1970 patria noastră va 
fi mai bogată, mai puternică, 
viața poporului va fi mai îm
belșugată. Pentru aceasta trebuie 
să nu precupețim nici un efort. 
Sîntem convinși că și dv., sighișo
renii, nu veți rămîne mai prejos 
decît oamenii muncii din alte ra
ioane din regiunea Brașov și din 
alte localități din România în în
făptuirea acestor sarcini. Drept să 
spun, n-am avea nimic împotrivă 
să fiți printre primii și dacă doriți 
puteți să luptați pentru locul întîi. 
Noi vă dorim succes în strădanii
le dv.

Comitetul Central al partidului, 
guvernul țării — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se preocupă 
continuu de perfecționarea întregii 
activități în toate domeniile. De 
aceea și criticăm, cîteodată chiar 
foarte sever, o serie de neajunsuri 
în activitatea noastră, deși, dacă 
ne-am orienta numai după rezul
tatele obținute, ar trebui să ne de- 

. clarăm satisfăcuți. Dar noi, comu-
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cadența

de mersul lucrărilor. Săptă-
ajutînd la rezolvarea pro-

(Continuare în pag. a V-a)
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culturii noastre

îmbunătăținddiocrîtățâ muzicale

intr-o atmosfera de puternic entuziasm, Sibiul îi întîmpinâ pe înalfii oaspefi
a Adunării Generale a O.N.U.

niștii, nu sîntem obișnuiți să ne ui
tăm numai la realizări, gî conside
răm că ceea ce am înfăptuit consti
tuie o bază de plecare pentru noi 
succese, ținem seama că avem mult 
de făcut pentru a ridica patria 
noastră la nivelul țărilor avansate. 
De aceea, împreună cu toți oame
nii muncii, ne preocupăm să gă
sim căile cele mai bune pentru li
chidarea neajunsurilor, pentru dez
voltarea continuă a economiei. Vor
bitorul a arătat că această cale 
pe care o imprimă în practică con
ducerea noastră de partid și de stat 
este o dovadă a strînsei legături 
dintre partid și popor, a faptului că 
democrația noastră socialistă izvo
răște din adîncurile întregului 
popor, cheamă la viață nouă, 
creatoare, pe toți cei ce muncesc în 
patria noastră, indiferent de națio
nalitate.

în vizita în raionul și în orașul 
dv. — a spus vorbitorul — am 
avut prilejul să vizităm unele mo
numente istorice cum este cetatea 
din Sighișoara care amintește că pe 
aceste meleaguri, încă pe timpul 
dacilor și romanilor, populația a 
avut o viață avansată. în decursul 
anilor, din conviețuirea dacilor și 
romanilor s-a plămădit poporul ro
mân care a reușit să-și mențină 
ființa în ciuda tuturor năvălirilor 
ce au avut loc. Mai apoi, pe aceste 
meleaguri s-au așezat sașii, ma
ghiarii. De-a lungul veacurilor lo
cuitorii din aceste părți, fără deo- . 
sebire de naționalitate, au muncit 
și au luptat împreună, au partici
pat la răscoale țărănești. întot
deauna dușmanul a fost unul și a- 
celași — clasele exploatatoare, 
stăpînitorii, împotriva cărora s-au 
ridicat pentru a-și apăra drep
tul la o viață mai bună. Aici s-au 
dat lupte în cursul revoluției din 
1848, în care români și maghiari 
s-au ridicat împotriva trupelor 
habsburgice. în drum spre Sighi
șoara ne-am oprit la monumentul 
marelui poet maghiar revoluționar 
Șăndor Petoffi, care a căzut în a- 
ceste locuri în lupta împotriva 
habsburgilor. Am ținut să aducem 
omagiul -nostru acestui luptător 
și poet revoluționar, așa cum 
l-am adus în alte localități altor 
poeți, luptători și 
pentru 
lor ei 
seamă 
feudal, 
oamenii muncii români, maghiari și 
germani, au fost o pildă vie atît de 
înflăcărare revoluționară împotriva 
asupririi cît și de luptă pentru în
frățirea tuturor oamenilor munGii.

Menționînd că în Sighișoara a 
existat o mișcare muncitorească și 
că în anii ilegalității aici a acti
vat o organizație a partidului co
munist, vorbitorul a arătat că ele 
au adus o contribuție activă la răs
turnarea dictaturii fasciste, la eli
berarea României de sub jugul fas
cist. Iată ce trecut minunat de 
luptă pentru dreptate socială și na

revoluționari, 
prin scrierile și lupta 
adus o contribuție de 

eliberarea de sub jugul 
făurirea unității între

că 
au 

la
la

țională oglindesc muzeele și monu
mentele de pe aceste meleaguri. 
Tradițiile luptei revoluționare a 
poporului înflăcărează generațiile 
de astăzi în înfăptuirea operei de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului, în cimentarea unității tutu
ror oamenilor muncii, români, ma
ghiari, germani, pentru ca, împre
ună, să ridicăm pe culmi tot mai 
înalte patria noastră, națiunea 
noastră socialistă.

Sîntem încredințați — a spus 
tovarășul Nicolae 

muncii, 
raio- 

în încheiere 
Ceaușescu — că oamenii 
toți locuitorii orașului și 
nului Sighișoara, fiecare în do
meniul său de activitate, vor 
munci cu întreaga capacitate și

Vlăstare noi ale

Pe sub o poartă de lemn împo
dobită sărbătorește, conducătorii de 
partid și de stat ajung în comuna 
Bratei, pe meleagurile raionului 
Mediaș. 43 de întreprinderi indus

triale, puternice unități agricole so
cialiste cu tarlale ce se întind pe 
87760 ha, cu producții mereu spo-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit o telegramă prin care Maiestatea Sa Elisabeta a 
Il-a, regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, mulțu
mește pentru urările ce i-au fost adresate cu ocazia zilei sale de naștere.

(Continuare în pag. a Il-a)
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pricepere pentru a înfăptui sar
cinile ce le revin ^lin programul 
elaborat de Congresul al IX-lea. 
Sighișorenii pot să spună pe drept 
cuvînt: avem un trecut frumos, am 
creat un prezent minunat, dar do
rim să fim activi și în făurirea 
viitorului luminos al patriei noastre. 
Avem convingerea că prin munca 
dv. comună veți aduce o contri
buție însemnată la ridicarea Româ
niei socialiste pe culmi tot mai 
înalte de civilizație și progres.

în încheierea mitingului, un grup 
de cetățeni ai Sighișoarei, în costu
mele vechi ale breslelor, oferă 
înalților oaspeți daruri simbolice 
în amintirea acestui popas de 
neuitat.

în urmă cu trei luni, într-un arti
col publicat în „Scînteia”, se con
semna stadiul nesatisfăcător al lucră
rilor de constructii-montaj pe șantie
rul Fabricii de motoare electrice 
Pitești. Deși șantierul a avut asigu
rate aproape toate condițiile pentru 
desfășurarea normală a lucrărilor. în 
primele două luni ale anului nu rea
lizase decît cîteva procente din pla
nul anual de investiții. Rămînerile 
în urmă puneau sub semnul întrebă
rii respectarea termenelor de intrare 
în funcțiune a primelor capacități 
de producție în trimestrul IV 1967.

După publicarea articolului, pe 
baza unei analize temeinice au fost 
stabilite o serie de măsuri eficiente 
pentru impulsionarea ritmului de 
execuție a lucrărilor. Măsurile stabi
lite, comunicate de minister redacției 
vizau în principal asigurarea cadre
lor necesare de constructori, întări
rea conducerii șantierului, aprovizio
narea ritmică cu materiale, întărirea 
disciplinei în muncă și folosirea 
rațională a timpului de lucru, inten
sificarea sprijinului și controlului 
din partea ministerului.

Cum s-a acționat pentru punerea 
lor in practică ? Ce efecte concrete 
au avut în activitatea șantierului ?

Am vizitat recent șantierul. Toate 
clădirile viitoarei fabrici — prevă
zute a fi construite în prima etapă 
— au prins contururi aproape defini
tive. La punctele de lucru se con
stată o activitate intensă. Discutăm 
cu tov. ing. Vasile Aldea, șeful șan
tierului. „în ultimele luni — ne 
spune — atenția noastră principală a 
fost îndreptată spre perfecționarea 
organizării execuției, concomitent cu 
crearea condițiilor absolut necesare 
pentru realizarea unui volum sporit 
de lucrări. Am căutat în primul 
rînd să reanalizăm graficele și să le 
așezăm pe baze mai reale, corespun
zător duratelor de execuție a obiec
tivelor. Ne-am ocupat cu insistentă 
de asigurarea materialelor necesare, 
un adjunct al șefului șantierului răs- 
punzînd efectiv de problemele apro
vizionării. Prin măsurile luate și cu 
sprijinul primit din partea ministeru
lui, în prezent dispunem de aproape 
toate materialele. Sînt asigurate, de

Delegația Republicii Socialiste 
România la sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U., con
sacrată examinării situației din 
Orientul Apropiat, va fi condusă 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România.

T e I e g r a m e
Excelenței Sale Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelență, pentru urările pe care ați binevoit să le 
tunisian și mie personal cu ocazia sărbătorii naționale 

tunisiene și vă adresez la rîndul meu cele mai sincere urări pentru feri
cirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului român.

HABIB BURGHIBA 
președintele Republicii Tunisiene

Vă mulțumesc, 
adresați poporului 

asemenea, mijloacele de transport ne
cesare. în acest fel, au fost înlătu
rate cauzele „golurilor" de producție 
la punctele de lucru, semnalate în 
articolul publicat".

Conducerea șantierului s-a ocupat 
cu perseverență și de completarea 
numărului de cadre necesare — 
muncitori calificați și necalificati, 
maiștri și ingineri. Acum pe șantier 
lucrează peste 800 de constructori, 
creîndu-se din acest punct de 
dere condiții pentru realizarea 
lumului de lucrări planificate 
1967. Conducerea șantierului a 
întărită cu noi cadre tehnice, 
fiecare adjunct al șefuilui de șantier 
răspunde de cîte două loturi. Din 
partea întreprinderii tutelare — 
I.C.I.M. Brașov — a fost detașat pe 
șantier un inginer șef, care seocupă 
efectiv 
mînal, cadre din minister vin pe 
șantier " 
blemelor legate de execuția construc
țiilor și montajului. Șeful șantierului 
ne-a vorbit și de alte măsuri. Conco
mitent a fost întărit controlul din 
partea organelor locale de partid.

Se poate aprecia că activitatea șan
tierului din ultimele luni și, mai ales, 
din luna mai, este pozitivă. Aceasta 
dovedește că beneficiarul și construc
torul s-au mobilizat activ pentru înlă
turarea neajunsurilor criticate în arti
colul precedent și asigurarea unui 
ritm înalt de execuție a lucrărilor, 
în fața unor greutăți, conducerea 
șantierului a acționat prompt și ope
rativ, fără a mai aștepta ca timpul 
să treacă. Un exemplu edificator. 
Pus în fața situației de a nu primi 
la timp stîlpii prefabricați uzinați, 
așa cum prevedea documentația, șan
tierul a trecut la confecționarea lor 
pe piste anume amenajate. Se asigură 
astfel montarea lor în termenele pre
văzute.

Din datele care ne-au fost puse la
Ing. Leopold SCHIBER 
din C.S.C.A.S.
Nicolae CUCUI

Din delegație face parte și Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Delegația este însoțită de consi
lieri și experți.

(Agerpres)
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rite înscriu aceste, locuri pe coordo-’ 
natele economiei noastre naționale 
în plin avînt. Mii de țărani coope
ratori întîmpină pe oaspeți la 
hotarul raionului, cu flori; crengi 
de brad, steaguri tricolore și roșii, 
în entuziasțele urări de bun venit, 
formații corale și fanfare sătești 
interpretează cîntece închinate pa
triei., și partidului.

Coloana de mașini se îndreaptă 
spre orașul Mediaș, străvechea 
așezare, cu șapte secole de 
existență. Un frumos arc de triumf 
străjuiește intrarea urbei. Aici au 
venit să-i salute pe conducătorii de 
partid și de stat un mare număr 
de locuitori ai- orașului. La Turnul 
Aurarilor, unul., din. cele 21 de „ca
targe" de piatră ale burgului de 
odinioară, străjerii aflați pe para
pet anunță prin sunet de trompetă 
sosirea oaspeților. Porțile turnului, 
încadrate de halebardieri, se des
chid. în semn de profundă prețuire 
și ospitalitate, un „Burgmeister" 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
după datină, macheta vechii cetăți.

Cei aproape 18 000 de oameni a- 
dunați în Piața Republicii întîm
pină cu nesfîrșite urale pe oaspeți 
veniți să participe la mitingul ce 
are loc aici.

în cuvîntul său, primul secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Mediaș, Dumitru Tolciu, a expri
mat, în numele locuitorilor orașu
lui; bucuria de a avea ca oaspeți 
dragi pe conducătorii de partid și 
de stat. înfățișînd noile realizări 
ale Mediașului, vorbitorul a dat 
glas hotărîrii oamenilor muncii de 
a munci cu însuflețire pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al P.C.R.

întîmpinat cu vii aplauze, ia 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Adresînd tuturor locuitorilor 
orașului Mediaș un salut călduros, 
vorbitorul a spus: Anul acesta 
Mediașul împlinește o vîrstă res
pectabilă : 700 de ani, șapte secole 
în care locuitorii de pe aceste 
meleaguri, români, germani, ma
ghiari, au muncit și luptat îm
preună, au făurit bunurile mate
riale și spirituale din această parte 
a țării. Tot ceea ce s-a înfăptuit în 
această perioadă îndelungată este 
rodul muncii înfrățite a populației, 
fără deosebire de naționalitate. Nu 
puține sînt luptele pe care locuitorii 
de aici au trebuit să le dea îm
preună împotriva asupritorilor, dar 
întotdeauna cînd au acționat uniți 
au reușit să obțină victorii. Așa a 
fost de-a lungul veacurilor, așa a 
fost și în timpul regimului burghe- 
zo-moșieresc, cînd clasa muncitoa
re, în frunte cu partidul comunist, 
a condus lupta tuturor oamenilor 
muncii pentru o viață mai bună, 
pentru dreptate socială, pentru in
dependența și suveranitatea patriei 
noastre.

Vizitînd orașul dv. în acest al 
700-lea an de existență, doresc să 
vă transmit calde felicitări din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Consiliu
lui de Stat și a Consiliului de Mi
niștri și să vă anunț totodată că 
am hotărît, cei care ne aflăm aici, 
și considerăm că întreaga conduce
re de partid și de stat va fi de 
acord, să decorăm orașul dv. cu Or
dinul Steaua Republicii clasa I.

Orașul Mediaș — a spus vorbito
rul — este o veche așezare munci
torească și unul din marile centre 
muncitorești ale țării. în anii so
cialismului, industria a cunoscut 
aici o dezvoltare puternică. Produc
ția întreprinderilor din oraș are o 
pondere însemnată în producția 
globală a regiunii Brașov și prin a- 
ceasta în avuția generală a patriei 
noastre socialiste. Aveți rezultate 
bune în activitatea dv. care vorbesc 
despre priceperea clasei muncitoa
re, a inginerilor și tehnicienilor, 
de a' produce mai bine, mai 
ieftin, pentru a da patriei noastre 
produse de înaltă calitate, destinate 
atît nevoilor economiei noastre 
naționale, cît și exportului. Re
zultatele bune de pînă acum 
obligă pe toți muncitorii, inginerii 
și tehnicienii, conducerile între
prinderilor, organizațiile de partid 
să muncească și mai bine, să per
fecționeze continuu întreaga activi
tate, pentru a da produse mai 
multe și de mai bună calitate, pen
tru a folosi mai eficient mijloacele 
materiale pe care le aveți la înde- 
mînă, pentru a utiliza mai intens 
marile rezerve existente în uzine și 
întreprinderi.

Avem încă mari posibilități pen
tru creșterea productivității muncii, 
pentru reducerea prețului de cost 
și, pe această bază, pentru creșterea 
beneficiilor. Dumneavoastră știți 
prea bine că cu cît fiecare între
prindere va produce mai ieftin, mai 
mult și va da mai multe beneficii, 
cu atît vom avea mai multe 
mijloace financiare și materiale 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale și creșterea nivelului de 
viață al întregului popor.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la preocupările 
partidului și guvernului de ridicare 
continuă a nivelului de trai al po
porului, la efectele măsurilor pen
tru mărirea pensiilor și aplicarea 
noului sistem de pensionare, redu
cerea prețurilor la cîteva sute de 
produse industriale, precum și la 
măsurile ce se pregătesc pentru a 
ridica, începînd de la 1 august, 
salariile mici la un minim de 
700 lei. Posibilitatea de a lua 
această măsură încă în acest an — 
a spus vorbitorul — se datorește 
rezultatelor bune obținute în 
creșterea producției industriale, _ a 
productivității muncii, îndeplinirii 
și depășirii planului pe 1966, reali
zării și depășirii sarcinilor de plan 
pe primele cinci luni din acest an, 
faptului că în 1966 producția agri
colă a fost cu 7 la sută mai mare 
decît prevederile planului. Cu cît 
ne vom preocupa mai mult de per
fecționarea și îmbunătățirea con
tinuă a activității economice, vom

a asigura bu- 
clasei muncii 

intelectualilor, 
popor.

preocu- 
condu- 
tuturor

întări disciplina și ordinea în 
muncă, vom crește productivitatea 
muncii, vom economisi materialele, 
materiile prime și vom obține o 
cantitate tot mai mare de produse . 
cu mijloacele pe care le avem, cu 
atît se va mări avuția națională, 
vor spori posibilitățile pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Aceasta este 
singura cale pentru 
năstarea și fericirea

■ toare, a țărănimii și 
a întregului nostru _____

Vorbitorul a arătat că întreprin
derilor din Mediaș le revin sarcini 
însemnate în îndeplinirea progra
mului trasat de Congresul al 
IX-lea al partidului. In următorii 
ani trebuie să se realizeze investi
ții de peste 400 milioane lei pentru 
industrie și unitățile social-cultu- 
rale din oraș. înfăptuirea acestui 
volum de investiții cere o 
pare deosebită din partea 
cerilor de întreprinderi, a 
oamenilor muncii, a comitetului o- 
rășenesc de partid pentru folosirea 
chibzuită a mijloacelor financiare 
și materiale, pentru a se obține o 
eficacitate maximă și a asigura da
rea la timp în producție a noilor 
capacități, sporind astfel producția 
corespunzător sarcinilor de plan. 
Dacă veți lucra bine, nu avem ni
mic împotrivă să depășiți aceste 
sarcini. Noi avem încredere că 
muncitorii, toți salariații din Me
diaș, ca de altfel întreaga noastră 
clasă muncitoare, nu-și vor pre
cupeți eforturile pentru a îndeplini 
în bune condiții sarcinile pe care 
le au, fiind convinși că Mediașul 
nu va fi printre centrele muncito
rești din urmă ale regiunii Brașov, 
ci se va afla printre primele. Vă 
dorim din toată inima să vă nu
mărați nu numai printre fruntașii 
regiunii, ci și ai țării. Dacă veți fi 
primii, pe lîngă decorația amintită 
veți primi fără îndoială aprecierile 
cuvenite. Noi sîntem convinși că 
Mediașul va obține rezultate bune 
în întrecerea cu alte centre mun
citorești.

Rezultatele pe care le avem în 
înfăptuirea programului de dezvol
tare a economiei, științei și cultu
rii — a spus vorbitorul — ne în
dreptățesc să vorbim cu mîndrie 
de ele, dar noi, comuniștii, știm că 
mai avem încă multe de făcut 
pentru a lichida înapoierea pe care 
ne-au lăsat-o burghezia și moșieri- 
mea, pentru a asigura ridicarea 
patriei noastre în rîndul țărilor a- 
vansate. De aceea, nu precupețim 
nici un efort pentru a mobiliza 
toate forțele poporului, pentru a 
merge continuu înainte și criticăm 
multe din neajunsurile noastre, 
Deși rezultatele obținute ne-ar 
face poate să trecem peste unele 
neajunsuri, n-am proceda just dacă 
nu am vedea că, cu toate aceste 
succese în munca noastră, mai 
dăinuie lipsuri. Considerăm

Drumul spre Blaj urcă pe sub 
ghirlande de brad și de flori, în 
ovațiile și aclamațiile mulțimii.

Blajul e încărcat de vestigii ale 
trecutului, amintind la tot pasul de 
mari figuri ale istoriei și culturii 
noastre. Aici a luat ființă la 1754 
cea mai veche școală românească 
din țara noastră ; Școala Ardelea
nă e și ea strîns legată de Blaj îm
preună cu marii ei cărturari — 
Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Pe
tru Maior, loan Budai-Deleanu. Aici 
se află stejarul lui Avram Iancu, 
precum și teiul sub care a poposit 
Mihail Eminescu, exclamînd plin 
de entuziasm: „Te salut, mică 
Romă". Dar momentul prin care 
Blajul a pătruns adînc și defini
tiv în conștiința poporului român 
este anul revoluționar 1848. Loc de 
întîlnire a țăranilor 
treaga Transilvanie, 
venit un simbol al 
drepturile sociale și 
românilor. Pe cîmpia denumită de 
atunci Cîmpia Libertății se adu
naseră peste 40 000 de țărani din 
toate părțile Transilvaniei. Adu
narea de la Blaj a înscris în pro
gramul revoluției de la 1848 im
portante reforme burghezo-demo- 
cratice, ca desființarea imediată a 
iobăgiei, egalitatea în drepturi a 
românilor cu naționalitățile conlo
cuitoare din Transilvania, școli cu 
limba de predare română etc. Ma
sele adunate la Blaj și-au manifes-

iobagi din în- 
Blajul a de- 
luptei pentru 
naționale ale

La complexul de faianță și sticlă din Sighișoara

am

să

numeroase

în acest fel, a spus vorbitorul, 
procedăm bine, pentru că, dacă 
ne-am automulțumi și am închide 
ochii asupra neajunsurilor, 
dăuna mersului nostru înainte. Noi. 
comuniștii, sîntem hotărîți 
facem totul pentru a asigura pro
gresul necontenit al patriei, pentru 
a crea condițiile necesare ca să 
putem spune că am încheiat proce
sul destul de lung al făuririi de
pline a socialismului și că avem 
posibilitatea să pășim la înfăptuirea 
societății comuniste.

Cuvîntarea secretarului genera! 
al Comitetului Central al partidu
lui a fost subliniată de aplauzele 
îndelungi și puternice, de uralele 
nesfîrșite ale mulțimii.

Aclamațiile nu mai contenesc. în 
ele își află mărturia dragostea ce
lor prezenți față de partid și gu
vern.

Vizita continuă. în 
puncte ale orașului au fost orga
nizate originale expoziții care ilus
trează o parte din activitatea in
dustrială locală. Bătrînul muncitor 
loan Bordoti, de la fabrica „Vitro- 
metan", se apropie de oaspeți și 
din partea muncitorilor acestei în
treprinderi oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o vază măiestrit încrus
tată.

O călduroasă primire face con
ducătorilor de partid și de stat 
populația din Copșa Mică, centru al 
industriei chimice. Răspunzînd 
saluturilor adresate de mulțime, to
varășul Nicolae Ceaușescu urează 
localnicilor noi succese în muncă, 
fericire și sănătate.

în apropiere de comuna Șeica 
Mică se află o stupină, unde oas
peții sînt invitați să guste faguri 
de miere și să bea apă rece de 
izvor.

în dreptul comunelor Cenade și 
Broșteni, zeci de dansatori se prind 
în frumoasele jocuri de pe Tîrnave.

Se profilează în stînga șoselei si
luetele Complexului de industriali
zare a lemnului Blaj, tînăr vlăs
tar al industrializării socialiste.

Aici conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinați de Ion Rîmbu, 
adjunct al ministrului economiei fo
restiere, de conducătorii și munci
torii întreprinderii. Directorul com
plexului, ing. Aure! Popa, prezintă 
oaspeților aspecte din activitatea 
întreprinderii, în care anual 220 000 
mc de masă lemnoasă devin, prin- 
tr-o neîntreruptă metamorfoză, 
placaje, panel, plăci fibrolemnoase, 
binale, mobilă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită pe muncitorii, tehnicienii 
și inginerii întreprinderii, care au 
îndeplinit și depășit sarcinile de 
producție pe primele cinci luni ale 
anului la toți indicatorii, recoman- 
dîndu-le, totodată, să se' preocupe 
mai stăruitor de organizarea știin
țifică a muncii, în vederea ridi
cării în continuare a eficienței e- 
conomice a întreprinderii.

tat dorința unirii cu Țara Româ
nească și Moldova.

...Acum, ca și atunci în ’48, Cîm
pia Libertății freamătă de oameni. 
Reconstituită fidel, după stampele 
vremii, adunarea e așezată în cete 
dispuse ca razele soarelui. Moți îm- 
brăcați în straiele lor specifice, ță
rani din părțile Hunedoarei și ale 
Sibiului, de pe Tîrnave și de pe 
Mureș au sosit aici întocmai ca în 
acea memorabilă primăvară a anu
lui 1848 și întocmai ca atunci se 
află 
sași.

In 
mii, 
stat 
de reculegere în fața obeliscului 
ridicat în amintirea iuptei revolu
ționare a poporului nostru 
1848. Apoi întreaga adunare 
iește înălțătoarele momente 
cum 119 ani. Un cor uriaș, 
paniat de fanfare, intonează 
șui lui Iancu". Buciumașii 
pe dealurile din jur dau semnalul 
de deschidere a adunării.

în tăcerea care domnește deasu
pra Cîmpiei Libertății răsună e- 
moționant cuvintele lui Simion 
Bărnuțiu.

De-a lungul întregii evocări, ma
rea adunare cunoaște clipe de înalt 
entuziasm și de adîncă emoție, care 
culminează cu jurămîntul 
„Jur că voi duce totdeauna 
nea noastră română pe 
dreaptă și leguită, și o voi

printre ei țărani maghiari și

uralele și aclamațiile mulți- 
conducătorii de partid și de 
se opresc pentru un moment

de la 
retră- 
de a- 
acom- 
„Mar- 
aflați

final: 
națiu- 
calea 
apăra 

cu toate puterile în contra oricărui 
atac și asupriri, nu voi lucra nici
odată în contra drepturilor și a 
intereselor națiunii române și voi 
ținea și voi apăra legea și graiul 
român, precum și dreptatea, ega
litatea și frățietatea. Pe aceste 
principii voi respecta toate. națio
nalitățile ardelene poftind egala 
respectare de la dînsele, nu voi în
cerca să asupresc pe nimenea, dar 
nici nu voi suferi să' ne asupreas
că nimenea. Voi conlucra după pu
tință la desființarea iobăgiei, la e- 
manciparea industriei și a comer-

Bla-

a vă 
par-

Dragi tovarăși, cetățeni ai 
jului,

Dați-mi voie să încep prin 
adresa cel mai cald salut din 
tea Comitetului Central al partidu
lui, a Consiliului de Stat și a gu
vernului Republicii Socialiste 
România.

Adunarea dumneavoastră și e- 
vocarea momentului revoluționar 
din 1848 este un prilej minunat de 
a reaminti lupta dusă de poporul 
român împotriva asupririi sociale 
și naționale, lupta dusă de oamenii 
luminați ai poporului nostru pentru 
neatîrnare, pentru formarea na
țiunii și a statului național român.

Trecutul poporului nostru este 
de exemple minunate de jert- 
de sine a celor mai buni fii ai 

pentru apărarea interese- 
celor mulți. Unul din a-

plin 
fire 
săi, 
lor 
ceste momente este și 1848. în con
dițiile avîntului revoluționar din 
Europa pentru zdrobirea orîndui- 
rii feudale s-a ridicat și poporul 
român, care urmărea împlinirea 
aspirațiilor sale de dreptate socială 
și de libertate națională. în această 
luptă, mulți dintre cei .mai buni fii 
ai poporului și-au dat viața. Este 
drept că năzuințele pentru care 
s-au jertfit nu s-au realizat atunci, 
și nu pentru că poporul nu a fost 
hotărît să lupte susținut, dar pen
tru că condițiile, istorice., și sociale 
nu erau încă prielnice înfăptuirii a- 
cestor năzuințe. Pentru totdeauna 
vor rămîne în istoria poporului ro
mân, în inima lui, cei care, pe Cîm
pia Libertății, ca și în alte locuri, 
s-au ridicat la luptă pentru cauza 
și înfăptuirea aspirațiilor sale.

în Transilvania, în fruntea luptei 
revoluționare se găseau Simion 
Bărnuțiu, Timotei Cipariu, Papiu 
Ilarian, loan Buteanu, Avram Iancu, 
Gheorghe Barițiu, Aron Pumnul, 
Șaguna și atîția alții. Aici, pe acea
stă cîmpie au venit din Moldova 
spre a-și spune cuvîntul pentru u- 
nitatea națională Vasile Alecsandri, 
Al. I. Cuza, Alecu Russo, George 
Sion, Costache Negri ; din Țara 
Românească — Axente Sever, A- 
ron Florian, Ion Maiorescu și mulți 
alții. întîlnirea de acum 119 ani pe 
această cîmpie a constituit simbo
lul hotărîrii poporului român de a 
înfăptui unitatea națională, de a-și 
crea condiții pentru o viață demnă, 
liberă, de a fi stăpîn la el acasă.

Sămînța aruncată aici, pe Cîmpia 
Libertății, a dat roade în 1859, cînd 
s-a înfăptuit unirea Țării Româ
nești și Moldovei, punîndu-se ba
zele statului național român. Ea a 
dat roade în 1877, cînd armatele 
române, cu sprijinul multor luptă
tori din Transilvania, au luptat 
pentru cucerirea independenței sta
tului național român și au înscris, 
alături de armatele ruse, de volun
tarii bulgari, pagjni glorioase de 
vitejie, arătînd ce este în stare un 
popor care luptă pentru neatîrnare, 
pentru apărarea intereselor lui vi
tale.

Și am putea spune că această să- 
mînță a rodit tot mai bogat, rezul
tatele ei întruchipîndu-se în făuri
rea statului național unitar român 
în 1918.

Iată de ce întregul nostru popor, 
generațiile de astăzi evocă cu emo- 

țului, la păzirea dreptății, la îna
intarea binelui, umanității, al na
țiunii române și al patriei noas
tre".

Văzduhpl răsună de dangătul tu- 
• -turor. .'clopotelor din ținutul Blaju

lui. Ca un curcubeu, se ridică pe 
cer dungi late în culorile roșu, 
galben și albastru, învăluind Cîm
pia Libertății în faldurile drape
lului țării, în vreme ce corul in
tonează „Trei Culori".

în această atmosferă de înalt pa
triotism, în care sentimentul de a- 
dîna respect față de tradițiile re-

ție lupta înaintașilor, datorită că
reia noi putem astăzi, stăpîni pe 

. soarta noastră, să ne făurim o viață 
liberă, fericită, independentă.

înaintașii noștri nu uitau că 
pe meleagurile acestea, ală
turi de români locuiesc maghiari,, 
germani, alte naționalități și 
au înțeles că libertatea lor 
este strîns legată de libertatea tu
turor oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate, că numai înfrățiți 
și luptînd cot la cot pentru scutu
rarea jugului feudal al asupririi 
grofilor, moșierilor, cît și al asupri
rii străine vor putea să-și făurească 
o viață îmbelșugată Cuvintele care 
au răsunat și aici, pe Cîmpia Liber
tății, în 1848, ca pretutindeni în țară, 
despre frăția între români și celelaL. 
te naționalități au dat de asemenea, 
roade. E drept, clasele stăpînitoare 
și după aceea, ca și înainte de 1848, 
au continuat să apeleze la arma în
vrăjbirii naționale, pentru că numai 
dezbinîndu-i pe muncitori, țărani, 
intelectuali, pe motivul deosebirilor 
naționale, au putut să-i asuprească 
și pe unii și pe alții.

Rolul de a conduce mai departe 
lupta revoluționară au trebuit să 
și-l asume clasa muncitoare, miș-. 
carea muncitorească, Partidul Co-’ 
munist Român, care de la înfiin
țare a înscris pe steagul său : des-; 
ființarea robiei sociale și a inegali- • 
tății naționale, înfrățirea oamenilor; 
muncii fără deosebire de naționa-^ 
litate, arătînd că poporul muncitor '. 
are ..un singur dușman — clasele' 
exploatatoare, că o dată cu lichi-' 
darea claselor exploatatoare va fi 
înlăturată pentru totdeauna și asu
prirea națională.

Este meritul istoriG al clasei noas
tre muncitoare, al partidului ei de 
avangardă, Partidul Comunist Ro
mân, că o dată răsturnată dictatu
ra fascistă, au trecut la înfăptuirea 
revoluției populare, la înlăturarea 
de la cîrma țării și lichidarea cla
selor exploatatoare, la făurirea noii 
orînduiri, în care întreaga putere 
se află în mîna oamenilor muncii 
de la orașe' și sate, fără deosebire 
de naționalitate. Această unitate 
frățească a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii este temelia de 
granit a societății noastre socia
liste, ea reprezintă garanția că vom 
obține victoria în munca noastră 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste și crearea condițiilor de 
făurire a societății comuniste în 
România.

în patria noastră a fost lichidată 
pentru totdeauna inegalitatea na
țională ; oamenii muncii români, 
maghiari, germani, care de-a lun
gul veacurilor au muncit și luptat 
împreună, sînt astăzi mai strîns u- 
niți ca oricînd și' înfăptuiesc nea
bătut politica partidului comunist, 
de construire a socialismului.

Iată, tovarăși, că sămînța de la 
1848 a dus la crearea unui puternic 
arbore, care-i unește pe toți cetă
țenii patriei. Națiunea noastră so
cialistă se desăvîrșește pe drumul 
întăririi frăției dintre români, ma
ghiari, germani, deoarece cu toții 
avem același drum, aceleași in
terese, într-o societate în care toți 
oamenii muncii au drepturi egale, 
aceleași îndatoriri, aceleași posi
bilități. Acesta este rezultatul po
liticii partidului nostru, este cel 
mai bun omagiu pe care îl putem 
aduce celor care au luat parte, a- 
cum 119 ani, la marea adunare de 
pe ■ această cîmpie, cît și tuturor 
luptătorilor revoluționari și progre
siști din trecut.

Va trebui, tovarăși, ca, evocînd 
aceste momente istorice, să tragem 
învățăminte, să înțelegem că ele 
trebuie să ne însuflețească în mun
ca și. activitatea noastră. Noi evo
căm diferite momente istorice pen
tru că dorim ca din acestea gene
rația de astăzi, tineretul nostru să 
învețe să-și iubească patria, să lupte 
pentru înfrățirea întregului nostru 
popor, a tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalitate, să 
înțeleagă, că trebuie să facă totul 
pentru progresul continuu al pa
triei .noastre. Numai așa ne vom 
face .'datoria față de înaintaș.' și 
față de prezent. Și ne vom face da
toria față de cei ce vor urma. Să 
muncim în așa fel încît cei care ne 
vor urma să poată spune : în alte 
condiții, comuniștii, întregul popor, 
au ridicat pe o treaptă superioară 
ideea națiunii, ideea înfrățirii po
poarelor și au făurit o societate 
car.e asigură fericirea și bunăstarea 
tuturor.

România a obținut rezultate 
mari în dezvoltarea industriei, agri
culturii, științei, culturii. Congresul 
al IX-lea a trasat un program mi- 

voluționare ale poporului șe .conto-- 
pește cu dragostea fi'erbinte față .de 
conducerea de partid și de stat a 
României socialiste, are loc mitin-, 
gul de pe Cîmpia Libertății.

în numele oamenilor muncii din 
raionul Mediaș, oaspeții sînt salu
tați de tov. Costin Felegean, prim- 
secretar al comitetului raional de 
partid, care prezintă în cuvinte su
gestive noua înfățișare a orașelor și 
satelor de pe aceste meleaguri. Ni
colae Badea, muncitor la comple
xul de industrializare a lemnului, 
prof. Laurian Raica, directorul li-

a patriei noas- 
bune în primul 
cincinalului, în 

a-

nunat de înflorire 
tre. Avem rezultate 
an și jumătate al 
toate domeniile de activitate ; 
vem perspectiva de a înfăptui și 
depăși directivele Congresului al 
IX-lea, astfel ca în 1970 ■ patria 
noastră să fie măi' bogată,- mai pu-' 
ternică, iar viața întregului nostru 
popor să fie tot mai bună. Ridi-, 
carea continuă a nivelului de viață 
al poporului este țelul întregii po
litici a partidului nostru comunist. 
Sîntem convinși că înfăptuind pro
gramul elaborat de Congres, vom 
parcurge încă o etapă pe calea ri
dicării României pe treptele cele 
mai înalte ale progresului și civi
lizației: . :. . :

Desigur, nu vom ajunge ușor a- 
coTo unde dorim, ci va trebui să 
măi depunem multe eforturi pen
tru a putea să lichidăm rămînerea 
în urmă pe care am moștenit-o, 
dar sîntem convinși că poporul ro
mân, care urmează neabătut poli
tica marxist-leninistă a partidului 
nostru, va reuși, într-o perioadă 
mai scurtă decît se poate închipui, 
să ajungă la nivelul țărilor dezvol
tate. Pentru aceasta avem toate po
sibilitățile. Conducerea partidului și 
guvernului sînt hotărîte să facă to
tul pentru a putea să realizăm țe
lul propus, fiind sigure că întregul 
popor urmează cu încredere parti
dul 'comunist și conducerea sa.

în continuare, vorbitorul a spus! 
Evocăm momentul revoluționar 
din 1848 în împrejurări internațio
nale deosebite. Cunoașteți că îi? O- 
rientul Mijlociu, datorită intrigilor 
și manevrelor reacțiunii și impe
rialismului, s-a ajuns la un conflict 
militar între țările arabe și statul 
Izrael. Aceste evenimente au creat 
un pericol grav nu numai pentru 
pacea din această zonă a lumii, 
dar pentru pacea din întreaga 
lume. Partidul nostru și guvernul 
țării s-au ridicat de la început îm
potriva acestui război, arătînd că 
orice ciocnire militară între Izrael 
și țările arabe nu va aduce nimio 
bun acestor popoare, servind nu
mai intereselor reacțiunii interne 
din aceste țări și forțelor imperia
lismului, în frunte cu cel american, 
care urmărește să-și mențină și 
să-și consolideze dominația în ță
rile arabe, pentru a-și asigura stă- 
pînirea marilor bogății petrolifere 
de aici. Evenimentele au confirmat 
această apreciere și justețea pozi
ției adoptate de România. Acum 
este .necesar . să.se facă totul pen
tru a nu se relua ostilitățile mili
tare, să se. dea dovadă de înțelep
ciune, de răbdare, și să se meargă 
la rezolvarea problemelor litigioase 
pe calea tratativelor și înțelegerii. 
Numai în acest fel, atît. țările a- 
rabe cît și Izraelit! . își. vor. putea 
asigura condiții mai bune de dez
voltare social-eeonomică, iar po
poarele arabe vor putea realiza as
pirațiile lor de . unitate națională. 
Este necesar ca israelul, care a. o- 
cupat teritorii pe calea arm«I®f, să. 
se retragă din aceste teritorii și. să. 
caute, împreună cu țările arabe, 
soluții care să asigure condiții de 
conviețuire pașnică a tuturor po
poarelor din această zonă a lumii. 
Noi știm că nu est.e ușor de rea
lizat aceasta, că reacțiunea din a- 
ceste țări și reacțiunea internațio
nală ar dori să mențină în conti
nuare încordarea, pentru că numai 
astfel ea va putea să-și desfășoare 
activitatea de învrăjbire, să-i ma
nevreze mai ușor atît pe unii cît și 
pe alții. învrăjbirea popoarelor 
pentru a le putea asupri și domina

Continuîndu-și călătoria în regiu
nea Brașov, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, IOn Gheorghe 
Maurer, cu soția, Emil Bodnaraș; 
Ilie Verdeț, cu soția, Leonte Răutu, 
Janos Fazekas, Constantin Pîrvules- 
cu și Ion Popescu Puțuri au sosit 
sîmbătă dimineața cu un tren spe
cial la Sibiu, vechea capitală a 
Transilvaniei, care a jucat un rol 
de seamă în istoria țării, a deve
nit, în condițiile socialismului, un 
puternic centru industrial și cultu
ral. Datorită investițiilor făcute an 
de an, au fost lărgite capacitățile 
de producție existente și s-au creat 

ceului „Iacob' Mureșănu" din Blaj, 
Ion Rișca, .președintele cooperativei 
agricole de producție Moșna, expri
mă în cuvintele lor ' dragostea și 
prețuirea-de care șe bucură politica 
înțeleaptă a partidului. în rîndurile 
muncitorilor,' țăranilor și .intelectua
lilor din raion’și asigură, pe con
ducătorii" de partid și de stat că 
vor îndeplini cu hotărîre sarcinile 
trasate de Congresul al IX-lea al 
P.C.R.

în entuziasmul și însuflețirea ge
nerală, ia cuvîntul... tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

comuniștii, ne expri-. 
totdeauna solidaritatea cu 
muncitoare de pretutindeni,

este o veche armă a imperialismu- ‘ 
lui, a claselor "exploatatoare în ge
neral.

Noi, comuniștii, care totdeauna 
am luptat împotriva asupririi na
ționale, a politicii, claselor domi- 

-nante de învrăjbire între popoare, 
ne ridicăm și acum glasul pentru 

■ triumful rațiunii și înțelepciunii. 
Noi știm că niciodată un popor 
nu-și poate realiza aspirațiile sale 
naționale dacă pornește pe calea 
asupririi altui popor ; un asemenea 
popor nu va fi el însuși niciodată 
liber.

în Continuare vorbitorul a spus ! 
Partidul și guvernul țării promo
vează neabătut în politica lor; 
externă colaborarea și priete- ■ 
nia cu toate țările socialiste, 
fiind conștiente că această prietenie 
și colaborare au un rol de seamă în - 
lupta pentru pace în întreaga lume. 
Noi milităm neobosit pentru dez- ' 
voltarea legăturilor de prietenie cu 
toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, știind că numai 
pe această cale se pot găsi soluții 
problemelor multiple existente în - 
lume și se pot asigura conviețuirea 
între popoare și pacea. Probleme' 
care își cer rezolvarea există atît' 
între state, cît și înlăuntrul unor • 
state. Noi considerăm că proble- ■ 
mele dintre state trebuie să-și gă-. 
sească rezolvarea nu pe ealea ar-, 
melor. Soluționarea problemelor- 
interne, referitoare la orînduirea- 
socială dintr-un stat sau altul, re
prezintă sarcina poporului respec
tiv. Numai el, poporul din țara.- 
respectivă, este chemat să hotăras
că ce orînduire socială să-și for-,, 
meze. Noi, 
măm 
clasa 
cu forțele care luptă pentru pro
gresul social și vom continua să 
ne-o afirmăm, deoarece această so
lidaritate este una din cerințele 
istorice de care depind victorian 
păcii și asigurarea colaborării între' 
popoare. ,v

Considerăm că activitatea desfă
șurată de partidul și poporul nos
tru corespunde pe deplin atît inte
reselor vitale ale întregului nostru, 
popor, cît și cauzei generale a so
cialismului și păcii în întreaga' 
lume. De aceea vom continua ne
abătut să realizăm această politică,- 
fiind încredințați că întregul popor 
va urma neclintit politica partidu
lui și guvernului nostru pe plan 
internațional.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Doresc să vă 
urez dumneavoastră, tuturor mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor' 
prezenți la această adunare, să ob- 
țineți succese tot mai mari în acti
vitatea de înfăptuire a "sarcinilor 
ce vă revin din minunatul program 
elaborat- de Congresul' al IX-lea al" 
partidului. Vă’dores'd "tUfaror, din" 
toată inima, multă"Sănătate și mul- 
tăfericire 1 ...........

Cuvîntarea a. fost înSbțîtă în re
petate rînduri de ovații și aplauze 
îndelungate. ; . ’

Pe Cîmpia"Libertății..c.o.boară în
serarea. Corul., și,„fanfara, intonează, 
Hora Unirii și întreaga adunare șe 
transformă într-o uriașă horă în 
care se prind și conducătorii de 
partid și de stat. La despărțire, se-i 
cretarul general al C.C. al P.C.R. 
strînge mîna la numeroși partici
pant!, la marea., adunate.

Marea Cîmpiela Libertății răsurfa, 
de aclamațiile puternice ale mulți
mii, care scandează numele condu
cătorului destinelor României socfa- 
liste, Partidul Comunist Român? ’u 

întreprinderi noi, înzestrate cu ma
șini și utilaje la nivelul tehnicii 
mondiale- Sibiul industrial produce 
utilaje pentru industria chimică, pe-, 
trolieră, minieră și metalurgică, pen
tru industria texțilă, mașini-unelte, 
aparate de măsură și control, pie
se de schimb iauto, țesături de 
lînă, tricotaje de lînă și mătase, di
ferite produse alimentare, de arti
zanat, produse ale industriei poli
grafice,. mobilă și vestite articole de 
marochinărie. Ca urmare, valoarea 
producției globale a crescut în pe- 

(Continuare în pag. a IlI-a)
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rioada 1948—1967 de aproape 30 de 
ori în industria metalurgică și con
structoare de mașini și de 15 ori 
în industria textilă și alimentară.

Mii de oameni ai muncii, români, 
germani, maghiari, care prin mun
ca lor înfrățită au dat o nouă în
fățișare acestui oraș, au venit înîn- 
tîmpinarea oaspeților, manifestîn- 
du-și dragostea nețărmurită față de 
Partidul Comunist Român. Peronul 
gării este dominat de o mare pan
cartă cu urarea: „Bine ați venit, iu
biți conducători- de partid și de 
stat, în orașul nostru!“.

.La coborîrea din tren oaspeții 
sîpt salutați de tovarășii Aurel Cris- 
tea, prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid Sibiu, Nicolae 
Marchian, prim-secrețax al comi
tetului raional de partid, și de alți 
reprezentanți ai organelor locale de- 
partid și de stat.

De la gară, coloana de mașini 
se îndreaptă către „Orașul de jos“, 
unde persistă și astăzi vestigiile ce
lor trei cetăți construite succesiv în 
secolele XIII—XV. Ridicat pe lo
cul unei vechi așezări dacice și al 
unui castru roman — Cedonia — 
Sibiul, menționat pentru prima dată 
în documentele secolului al XII-lea, 
s-a dezvoltat în Evul mediu ca o- 
raș de meșteșugari și negustori și:, 
în același timp ca un puternic cen
tru cultural. .

Sub zidUhirh'.câtății’.^hn grup, de 
trompetiști vestesc apropierea con
ducătorilor de partid și de stat. La 
intrare se înalță simbolic o masivă 
poartă pe frontispiciul căreia stră

Comori de cultura
și simțire românească

Oprindu-se în fața parcului 
Astra, conducătorii partidului și 
statului sînt aclamați cu însufle
țire de mii de cetățeni. Profesorul 
Gheorghe Popescu, îi invită pe oas
peți să viziteze biblioteca orășe
nească. Este de față președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, tov. Pompiliu Macovei. 
Păstrătoare a unor prețioase docu
mente de cultură românească, adu
nate în decursul centenarei sale ac
tivități, această bibliotecă și cele 
mai multe dintre documentele sale 
sînt legate de numele „Astrei" — 
Asociația Transilvană pentru Lite
ratură Română și Cultura Poporu
lui Român — creată în anul 1861, 
ca rod al luptei și preocupării ge
nerației de la 1848 pentru făurirea 
prin cultură a unității naționale a 
românilor și ridicarea culturală a 
maselor. Asociația a promovat o 
muncă de cercetare științifică și o 
propagandă cultural-economică 
care a cuprins marea majoritate 
a satelor transilvănene.

Intrînd în sălile bibliotecii, con
ducătorii partidului și statului vi
zitează expoziția retrospectivă de 
documente, manuscrise și tipărituri. 
Reține în primul rînd atenția un 
document care atestă că în anul 
1544, de sub tiparnițele sibiene 
— încă de pe atunci vestite — a 
ieșit prima carte de slovă româ
nească datorită lui Filip Moldo- 
vanu. Sînt expuse, de asemenea, 
vechi tipărituri și manuscrise tran
silvane, muntene și moldovene, 
acte referitoare la legăturile revo
luționarilor pașoptiști din cele trei 
ținuturi românești.

în fiecare an se organizau sub 
egida Astrei ample manifestări 
populare, la care veneau orășeni și 
săteni din mai toată Transilvania. 
O astfel de „serbare a Astrei" a 
fost organizată și în această zi, în 
parcul din fața bibliotecii, cu oca
zia vizitei conducătorilor de 
partid și de stat.

La intrarea în parc, trei bătrîni 
meseriași sibieni poartă un steag. 
Este steagul „Reuniunii sodalilor 
români din Sibiu" de la înființarea 
căreia s-a scurs un veac. (Cuvîntul 
sodalitas în limba latină înseamnă 
asociație, întovărășire). Toți trei — 
pantofarul Ilie Orășțeanu, croitorul 
Emanoil Băncilă și zugravul Iosif 
Costea sînt membri ai reuniunii 
încă de la începutul veacului. Cu 
vădită emoție ei oferă steagul re
uniunii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Apoi oaspeții pătrund în 
lumea evocată de „Serbările As
trei", așa cum p-descriu documen
tele și cum și-o mai amintesc încă 
cei mai vîrstnici sibieni.

Una din cele mai fericite idei 
ale Astrei, era aceea de a organiza 
o amplă paradă a portului româ
nesc și german din împrejurimile 
Sibiului, acordînd premii celor mai 
reușite costume. Acum au venit 
țărani din Gura Rîului, Săliște și 
Tilișca, din Avrig și Cristian și 
din alte așezări unde portul își 
păstrează alesele sale frumuseți.

Adeziune cteplmă față 
de politica internă 

și externă a partidului

Conducătorii de partid și de stat 
străbat apoi piața centrală a orașu
lui unde sînt întîmpinați de aproa
pe 30 000 de cetățeni din oraș și 
împrejurimi. Aici are loc un însu
flețit miting. Luînd cuvîntul, pri
mul secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Sibiu, tov. Aurel 
Cristea, exprimă în numele locui
torilor orașului sentimentele de 
înaltă prețuire, de profundă dra
goste, recunoștință și devotament 
față de Partidul Comunist Român 
și Comitetul său Central. înfățișînd 

lucește stema veche a orașului. 
Burgmeisterul Sibiului înmînează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cheia 
porții de intrare în cetate. La rîn- 
dul său, centumvirul — consulul 
Sibiului — oferă oaspeților stema 
orașului și însemnele unor vechi 
bresle — simbol al iscusinței și hăr
niciei meșteșugarilor sibieni.

în această atmosferă de evocare 
a îndelungatei istorii sibiene, pre
ședintele sfatului popular al ora
șului, tov. Constantin Buzdughină, 
dă citire documentelor prin care 
comitetul executiv al sfatului 
popular orășenesc conferă tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer titlul de cetățeni 
de onoare ai orașului Sibiu, ca o 
mărturie a înaltei prețuiri a acti
vității neobosite desfășurate în 
fruntea partidului și guvernului, 
pentru înflorirea cdntinuă a pa
triei și fericirea poporului român.

...Porțile cetății se deschid larg ; 
dar iată că pătrundem nu într-o 
lume medievală, cum s-ar fi părut, 
ci într-o lume a prezentului și a 
viitorului... Copiii Sibiului au or
ganizat în actuala piață „6 Mar
tie" un adevărat oraș al tinere
tului în care diferite activități șco
lărești oglindesc viața nouă pe 
care o trăiesc astăzi. în sunetele 
cîntecului „Azi e zi de sărbătoare" 
au loc felurite manifestări artis
tice și sportive. Sute de copii în
scriu cu trupurile lor urările 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân !“, „Trăiască Republica Socia* 
listă România !“

De aici oaspeții străbat centrul 
orașului.

Tot aici se află expoziția sodali
lor. Meseriașii au adus la expozi
ție tot felul de produse lucrate cu 
mare meșteșug. Oaspeții sînt invi
tați să asiste la „Nunta ciobăneas
că", prilej de reînviere a unor va
riate obiceiuri din partea locului. 
Cin tecul, jocul, strigătura, tot 
alaiul de tradiții se îmbină într-o 
suită încîntătoare, plină de voie 
bună.

Continuîndu-și vizita, oaspeții 
admiră expoziția de produse pre
miate — tradiție statornicită de 
Astra, asistă apoi la un dans spe
cific acestor serbări — călușerul, 
pe melodia „Banul Mărăcine", pen
tru ca apoi să se oprească la „Ex
poziția de copii", o altă tradiție a 
Astrei, care premia în fiecare an 
mamele ce-și îngrijeau și educau 
odraslele cu cea mai mare pri
cepere. Poate că această admirabilă 
tradiție și-ar găsi o binevenită re
luare în zilele noastre, cînd aten
ția partidului și statului nostru este 
concentrată cu nemăsurată grijă 
spr.e creșterea și educația viitoa
relor generații de constructori ai 
comunismului.

La ieșirea din parc, conducătorii 
de partid și de stat sînt din nou 
ovaționați de o mare mulțime de 
oameni.

în fața impunătoarei clădiri a 
muzeului Brukenthal, în întîmpi- 
narea lor vin directorul muzeului, 
prof. Nicolae Lupu, și întregul co
lectiv de conducere, urîndu-le un 
cald „bun sosit" în acest vestit 
lăcaș de artă și cultură. Se vizitează 
cea mai valoroasă secție a muzeului 
— galeria de artă plastică. Bruken- 
thalul — cel mai vechi muzeu din 
țară, de la deschiderea căruia se 
împlinesc 150 de ani — pune astăzi 
la dispoziția maselor comori de artă 
de o mare valoare, reprezentative 
pentru principalele școli de pictură. 
Conducătorii partidului și sta
tului au cercetat cu mare interes 
tezaurul de artă expus în muzeu, 
felicitînd colectivul pentru grija cu 
care păstrează colecțiile și fruc
tuoasa activitate științifică.

în sala Baroc a muzeului a avut 
loc apoi o întîlnire a conducători
lor de partid și de stat cu repre
zentanții intelectualității din Sibiu. 
Profesori, medici, cercetători știin
țifici, artiști, ingineri, scriitori și 
compozitori au făcut oaspeților o 
însuflețită manifestare de atașa
ment față de politica înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român, de 
încredere în destinele patriei noas
tre socialiste și ale întregului popor 
român. O seamă de personalități 
reprezentative ale vieții culturale și 
științifice sibiene au fost prezen
tate conducătorilor de partid și de 
stat. Adresîndu-se celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o 
înaltă apreciere activității rodnice 
a intelectualilor din Sibiu — ro
mâni, germani, maghiari — felici- 
tîndu-i pentru contribuția însem
nată la dezvoltarea științei și cul
turii, la făurirea socialismului în 
patria noastră.

o serie de rezultate obținute în dez
voltarea economică și socială a o- 
rașului, vorbitorul a asigurat con
ducerea de partid și de stat că 
oamenii muncii români, germani și 
maghiari, înfrățiți, muncesc cu elan 
pentru traducerea în viață a măre
țelor sarcini ce le revin din planul 
cincinal, contribuind astfel la înflo
rirea continuă a scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă 
România.

în cuvîntul său, tov. loan Mețiu, 
vechi militant al mișcării munci-

La însuflejitul miting din centrul Sibiuiui

torești, a arătat că nu este bucurie 
mai mare pentru el decît aceea de 
a vedea cum idealurile de libertate 
și bunăstare pentru care s-au jert
fit în anii ilegalității numeroși fii ai 
poporului, au devenit astăzi, sub 
conducerea partidului, realitate. în
cercăm un sentiment de profundă 
recunoștință față de conducerea 
partidului pentru grija și atenția 
cu care îi înconjoară pe vechii mi- 
litanți — înalta pildă de respect și 
prețuire a tradițiilor mișcării noas
tre revoluționare. Vorbitorul a în
credințat conducerea de partid și 
de stat că va face totul pentru a-și 
aduce contribuția la educarea ge
nerației tinere în spiritul dragostei 
și devotamentului nemărginit față 
de partid, față de trecutul său 
glorios.

Ca dascăl, om de știință și cerce
tător — a arătat apoi prof. dr. do
cent Carol GoIIner — am primit 
cu mare satisfacție măsurile luate 
de partid și guvern privind orga
nizarea pe temelii solide a cerce
tării științifice, dezvoltarea susținu
tă a științei și reconsiderarea va
lorilor culturale de masă din trecu
tul patriei noastre. Bucurîndu-ne 
de condiții excepționale de muncă, 
de drepturi egale în valorificarea 
capacității noastre creatoare și de

Dezvoltarea susținută a economiei, 
sporirea avuției naționale—condiția 

creșterii continue a bunăstării poporului
Dați-mi voie să vă transmit dv., 

locuitorilor orașului și raionului Si
biu, un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului și 
a guvernului Republicii Socialiste 
România.

Doresc, de asemenea, să exprim 
mulțumirile noastre pentru cuvin
tele calde adresate aici partidului 
și conducerii sale, guvernului, pen
tru primirea călduroasă făcută la 
Sibiu, ca și în întreaga regiune. în 
toate acestea vedem expresia sen
timentelor pe care dv. sibienii, la 
fel ca întregul popor român, le a- 
veți față de Comitetul Central al 
partidului, față de politica sa mar- 
xist-leninistă, închinată fericirii pa
triei noastre socialiste. La intrarea 
în Sibiu, președintele sfatului ne-a 
înmînat, mie și tovarășului Maurer, 
diploma de cetățeni de onoare ai 
Sibiului. Exprimăm mulțumiri pen
tru această cinstire, care ne va o- 
bliga și mai mult față de frumo
sul dv. oraș. Sibiul este cunoscut 
din vechime ca un centru impor
tant economic și cultural al patriei 
noastre. în anii socialismului Si
biul a cunoscut o puternică dez
voltare. Producția industrială rea
lizată aici numai într-un an însu
mează peste două miliarde lei, 
ceea ce arată că Sibiul aduce un 
aport însemnat la valoarea pro
ducției globale a regiunii Brașov și 
întregii țări. Sînt reprezentate in
dustria constructoare de mașini, 
chimia, industria bunurilor de 
consum. Din Sibiu sînt exportate 
produse în 36 de țări din întreaga 
lume și fără îndoială că multe din 
ele se bucură de o înaltă apre
ciere, ducînd vestea despre hărnicia 
și priceperea oamenilor muncii din 
Sibiu. Succese de. seamă ați obținut 

Țăranii transilvăneni întîmpină cu bucurie și entuziasm pe conducătorii de 
partid și de stat

un climat intelectual favorabil, noi, 
toți oamenii de cultură și știință, 
cadre didactice și cercetători ro
mâni, germani, maghiari, ne anga
jăm să legăm și mai ferm tematica 
lucrărilor noastre de nevoile dez
voltării economiei naționale, ne 
vom strădui să contribuim mai in
tens la cimentarea prieteniei secu
lare a poporului român cu națio
nalitățile conlocuitoare.

în numele muncitorilor sibieni, 
textilista Ștefania Jeleriu, de la 
fabrica Drapelul Roșu, a încre
dințat conducerea de partid și de 
stat că își vor intensifica eforturile 
pentru mărirea producției prin 
întărirea disciplinei în muncă și 
folosirea cu eficiență sporită a 
timpului de lucru, pentru creș
terea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost și îm
bunătățirea calității produselor.

Prof. Nicolae Lupu a arătat că 
dacă trecutul cultural al Sibiului 
solicită considerație, prezentul său 
trezește o profundă admirație 
pentru tot ceea ce s-a realizat și 
se înfăptuiește astăzi sub condu
cerea Partidului Comunist Român. 
Aceste realizări ale geniului crea
tor al poporului au contribuit de-a 
lungul vremilor la întărirea res
pectului- reciproc și a legăturilor 

și dv., ca toți oamenii muncii din 
România de altfel, în realizarea 
planului pe 1966 și pe primele 5 
luni ale acestui an. Faptul că în
treprinderile din Sibiu au realizat 
sarcinile de plan în proporție de 
aproape 102 la sută la producția 
globală și aproape 103 la sută la 
productivitatea muncii, obținînd 
totodată economii și beneficii pes
te plan, dovedește entuziasmul cu 
care oamenii muncii înfăptuiesc 
programul elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului, evidențiază 
marile posibilități și rezerve exis
tente încă în întreprinderi, care tre
buie să fie și mai bine puse în 
valoare. Aș dori să felicit, în nu
mele conducerii de partid și de 
stat, pe toți oamenii muncii din 
Sibiu pentru realizările obținute în 
activitatea lor de pînă acum.

în cadrul planului cincinal și Si
biul are de îndeplinit sarcini im
portante în ce privește creșterea 
producției, a productivității muncii, 
ridicarea calității și a nivelului teh
nic al produselor. Numai în Sibiu 
urmează să fie realizate noi obiec
tive economice care cer investiții 
de peste 1,3 miliarde lei. Aceasta 
va face ca în 1970 producția indus
trială să fie mai mare cu peste 
70 la sută decît în 1965 și numărul 
salariaților din Sibiu să crească cu 
aproape 20 000. Sînt, desigur, sarcini 
mari, dar noi considerăm că ceea 
ce ați înfăptuit pînă acum este o 
dovadă că oamenii muncii din Si
biu, comuniștii, toți salariații și 
toți cetățenii orașului și raionului 
vor munci cu tot entuziasmul, își 
vor mobiliza toată priceperea și 
energia lor pentru a realiza în cele 
mai bune condiții sarcinile ce le 
revin. Fără îndoială că realizarea 

frățești între români, sași șl 
maghiari. Relațiile strînse și in
fluențele reciproce dintre po
porul român și naționalitățile con
locuitoare, cimentate prin munca 
și lupta comună, și-au găsit în 
zilele noastre, în condițiile socia
lismului, cea mai fericită rezolvare 
și desăvîrșire, mulțumită politicii 
pline de clarviziune a partidului.

Profesorul Nicolae Lupu a oferit 
apoi tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un exemplar din prima enciclope
die românească, care a văzut lu
mina tiparului aici la Sibiu.

Salutul țăranilor cooperatori 
din raionul Sibiu a fost adus de 
președintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Șura 
Mică, Nicolae Ivănuș, care a arătat 
că traiul cooperatorilor sibieni a 
devenit mereu mai îmbelșugat. în
fățișînd unele rezultate obținute în 
cooperativa în care lucrează, vor
bitorul a asigurat pe conducătorii 
de partid și de stat că țăranii coo
peratori din comuna sa vor depune 
toate eforturile pentru înflorirea 
continuă a agriculturii noastre so
cialiste.

Primit cu vii și puternice aplau
ze, a luat cuvîntul secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

acestui volum mare de investiții 
cere o atenție deosebită din partea 
conducerilor de întreprinderi, a 
organizațiilor de partid, a tuturor 
acelora care sînt chemați să asi
gure folosirea acestor mijloace fi
nanciare și materiale în condiții cît 
mai bune, obținerea unei eficiențe 
economice cît mai ridicate. Sîntem 
convinși că Sibiul se va strădui să 
fie printre orașele fruntașe și în în
deplinirea sarcinilor în domeniul 
investițiilor. Va trebui, fără îndo
ială, să ne preocupăm și mai 
mult de buna organizare a produc
ției și a muncii, de întărirea ordi- 
nei și disciplinei în producție, încît, 
cu capacitățile de producție actu
ale, să obținem o producție mai 
mare, de calitate mai bună, mai 
ieftină. Trebuie să ne fie tuturor 
clar că numai în măsura în care 
vom ști să gospodărim cît mai bine 
mijloacele de care dispunem, să 
sporim permanent avuția materială 
a patriei noastre, vom crea condi
țiile pentru avîntul ei neîntrerupt, 
pentru ridicarea ei pe treptele tot 
mai înalte ale progresului economic 
și social, spre a ajunge într-un timp 
mai scurt țările avansate din 
punct de vedere al dezvoltării eco
nomice. Totodată, pe măsura creș
terii avuției materiale, se creează 
condițiile pentru creșterea continuă 
a nivelului de viață al oamenilor 
muncii.

In această ordine de idei, vorbi
torul s-a referit la măsurile, aflate 
în curs de pregătire, pe baza că
rora începînd de la 1 august va 
avea loc o sporire a salariilor mici, 
salariul minim ridicîndu-se la 700 
de lei. Este un început bun, pe 
linia îndeplinirii directivelor tra
sate de Congresul al IX-lea, pri
vind ridicarea nivelului de viață 
al oamenilor muncii.

Faptul că am putut lua aceste 
măsuri în anul acesta mai devreme 
decît prevăzusem la Congres, se 
datorește realizărilor ce le-am ob
ținut în primul an și jumătate în 
dezvoltarea industriei, agriculturii.

După cum vedeți, tovarăși, de
pinde de noi toți — muncitori, ță
rani, intelectuali — de felul cum 
fiecare la locul său de muncă își 
îndeplinește îndatorirea ce-i revine, 
să asigurăm progresul mai rapid 
al patriei noastre și ridicarea bu
năstării întregului popor. Noi sîn
tem convinși că, muncind cu entu
ziasm, poporul nostru nu numai că 
va îndeplini, dar va depăși sarcinile 
planului cincinal. Sîntem încredin
țați că și sibienii vor aduce o con
tribuție însemnată la aceasta.

Sibiul are o bogată istorie. încă 
din secolul al XIV-lea orașul dum
neavoastră a jucat un rol impor
tant în dezvoltarea legăturilor e- 
conomice și culturale dintre țările 
românești. După cum se știe, aici 
au fost tipărite printre primele 
publicații care au contribuit la 
dezvoltarea culturii poporului ro
mân, la propagarea ideilor înainta
te de dreptate socială și unitate na

țională. Români, germani, maghiari 
au făurit prin munca lor înfrățită 
minunate bogății materiale și cul
turale. Pe aceste meleaguri au ac
tivat personalități de seamă ca 
Gheorghe Lazăr, Coșbuc, Slavici, 
Ștefan Ludvig Roth și atîția alții, 
care au făcut ca Sibiul să capete 
renume nu numai ca centru eco
nomic, dar și cultural, și trebuie 
să subliniez că intelectualitatea din 
Sibiu — români, germani și ma
ghiari — constituie și astăzi, în anii 
socialismului, un detașament im
portant al intelectualității noastre, 
care muncește cu întregul entu
ziasm pentru ridicarea nivelului 
cultural și științific al populației 
din Sibiu, aducîndu-și în același 
timp o contribuție de preț la în
florirea culturii patriei noastre so
cialiste. Activitatea desfășurată în 
trecut de Asociația „Astra" — am 
asistat aci doar la o succintă evo
care a unui aspect al acestei activi
tăți, cu multe roade aici și în alte 
părți ale țării — arată cît de minu
nat au știut înaintașii noștri să 
îmbine munca cultural-științifică 
cu preocuparea pentru dezvoltarea 
economică, înțelegînd că numai pe 
baza unei puternice economii, se 
poate ridica o cultură înfloritoare, 
avansată.

Am vizitat de asemenea Muzeul 
Brukenthal, care împlinește anul 
acesta 150 de ani, și care reprezintă 
o mîndrie nu numai pentru Sibiu, 
dar pentru întreaga noastră țară, 
prin operele de valoare pe care le 
conține. Toate acestea, tovarăși, im
pun intelectualității din Sibiu în
datorirea de a munci și mai bine, 
multiplicîndu-și eforturile pentru a 
aduce o contribuție și mai însem
nată la activitatea vastă care se 
desfășoară și aici, ca în întreaga 
țară, pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului, științei, culturii, la făuri
rea omului nou constructor al so
cialismului și comunismului.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că cele mai bune tradiții de luptă 
pentru eliberarea națională și so
cială au fost continuate de clasa 
muncitoare, de mișcarea muncito
rească, de partidul comunist, care a 
avut și în Sibiu puternice organi
zații. Vă este cunoscut că aici s-a 
ținut în 1922 Congresul general al 
sindicatelor din România, primul 
Congres al Uniunii Tineretului Co
munist, ceea ce arată și prețuirea 
dar și forța pe care o aveau clasa 
muncitoare, mișcarea muncitoreas
că în Sibiu. Oamenii muncii din Si
biu, clasa muncitoare, organizațiile 
ei au luat parte activă la răsturna
rea dictaturii fasciste, la cucerirea 
puterii politice de către clasa mun
citoare în alianță cu țărănimea, cu 
toți oamenii muncii.

Am ascultat aici pe tovarășul 
Mețiu, un vechi militant al mișcării 
noastre. Sînt numeroși și în Sibiu 
și în Brașov, vechii militanți, care 
prin activitatea lor au adus o con
tribuție de seamă la obținerea cu
ceririlor revoluționare ale poporului 
nostru, iar după instaurarea puterii 
populare s-au aflat în primele rîn- 
duri ale luptei pentru construirea 
societății socialiste. Aș dori să ex
prim aici aprecierea înaltă pe care 
partidul nostru o dă militanților 
mișcării muncitorești, tuturor ace
lora care prin munca lor, prin jert
fele aduse au contribuit ca poporul 
nostru să-și cucerească libertatea, 
să pășească pe calea făuririi socie
tății fără clase, societatea socia
listă.

Consacrîndu-și întreaga activitate 
ridicării patriei, făuririi bunăstării 
poporului, partidul și guvernul nos
tru duc în același timp o politică 
externă activă, de apărare a cauzei 
păcii și socialismului în întreaga 
lume. Noi milităm neabătut pen
tru dezvoltarea relațiilor de colabo
rare și prietenie cu toate țările so
cialiste, considerînd că această co
laborare, unitatea țărilor socia
liste constituie una din garanțiile 
hotărîtoare ale asigurării păcii în 
întreaga lume.

Ne preocupăm totodată de dez
voltarea relațiilor cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor socială, 
considerînd că în felul acesta se 
creează condiții pentru asigurarea 
unei păci durabile, atît în Europa 
cît și în celelalte continente ale 
lumii.

Ne îngrijorează faptul că în ul
tima vreme în Orientul Mijlociu 
a izbucnit conflictul armat între 
țările arabe și Izrael. De la început, 
partidul nostru a arătat că este 
necesar să se facă totul pentru a 
nu se ajunge la lupxa cu armele. 
Din păcate, nu s-a putut evita acest 
lucru. Considerăm că astăzi este 
necesar să se facă totul pentru a 
se lichida urmările acestui război. 
Aceasta înseamnă că Izraelul tre
buie să-și retragă trupele de pe 
teritoriile ocupate, că țările arabe 
și Izraelul trebuie să-și rezolve pro
blemele litigioase pe calea înțele
gerii. Numai în acest fel se va pu

tea restaura o pace trainică în a- 
ceastă zonă a lumii, se va asigura 
posibilitatea de dezvoltare demo
cratică a popoarelor de aci, se vor 
putea realiza aspirațiile popoarelor 
arabe spre progres social, spre uni
tate națională.

Este de înțeles că guvernul ro
mân consideră că Izraelul trebuie 
să renunțe la unele declarații în 
care ridică pretenții teritoriale, de
oarece aceasta nu va face decît să 
ducă la ascuțirea în continuare a 
încordării și va împiedica găsirea 
soluțiilor pentru rezolvarea proble
melor din această parte a lumii. 
Sîntem încredințați că dacă cei care 
poartă răspunderea politică în a- 
ceastă țară vor da dovadă de în
țelegere și vor pune pe primul plan 
interesele dezvoltării democratice a 
popoarelor, ale cauzei păcii din a- 
ceastă zonă și a păcii în general 
se va putea evita înrăutățirea si
tuației din această parte a lumii.

Poporul român, care și-a expri
mat și își exprimă întotdeauna so
lidaritatea deplină cu mișcarea de 
eliberare a popoarelor, va acorda 
în continuare întregul său sprijin 
popoarelor în lupta lor pentru a 
scutura jugul imperialist, a-și lua 
soarta în propriile lor mîini și a-și 
făuri viața așa cum o doresc ele, 
fără amestec din afară.

Considerăm că numai pe calea 
luptei hotărîte și a întăririi soli
darității tuturor popoarelor se poa
te asigura victoria în lupta împo
triva imperialismului, pentru asi
gurarea păcii în întreaga lume.

Evenimentele din Orientul Mij
lociu au sustras atenția de la alte 
evenimente poate mai grave chiar, 
cum este agresiunea americană în 
Vietnam, intensificarea escaladării, 
a bombardamentelor aviației ame
ricane împotriva orașelor și cen
trelor industriale ale Republicii 
Democrate Vietnam. Noi conside
răm că este necesar ca forțele an- 
tiimperialiste, mișcarea comunistă, 
țările socialiste să-și intensifice 
acțiunea lor de sprijinire a Repu
blicii Democrate Vietnam și să fa
cem totul pentru a opri mîna a- 
gresorului american în Vietnam, 
pentru a asigura pacea în această 
zonă a lumii. Considerăm aceasta 
ca una din îndatoririle deosebit de 
importante ale mișcării noastre co
muniste și ca unul din criteriile 
internaționalismului socialist, pen
tru că internaționalismul înseam
nă sprijin acelui popor care astăzi 
suferă agresiunea americană, în
seamnă lupta împotriva agresoru
lui, pentru a opri această agresiu
ne. Poporul nostru a acordat și va 
acorda întregul său sprijin poporu
lui vietnamez și sîntem încredințați 
că el va obține victoria, că va 
izgoni pe agresor. De asemenea e- 
venimentele din Orientul Mijlociu 
au sustras atenția, și poate reac- 
țiunea imperialistă a și urmărit a- 
ceasta, de la preocuparea pentru 
securitatea europeană. De aceea noi 
considerăm că este necesar, mai cu 
seamă în acest moment, cînd există 
o serie de încordări în unele zone 
ale lumii, ca popoarele europene 
să-și lărgească legăturile între ele, 
să acționeze cu mai multă fermi
tate pentru soluționarea diferitelor 
probleme care stau nerezolvate în 
Europa, pentru așezarea relațiilor 
dintre ele pe baza principiilor e- 
galității, suveranității, a neameste
cului în treburile interne. în acest 
fel, promovîndu-se relații bune în
tre state, se poate sprijini mai sus
ținut cauza păcii în întreaga lume.

Prin întreaga lor politică, atît 
internă, cît și internațională, parti
dul și guvernul nostru, poporul ro
mân își aduc contribuția activă la 
cauza socialismului, la cauza păcii 
în întreaga lume. Vom milita 
neabătut pe această cale, pentru că 
ea corespunde atît intereselor po
porului nostru, cît și intereselor 
popoarelor din întreaga lume.

In încheiere doresc să urez tu
turor oamenilor muncii, tuturor lo
cuitorilor orașului și raionului Si
biu, noi și noi succese în activita
tea închinată dezvoltării industriei, 
agriculturii, științei, culturii, bună
stării întregului nostru popor.

Vă doresc multă sănătate și fe
ricire la toți, tovarăși!

Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rînduri de vii și puterni
ce aplauze.

In ziarul de mîine, noi relatări 
despre desfășurarea vizitei, care s-a 
încheiat ieri prin întîlnirea cu acti
vul de partid din regiune.

Constantin MITEA 
Gheorghe SECU1U
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în viața culturală a țării noas
tre — și în cea a Capitalei îndeo
sebi — prezența artiștilor și a an
samblurilor artistice de peste ho
tare a devenit un fapt aproape co
tidian. în muzică — limbajul artis
tic de cea mai largă comunicabi- 
litate — schimburile sînt cele mai 
frecvente ; li se adaugă, poate, 
turneele trupelor de teatru și de 
balet, expozițiile personale sau co
lective etc. Un rol hotărîtor în or
ganizarea acestor schimburi îl are, 
după cum se știe, Oficiul de Stat 
pentru Turnee Artistice căruia îi re
vin sarcinile centralizate ale acti
vității de impresariat din țara 
noastră. Evident, despre activitatea 
acestei instituții, în ale cărei atri
buții intră, de asemenea, organi
zarea turneelor interne ale artiști
lor noștri, se pot spune multe lu
cruri. Din punctul de vedere al pu
blicului, O.S.T.A. înseamnă însă, 
în mare măsură, prezența în Româ
nia a artiștilor străini; orice mani
festare de calitate i se datorează, 
după cum fiecare apariție me
diocră îi este imputată... bineînțe
les la modul moral.

La drept vorbind, ceea ce se des
prinde din urmărirea vieții noastre 
culturale este faptul că valorile im
portate se înscriu într-o scară mult 
prea disproporționată, pornind de 
la personalități ale artei univer
sale șT ajungînd pînă la nume ce 
sînt șterse pînă și în țările de ori
gine și care cu atît mai mult nu 
înseamnă ceva în circuitul inter
național. Credem că la nivelul atins 
de viața noastră artistică se poate 
impune ca un principiu de activi
tate, pentru O.S.T.A. și toate insti
tuțiile beneficiare, acela că în să
lile de concert și de spectacol din 
România trebuie invitați interpreții 
și ansamblurile de valoare incon
testabilă. Publicul nostru nu poate 
fi supus la nesfîrșit obligației de 
a asculta tenori falimentari, violo
niști de fantezie, diletanți ai pia
nului, cum au 
cepționanți.

Adeseori, la 
ascultătorii se 
cuvînt, care sînt titlurile de 
rință prezentate de artiști. Ei bine, 
aceste titluri există — totdeauna... 
sau aproape totdeauna : sînt se- 
lecțiunile din presă prezentate de 
impresarii respectivilor artiști — 
totdeauna favorabile. Cum ar putea 
fi altfel ? Informarea exactă asupra 
valorilor numelor noi, realizărilor 
în domeniul interpretării artistice 
pe plan mondial, este o cerință 
primordială pentru activitatea 
O.S.T.A. în legătură cu aceasta, 
există ideea că o bună informare 
ar cere neapărat frecvente depla
sări în străinătate, un „contact di
rect cu terenul". După părerea 
noastră, se poate realiza o infor
mare la zi și la scară mondială, 
fără a ieși din raza orașului Bucu
rești. Este suficientă studierea sis
tematică a unei anumite prese de 
specialitate, și chiar a unei anu
mite prese cotidiene. în care cro
nicile artistice sînt semnate de cri
tici cunoscuți prin obiectivitatea lor 
(.după cum alții, inclusiv nume ră
sunătoare, pot fi detectați, la o 
lectură comparativă, ca avînd sim
patii cel puțin suspecte). De mare 
utilitate este, de asemenea, urmă
rirea activității caselor de discuri 
— barometru sensibil al valorilor 
artistice — precum și a revistelor 
specializate în cronica de disc. Din 

'compararea tuturor acestor elemen
te, făcută de oameni pricepuți și 
pasionați într-o meserie bine de
finită și pe care o putem numi, cu 
deplină seriozitate, comerțul de 
artă, rezultă informări cu adevărat 
realiste.

în culisele vieții muzicale nu mai 
este de mult un secret faptul că nu
meroase importuri sînt datorate 
contactelor stabilite în străinătate 
de către artiștii noștri. Cîte o dată 
sistemul ne-a prilejuit invitarea u- 
nor artiști demni de a fi ascultați; 
de multe ori, însă, s-a transformat 
în „reciprocități" cel puțin neinte
resante — bineînțeles din punctul 
de vedere al publicului. Nu este 
vorba, firește, de a contesta utili
tatea contactelor personale; dar 
pentru impresar ele n-ar trebui să 
reprezinte mai mult decît simple 
informări, care se cer, apoi, cer
nute prin sita deasă a valorii o- 
biective. După părerea noastră, nici 
dorința de a reprezenta arta noas
tră peste hotare n-ar trebui să jus
tifice acceptarea oricăror schim
buri propuse de impresariatele 
străine dacă înscrierea încă unei 
„prezențe internaționale" românești 
(și ar fi de văzut pe de altă parte 
dacă toți artiștii trimiși peste ho
tare sînt într-adevăr de nivel in
ternațional) trebuie plătită, în ul
timă analiză, de publicul nostru.

O carență fundamentală a acti
vității noastre de impresariat, im
putabilă în egală măsură O.S.T.A.- 
ei și instituțiilor beneficiare — Fi
larmonicii®, Operele, Radiotelevi- 
ziunea — este incapacitatea de a 
se realiza o planificare de largă 
perspectivă, pe 1—3 stagiuni. Este 
un lucru binecunoscut că marii ar
tiști au angajamentele fixate cu 
mult timp înainte șt numai înca
drarea în acest avans ne poate 
asigura prezența acestora. In le
gătură cu aceasta O.S.T.A. este în 
drept să ceară Instituțiilor benefi
ciare eliminarea ezitărilor, a ter
giversărilor și a dispozițiilor con
tradictorii care în nici un caz nu 
sînt de natură a întări presti
giul impresariatului român în fața

fost unii oaspeți de-

asemenea concerte, 
întreabă, pe drept 

refe-
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partenerilor săi străini. Desigur că 
în activitatea desfășurată de 
O.S.T.A., ca și în oricare alt dome
niu, alături de factorul uman, care 
are importanța sa, hotărîtoare sînt 
mijloacele și sistemul de lucru, și 
este o prea facilă rezolvare a ex
plica toate nuanțele fără a ține 
seama de aceste elemente. Se știe 
că O.S.T.A. dispune de o alocație 
în valută și că onorariile pretinse 
de anumite „stele" pot, uneori, să 
amenințe bugetul instituției sau, 
mai simplu, să apară nerentabile. 
Dar printr-o activitate pricepută de 
detectare a unor valori reale, și 
care nu pretind încă prețuri exce
sive, viața noastră muzicală ar pu
tea fi îmbogățită în mod curent, 
fără mari complicații financiare. 
Imaginea perfectului impresar se 
conturează astfel asemănătoare ce
lei a amatorului de artă avizat care 
cumpără tablouri ale marilor pic
tori atîta vreme cît sînt tineri, ne- 
cunoscuți și „ieftini" (și, efectiv, așa 
s-au constituit multe colecții cele
bre). A achiziționa valori constitui
te este desigur confortabil, dar 
mult mai costisitor.

în actualul sistem de lucru, 
O.S.T.A. reprezintă, exceptînd sec
torul producțiilor proprii, un inel 
intermediar între artiștii contractați 
și întreprinderile beneficiare. Fără

a elimina existența unui organ cen
tralizator în această activitate, ar 
fi, poate, de examinat lărgirea a- 
tribuțiilor și răspunderii instituțiilor 
beneficiare, a celor ce cunosc cel 
mai bine, prin specificul particu
larizat al activității (teatre de o- 
peră, instituții de concerte simfo
nice și de cameră etc.) ceea ce 
există pe plan mondial și merită 
să fie cunoscut de către publicul 
nostru în domeniul respectiv. Tn a- 
cest caz, tot lor le-ar reveni răs
punderea exclusivă pentru propor
ționarea activității internaționale 
cu cea internă a artiștilor români, 
salariați ai respectivelor instituții; 
publicul nostru așteaptă din par
tea muzicienilor de prestigiu inter
național o contribuție cit mai bo
gată la viața artistică a țării.

Credem că ar putea fi revizuite 
și aduse la ritmul impus de 
tempo-ul relațiilor internaționale de 
impresariat și unele forme greoaie 
de lucru, cum ar fi de pildă sis
temul complicat, cu unele parale
lisme, al avizărilor.

Ne aflăm la cîteva luni înainte 
de deschiderea unei noi stagiuni. 
Din schițele de program ale prin
cipalelor instituții nu se desprinde, 
deocamdată, o replică valorică 
față de anii trecuți. S-ar putea ca 
pe parcurs programele să se îmbo
gățească. Dar dacă, printr-o acti
vitate pasionată de detectare, 
O.S.T.A. și principalele noastre in
stituții artistice ar începe, de pe 
acum, pregătirea stagiunii 1968— 
1969 ?

s
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• SPARTACUS — film pentru ecran pa
noramic : PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
• VIATA LA CASTEL : REPUBLICA - 
9,15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, FLAMU
RA — 9 ; 11,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 (la ambele 
completarea Dacă treci rîul Selenei), GRI- 
VIȚA (completare Mama lui Adrian) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI — 
cinemascop : LUCEAFĂRUL (completare 
Aluminiul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, BUCUREȘTI (completare Uneltele gîn
dirii) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ME
LODIA (completare Dacă treci rîul Sele
nei) — g ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, 
GRADINA DOINA — 20,30.
9 MOARTEA VINE PE PLOAIE : CAPI
TOL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45; 
la grădină — 20,15.
® DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : 
AURORA (completare Dacă treci rîul Se
lenei) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; - - " -----
la grădină — 20,30.
• PRINTRE VULTURI
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ;
21 ; la grădină — 20,15,
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; xo,^u , xi.ij, m- 
ROVIAR — 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, GRĂDI
NA CAPITOL _  22
© MONTPARNASSE 19 : UNION (comple
tare Tensiune înaltă la Bechet) —
17.45 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII :
— 9 ; 10.
© ROBII : DOINA (completare
științific nr. 2/1967) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• BANDA DE LAȘI : LUMINA (comple
tare Orizont științific nr. 3/1967) — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.45.
« VIATA PARTICULARĂ : LIRA (com
pletare în tainițele muzeului) — 15,15 ;
17.30 ; 19,45 ; la grădină — 20,30.
• CRISTALE FĂRĂ TAINE — GIMNAS
TUL — CHEMAREA VULCANILOR — 
TREZIREA — VIZITA CONDUCĂTORI
LOR DE PARTID ȘI DE STAT ÎN RE
GIUNEA PLOIEȘTI) : TIMPURI NOI — 
9 — 21 în continuare.
® CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : 
DACIA (completare Pasiuni) — 8,30 —
19.45 în continuare.
• FRENCH-CANCAN : TOMIS (comple
tare (Uneltele gîndirii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18.30 ; 21 ; la grădină — 20.30.
O DULCEA PASARE A TINEREȚII —

15,45 ; 18 ; 20,15 ;
— cinemascop : 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
EXCELSIOR — 
18,45 ; 21,15, FE-

10 ; 15 ;
DOINA
Orizont

9.30 ; 12,15 ; CLIMATE 
CENTRAL.
o DACII — cinemascop : FLOREASCA 
(completare Uneltele gîndirii) — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
® JANDARMUL LA NEW YORK — ci
nemascop : GIULEȘTI (completare Alu
miniul) — 15,30 ; 18 ; 20,30, BUZEȘTI —
14.30 ; la grădină — 20,45.
o WARLOCK — cinemascop : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE ...... ..............
13.30 ; 15,45 ;
O SPIONUL
(completare De ziua mamei) — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20.15.
O ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘI
NILE LOR ZBURĂTOARE — cinemascop: 
PROGRESUI. - 14,30 ; 17 ; 19,30 ; GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 20,30.
0 ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop: 
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; MIO
RIȚA (completare Uneltele gîndirii) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, VOLGA (com
pletare Aluminiul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GRĂDINA VITAN — 20,30, 
GRĂDINA MOȘILOR — 20,30.
o CRONICA UNUI BUFON : VICTORIA
— 18,30 ; 20,45.
9 DENUNȚĂTORUL : BUCEGI (comple
tare Autobiografie) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, la grădină — 20,15, GLO
RIA (completare Problema) — 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.
© CAVALERUL FĂRĂ ZALE: VITAN 
(completare Povestea leului) — 15,30 ; 18. 
® APE LIMPEZI — cinemascop : MOȘI
LOR (completare Atențiune, atențiune, se 
apropie !) — 15,30 ; 18 ; BUZEȘTI (com
pletare Mai sus, mai repede, mai tare) —
16.45 ; 18,45.
e MOMENTUL ADEVĂRULUI — cine
mascop : MUNCA — 15 ; 17.
O A DISPĂRUT UN FRAGONARD : 
MUNCA (completare Mărturii de glorie 
nepieritoare din istoria patriei) — 19 ; 21. 
© SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : 
POPULAR (completare Oaspeți de iarnă)
— 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
® REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT — ci
nemascop : COTROCENI (completare Fa
brica de împachetat fum) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O CELE DOUĂ ORFELINE : RAHOVA 
(completare Mama lui Adrian) — 15,30 ; 
18 ; la grădină — 20,30.
® NU SÎNT DEMN DE TINE : COLEN- 
TINA — 15 ; 17,30 ; la grădină — 20.
® FANTOMA DIN MORRISVILLE : GRĂ
DINA EXPOZIȚIA (completare Redați-ne 
viața) — 20,30.
© STRIGĂTUL : DRUMUL SĂRII (com
pletare Orizont științific nr. 3/1967) —
15.30 ; 17,45 ; 20.
o NOAPTEA IGUANEI : FLACĂRA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.

POPOARE — 
18 ; 20,15.
- cinemascop:

9 ; 11,15 ;
UNIREA
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Opera lui Eminescu a 
atras din totdeauna spre ea 
un aflux de simpatie neo
bișnuit. Nici un scriitor ro
mân n-a resuscitat atîtea 
pasiuni și sacrificii pentru 
a-i pătrunde tainele și nici 
un intelectual n-a trecut pe 
lîngă el fără să nu fi vrut 
a-1 cunoaște. George Căli- 
nescu zicea, vorbind cu o- 
cazia editării 
sale despre viața 
lui Eminescu, că 
creației acestuia 
examenul critic și 
care orice critic, 
ferent de vîrstă, 
să-și verifice vocația. De la 
Maiorescu și junimiști pînă 
astăzi, geniul lui Eminescu 
a rămas o constantă de pre
ocupări. E o tradiție a cul
turii noastre, statornică și 
profundă, trecînd de la o 
generație la alta, de a în
treține flacăra de pietate și 
de iubire pentru primul poet 
național. Mihu Dragomir se 
gîndise o dată la o antolo
gie care să cuprindă tot 
ceea ce au scris artiștii și 
scriitorii despre Eminescu 
de-a lungul secolului. Un 
volum imens cît o operă I

Cultul lui Eminescu s-a 
perpetuat neîntrerupt, ani
mat de școli, curente și gru
pări literare cu idealuri es
tetice deosebite și contra
dictorii. Perioada interbelică 
a culturii secolului XX a 
însemnat totuși pentru cer
cetarea creației eminesciene 
un sumum. O rețea de stu
dii în toate provinciile tă
rii : capodoperele acestui 
curent de preocupări aveau 
să se realizeze în curînd. 
Fuseseră pregătite, timp de 
decenii, de către Maiorescu, 
Gherea, Iorga, Chendi, Dra- 
.gomirescu, 
brăileanu, 
Popovici, Vianu, Ș. Ciocu- 
lescu, VI. Streinii — somități 
ale criticii și Istoriei litera
re, de scriitori ca I. Ne- 
gruzzi, G. Panu, Slavici, Vla- 
huță, Arghezi, Galaction, de 
intelectuali binevoitori ca 
Iosif Vulcan, Stefanelli, Pe- 
trașcu, N. Zaharia, de entu
ziaști și pătimași iubitori ai 
culturii ca Lecca, Morarîu, 
Kirileanu, Torouțiu, I. Crețu, 
D. Murărașu, Augustin Z. N.

etc. Dar capodoperele

O

o

volumelor 
și opera 
studierea 
constituie 
estetic cu 

indi- 
trebuie

Densusianu, I-
Bogdan-Duică,

Teatrul 
Teatrul 
Teatrul 
Teatrul

Pop 
au aparținut lui Călinescu 
și Perpessicius.

Mitul eminescian s-a 
substanțializat prin studiu. 
Eminescianismul ca stare de 
cultură și de spiritualitate 
națională a devenit o pre
zență continuă. Inimoși 
cărturari înființaseră 
1930 buletinul Mihai E- 
minescu, un periodic u- 
nic la noi, care nu a apă
rut nici o dată în afara pe-

în

arăta că în angrenajul de 
stimuli și de posibilități de 
dezvoltare ale istoriei lite
rare contemporane, proble
ma Eminescu trebuie să-și 
dobîndească o atenție deo
sebită, care- să dea satisfac
ții cerințelor culturii noas
tre naționale. Școala Emi
nescu a rămas o școală a 
celor cu experiență și nu, 
paralel, și o școală la care 
cei tineri să-și formeze o 
experiență proprie. Nu se

laire, Proust, fiecare cu cîte 
un organ publicistic pro
priu. La Moscova sînt orga
nizate în cadrul institutelor 
de cercetare colective spe
ciale care se ocupă cu stu
diul operei lui Pușchin, 
Turgheniev, Tolstoi, Dos- 
toievschi, Maiacovschi. A- 
ceste societăți sînt adevăra
te academii care întrețin o 
activitate pasionantă pentru 
cunoașterea scriitorului fi
xat în raza lor de studiu.

puncte de vedere

Studiul eminescian
in ansamblul culturii

noastre actuale
rimetrului bibliografiei emi
nesciene. La Cluj, un sa
vant în istoria literară ca 
D. Popovici ținea un curs 
despre Eminescu, cum mai 
înainte ținuse la Iași și 
Ibrăileanu. A venit Iorga cu 
îndemnul lui profetic și un 
entuziast s-a anunțat singur 
să exploreze o piramidă. A- 
cestui muncitor de o viață 
la o operă de restaurare, lui 
Perpessicius, îi datorăm cele 
șase volume de poezie Emi
nescu, dintre care trei apă
rute în ultimele două de
cenii.

Avem o școală de spe
cialiști și de doctori în E- 
minescu, daT cu toate lau
dele ce le merită această 
școală, forțele sînt risipite, 
interesul pare să aibă mai 
mult o periodicitate proto
colară.

Am spus aceasta pentru a

teatre
muu

de Marin BUCUR

întrevede la nici un tînăr 
istoric literar o preocupare 
constantă pentru studiile e- 
minesciene și nici pasiunea 
de a se angaja la o acțiune 
ce ar cere renunțarea la 
orice alte veleități.

Avem exemplul în străi
nătate al unor institute de 
cercetare, al unor fundații 
și societăți „prietenii lui..." 
care au menirea să centra
lizeze studiile respectivilor 
scriitori. Există nu numai în 
Germania, dar și în Franța 
un institut Goethe, 
zii au un centru 
wicz, francezii au 
societăți ale lui 
Stendhal, Flaubert,

polone- 
Mickie- 
zeci de
Balzac, 
Baude-

Se inițiază sesiuni și con
grese speciale, se desfă
șoară cercetări de arhive 
la un mod organizat, se 
administrează la un nivel 
științific de rigoare întregul 
tezaur al 
moștenesc 
societăți 
muncă de 
o operă de educație, pregă
tind simpozioane, întîlniri, 
colocvii, antrenînd specia
liști din străinătate, specia
liștii fac școală cu cei tineri, 
îi pregătesc, întrețin o tra
diție de studiu.

La încheierea -prefeței la 
volumul IV din seria Ope
relor lui Eminescu, însuși 
Perpessicius mărturisea ne
voia unei instituții care să 
satisfacă cerințele exegezei 
eminesciene azi: „Ceea ce 
lipsește însă este un 
gan de coordonare

aceluia căruia îi 
numele. Aceste 

fac, pe lîngă o 
cercetare savantă,

or-

sistematizare a variatelor 
aspecte, pe care le îm
brățișează această operă, 
o publicațiune care să în- 
treție nu atît flacăra nestin
să a cultului eminescian, 
care arde ea și fără de con
cursul nostru, cît interesul 
precis, științific, pasionant 
pentru tot ce-i document e- 
minescian din indiferent cc 
sector și pentru orice dez
batere, în măsură să aducă 
lumină în situarea și înțe
legerea operei poetului; Un 
astfel de rol ar reveni unei 
publicațiuni periodice, tri
mestrială sau semestrială să 
zicem, și ea ar pune teme
liile acelei tradiții a cerce
tărilor eminesciene, de care 
se simte atîta nevoie. Iată 
un deziderat pe care viitorul 
și-l poate rezerva printre 
cele pioase".

într-adevăr acest dezide
rat pe care îl formula cu 
ani de zile în urmă cea 
mai autorizată opinie inte
lectuală de astăzi în mate
rie de Eminescu credem că 
și-ar putea găsi termenul de 
luare în discuție. Căci, să 
reținem, acest apel la orga
nizarea și la centralizarea 
studiilor eminesciene este 
făcut de cel ce le-a închinat 
o viață întreagă de claustra
re lîngă manuscrisele poe
tului.

Un asemenea centru de 
studii s-ar transforma ulte
rior și într-o școală înaltă 
de pregătire a- tinerilor care 
vor asigura schimbul de o- 
noare de mîine. Ne amin
tim. cu această ocazie, că 
la Facultatea de limbă și li
teratură română de la Uni
versitatea din București — 
situația este similară și la 
celelalte universități — nu 
numai că nu există o cate
dră Eminescu — pe care o 
preconiza și Pompiliu Con- 
stantinescu — dar nici un 
curs Eminescu nu este pre
dat în mod special și pe 
întinderea de timp ce ar 
trebui afectată unei aseme
nea lucrări.

Instituirea unui centru de 
studii Eminescu ar înnobila 
viața literară cu o instituție 
de onoare și de prestigiu, 
determinînd o etapă nouă 
în exegeza eminesciană.

ii
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de Operă și Balet : COPPELIA - 11. NUNTA LUI FIGARO - 19,30.
de stat de operetă : SECRETUL LUI MARCO POLO — 10,30. SINGE VIENEZ — 19,30. 
Național „I. L. Caraglale” (sala Comedia) : REGINA DE NAVARRA - 20.
de Comedie : SFINTUL MITICA BLAJINU (spectacol prezentat de. Teatrul „Al. Davila"- 
10; 20.
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
— 20. (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : KEAN — 20

Pitești) —
© Teatrul
DORINȚĂ
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : DINCOLO DE ZARE — 19,30.
« Teatrul „Barbu Delavrancea" : VINOVATI FĂRĂ VINA - 20.
• Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚELEPȚII DIN HELEM - 11, UN ȘIRAG DE PERLE (spectacol de 
folclor evreiesc) — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : GULIVER IN TARA PĂPUȘILOR - 11.
o Teatrul satlrlc-muzical ,.C. Tănase" (sala Savoy) : HORIA ȘI RADU ÎȘI ASUMA RISCUL — 19,30, 
(sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL - 19.30.

9,00 — Cum va fi vremea ?
9,02 — Gimnastica de dimineață.
9,10 — Emisiune pentru copii șl tineretul școlar : 

Ecranul cu păpuși : „O poveste veche* de 
Uno Leyes. Prezintă Teatrul de păpuși din 
Alba Iulia ; Filmul serial : Wilhelm Tell ; 
Jocuri pe apă: Transmisie de la Ștran
dul Tineretului.

10.45 — Emisiunea pentru sate.
12.15 — Concert simfonic. 
17,00 — Magazin 111.

— Fotbal : Selecționata divizionară a Româ
niei — S.C. Karlsruhe (Republica Federală 
a Germaniei).

19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — X, Y, Z. Cum a căzut avionul lui Aurel 

Vlaicu (reluare).
20.30 — Film : Stan și Bran și pianul.
20,55 - -
21,20
22.15
22.45
23,00

— Recital spectacol Marcel Marceau.
— Teatru în studio : „Lada" de Ion Sava.
— Melodii distractive.
— Telejurnalul de noapte.
— Telesport.

Drumurile artei nu sînt 
pavate, pas de pas, cu ca
podopere. Din loc în loc 
doar, din timp în timp — 
uneori, la intervale foarte 
mari — apar acele opere 
reprezentative menite să 
confere trăinicie și strălu
cire unei îndelungi creații 
artistice. In evoluția celor 
mai iluștri cineaști putem 
afla — aproape fără excep
ție — momente „de vîrf" 
alături de lucrări „de se
rie", adevărate evenimente 
artistice alături de filme 
foarte obișnuite sau chiar 
alături de accidente. tn 
„cântărirea" creației regizo
rului vest-german Kurt 
Hoffmann am putut consta
ta, prin ultimele sale pro
ducții, simbioza dintre va
lorile neîndoielnice și cele 
discutabile.

Autorul senzaționalului 
pamflet antinazist „Copiii 
minune", al savuroasei 
satire „Hanul din Spessart" 
este și semnatarul filmului 
fără prea mari ambiții. „Dr. 
Prătorius", pe care îl ve
dem în prezent pe ecranele 
bucureștene. Din filmogra- 
fia regizorului vest-german 
— aproximativ patruzeci de 
creații, eșalonate de-a lun
gul a trei decenii de fruc
tuoasă activitate cinemato
grafică — se desprind lim
pede acei piloni de susți
nere ai întregii sale opere, 
datorită cărora Hoffmann 
figurează printre cineaștii 
de frunte ai prezentului. Nu 
este deloc lipsit de semnifi
cații faptul că și acele 
creații ale sale considerate 
mai facile și mai artificioa
se conțin (cel puțin) am
prente ale unui stil regizo
ral propriu. Un fel de „mar
că a fabricii". un semn dis
tinctiv pentru personalita
tea regizorului străbate în
treaga sa creație, consti
tuind o garanție, chiar a- 
tunci cînd Hoffmann aban
donează ideea actului de 
cultură (atît de evidentă în 
„Copiii minune") în favoa
rea unor realizări minore.

Această amprentă perso
nală devine distinctă și în 
„Dr. Prătorius". film reali
zat după piesa cu același 
nume a lui Kurt Goetz 
(descendența teatrală a sce
nariului este, în treacăt fie 
spus, destul de evidentă, am 
fi bănuit-o parcă și fără 
indicația din generic). Per
sonajul central al acestui 
film-portret este un medic 
cu multiple disponibilități 
sufletești, foarte prețuit 
pentru priceperea sa profe
sională, pentru dragostea sa 
față de meserie, față de oa
meni în general. înfruntând

cu armele unei depline o- 
nestități cabala denigrării 
sale, pornită din invidia ți
nui confrate răuvoitor, per
sonajul titular își recoman
dă încă odată exemplarele 
calități sufletești, structura 
omului funciarmente cin
stit, care își exercită pro
fesiunea cu pasiune și cu 
sentimentul deplinei res
ponsabilități.

Rezumând astfel tema 
filmului (acțiunea este com
pletată și cu o cristalină 
poveste de dragoste) nu fa
cem însă, practic, decît un 
rezumat al bunelor sale in
tenții. Pentru că „Dr. Pră
torius" nu este, din păcate, 
unul din filmele lui Hof
fmann învestite cu harul 
ambițiilor artistice. Întrea
ga istorioară este înveșmîn- 
tată în culori pastelate (la 
propriu și figurat), astfel 
incit satira se diluează, iar 
personajul central ne poate 
cu greu convinge că descin
de din viață. Chipul docto
rului Prătorius pare decu
pat dintr-o carte de po
vești, cu living room-uri și 
peisaje campestre care in
cintă privirea, cu un spital 
și cu bolnavi de operetă, 
cu intrigând cărora le pot 
fi citite pe față sentimen
tele dușmănoase și reaua 
credință. Totul se transfor
mă, astfel, intr-un fel de 
basm moralizator cu redusă 
putere de convingere, chiar 
dacă înțepăturile la adresa 
prostiei și prejudecăților 
sînt uneori destul de per
tinente (mai în glumă, mai 
în serios, descoperirea „mi
crobului prostiei" este una 
dintre principalele preocu
pări medicale ale persona
jului titular), chiar dacă 
unele din maximele și afo
rismele filmului (abundente 
spre final) nu sînt aruncate 
tocmai în gol.

Si chiar dacă interpreții 
favoriți ai lui Kurt Hof
fmann, actorii Heinz Riih- 
mann și Liselotte Pulver, 
fac încă odată dovadă de 
farmec și prospețime, înno- 
bilînd cu un fior de căldură 
umană personajele aduse pe 
ecran. Destul de sărac în 
umor (deși situațiile filmu
lui conțineau oarecari vir
tualități comice), „Dr. Pră
torius" ne determină o nos
talgică. privire înapoi, spre 
fantezia inspirată a „Hanu
lui din Spessart", spre spi
rituala satiră din „Copiii 
minune"... Ne consolăm cu 
gîndul inițial: drumurile 
artei nu pot fi pavate, pas 
de pas, cu capodopere.

Călin CALIMAN

în atenția 
absolvenților 
școlii generale

O.G.L. „Tehnometal"-București din Piața 30 
Decembrie nr. 13, raionul 30 Decembrie, selec
ționează tineri și tinere, absolvenți ai școlii ge
nerale de 7—8 ani pentru a urma școala „N. Kre- 
țulescu" din Capitală. Școala pregătește cadre in 
specialitatea: vînzători metalo-chimice și electri- 
ce.-mecanice; contabili cu studii medii. Durata 
școlarizării este de doi ani. Condițiile de admi
tere ! vîrsta pînă la 18 ani; studii — 7—8 clase; 
certificat de sănătate; .domiciliul în București. 
Se pot prezenta doritori și din comunele subor
donate orașului București. Alte informații se pot 
obține zilnic între orele 8—14 la sediul O.C.L. 
„Tehnometal", Piața 30 Decembrie nr. 13 și la 
telefonul nr. 13 37 83.
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CALENDAR: Aminarea vizitei
ZlUft AVIA1EI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

■ ' ■ ' ............... ■ .

Aripile omului sînt crea
ție a propriului și mereu 
revoluționarului său ge
niu. Pe frontispiciul uni
versalității zborului stră
lucesc pilduitor printre 
cei dintîi virtuoși, Vuia, 
Vlaicu, Coandă. Succese
le inimaginabile înscrise 
de navigația spațiului tri
dimensional în deceniile 
suinde ale acestui secol 
poartă pecetea sclipitoa
rei lor inteligențe.

Azi, sărbătorind ziua 
Aviației Republicii Socia
liste România, aducem un 
pios omagiu pionierilor 
ei, celor care au acoperit 
cu glorie aripile româ
nești. în primul război 
mondial aviatorii români 
au dat pilde de un înalt 
eroism. Mircea Zorileanu,. 
Ion Muhteriescu, Vasile 
Craiu' și atîția alți viteji 
aviatori și-au înmănun
cheat fierbintea lor dra
goste de patrie cu 
cea a legendarilor luplă- 
tori de la Oituz, Mă- 
răști, Mărășești pentru a- 
părarea gliei strămoșești, 
în anii care au urmat, 
prin uluitoarele perfor
manțe ale Smarandei Bră- 
escu, parașutistă și pilot 
de renume mondial, ale 
căpitanului Gheorghe 
Bănciulescu — primul pi
lot din lume care a zburat 
cu proteze la ambele pi
cioare — în Europa, Afri
ca, Asia Mică, ale erou
lui și luptătorului utecist 
ilegalist, locotenent Octav 
Oculeanu, ca să reînviem 
doar cîteva din istoricele 
pagini ale trecutului a- 
propiat, România concu
rează, de la egal la egal, 
cu mari puteri europene, 
în afirmarea Icarilor.

în timpul insurecției ar
mate din august 1944 — 
răspîntie istorică revolu
ționară în destinele națiu
nii noastre — al luptelor 
duse pentru eliberarea în

tregului teritoriu național, 
și înfrîngerea Germaniei 
hitleriste, aviatorii ca șj 
toți ceilalți militari ai ar
matei române s-au acope
rit de glorie nepieritoare. 
Piloții F. Secicar, G. Mo- 
ciorniță, T. Dîrjan și-au 
adăugat faptele de glorie 
la moștenirea de aur a 
aviației noastre.

în anii socialismu
lui potențialul aviației 
românești cunoaște o 
și mai amplă dezvolta
re. Aceasta este ur
marea firească a faptului 
că, partidul și guvernul, 
ducînd cu fermitate o po
litică de pace și secu
ritate, acordă o atenție 
deosebită înzestrării ar
matei cu tehnica de 
luptă necesară. Unită
țile noastre militare dis
pun de mijloacele necesa
re pentru a putea înde
plini cu succes orice mi
siune de luptă.

I-am cunoscut și-i cu
nosc pe piloți ca tovarăși 
de aripi, ca luptători de 
înaltă clasă, stăpînindu-și 
avioanele-fulgere cu mînă 
măiastră ; i-am cunoscut 
și-i cunosc mai ales ca 
oameni. Bărbații aceștia 
prietenoși și sinceri — 
sensibili la frumos, sobri 
atunci cînd zboară peste 
mare sau poște faimoa
sele grinduri și canale 
ale deltei danubiene, pes
te dumbrăvile scăldate în 
soare, peste munții cu nă
frame albe de pe întinsul 
patriei în continuă reîn
noire — știu să-și stru
nească emoțiile, să în
vingă cu dîrzenie perico
lele ce se ivesc în încleș
tarea cu forțele naturii, 
cu greutățile misiunilor 
mereu mai complexe ce 
li se încredințează. Zbo
rurile lor, săgetări de ful
gere din margine în mar
gine de țară, poartă 
amprenta marilor răspun

in România a ministrului 
de externe al Italiei

Guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Italiei au că
zut de acord să amîne vizita mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Italia, Amintore Fanfani, 
în Republica Socialistă România la 
o dată care va fi fixată ulterior, de 
comun acord.

SESIUNE DE REFERATE
SI COMUNICĂRI
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deri, a unui fierbinte pa
triotism.

La manșa avioanelor 
supersonice — uzine de 
o rară perfecțiune și ar
me de temut — piloții 
străbat, diurn și nocturn, 
cețuri și nori, vînturi și 
întuneric. Printre ei se nu
mără aviatorii militari 
ofițerii loan Suciu și 
Gheorghe Dumitrescu, 
Niculae Turfoiu, Gheor
ghe Todea, Niculae Danșe 
și atîția alții care veghea
ză din înaltul cerului ho
tarele patriei, la indepen
dența și deplina ei suve
ranitate, munca pașnică a 
poporului. La nevoie, ra
chetele purtate pe ari

pile lor vor lovi nă
prasnic cu foc nimicitor 
pe cel ce ne va încerca 
tăria. în succesele avia
ției noastre își toarnă, 
clipă de clipă, hărnicia, 
priceperea, munca lor a- 
vîntată, navigatorii, teh
nicienii, inginerii și toți 
cei care pun umărul la 
înălțarea aripilor româ
nești.

Faptele zilnice ale avia
torilor dovedesc că întrea
ga lor măiestrie de luptă 
este și va fi pusă și în 
viitor în slujba patriei.

Locotenent-colonel
1. CLENC1U

La Suceava și-a încheiat lucră
rile sesiunea de referate și comuni
cări științifice în probleme de silvi
cultură, organizată de Institutul de 
cercetări forestiere. Dezbaterile au 
evidențiat rezultatele obținute în 
studiul solurilor și stațiunilor fo
restiere, fiziologiei vegetale, gene
ticii forestiere, regenerării naturale 
a pădurilor, valorificării produselor 
accesorii etc. De o deosebită atenție 
s-au bucurat referatele privitoare 
la unele aspecte ale culturii moli
dului și laricelui, stimularea creș
terii speciilor forestiere cu ajutorul 
îngrășămintelor minerale în pepi
niere, pe soluri nisipoase și tere
nuri degradate, precum și cele pri
vind nutriția și cultura plopilor 
care cresc repede.

(Agerpres)

PROBLEME ECONOMICE
NR. 6/1967

Revista cuprinde materialele : 
Evoluția sistemului monetar na
țional — de acad. Vasile MA- 
LINSCHI ; Eficienta econo
mică și factorul timp — de Gh. 
ȘICLOVAN ; Lichidarea chel
tuielilor neeconomicoase, un 
mijloc important pentru sporirea 
acumulărilor bănești — de Gh. 
POPESCU ; Industrializarea Ro
mâniei și creșterea participării ei 
la circuitul economic mondial — 
de Gh. NICULESCU ; Premise 
ale organizării științifice a mun
cii pe șantierele de construc
ții — de E. HAN, I. BEL- 
FERT și M. BELEA ; Ridi
carea eficienței economice a 
chimizării agriculturii — de dr. 
N. BRAȘOVEANU ; Conducerea 
întreprinderilor capitaliste în 
contextul ascuțirii luptei de con
curență — de M. OPRIȘAN.

în continuare revista publică 
articolele : Mișcarea inovatorilor 
ca obiect de cercetare sociolo
gică, de dr. M. CERNEA — în 
rubrica Sociologie economică ; 
Valorificarea bogățiilor natura
le și perspectivele economice ale 
țărilor în curs de dezvoltare, de 
M. DESMIREANU — la rubrica 
Economia țărilor în curs de dez
voltare ; Rolul stimulator al be
neficiului în ridicarea calitativă 
a activității economice, de A. 
POPPER ; Determinarea stocu
lui curent optim de materiale 
după criteriul costurilor, de P. 
Jica — la rubrica Schimb de 
păreri.

Revista mai cuprinde rubrici
le : Răspunsuri la întrebările ci
titorilor ; însemnări ; Critică și 
bibliografie ; Informații științi
fice ; Scrisori către redacție.

A apărut

PRESA NOASTRĂ

nr. 5/1967

Timpul probabil pentru zilele 
de 19, 20 și 21 iunie. în țară : 
vremea continuă să se încăl
zească ușor. Cerul va fi tempo
rar noros Vor cădea ploi locale, 
mai ales sub formă de averse, 
mai frecvente în sud-vestul 
țării. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 18 și 28 de gra
de. în București : vremea con
tinuă să se încălzească ușor. Ce
rul va fi variabil, favorabil ploii 
slabe, spre sfîrșitul intervalului. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere.

Ou mare fiii al poporului 
bulgar și eminent militant
al mișcării muncitorești

internaționale

CICLISM

„Cupa Voința11
Etapa a 7-a a competiției ci

cliste „Cupa Voința’ s-a desfă
șurat ieri, între Sibiu și Călimă- 
nești. Deși trena a fost rapidă 
(medie orară 44,575 km), plutonul 
s-a menținut aproape tot timpul 
compact. Cu 15 kilometri înainte 
de sosire, s-au detașat 4 cicliști : 
polonezul Gorbas, austriacul Kic- 
sina, românii Drăghicioiu și Zie
gler. Fugarii și-au creat un avans 
de cîteva sute de metri, dar plu
tonul a contraatacat și i-a ajuns 
chiar la intrarea în Călimănești, 
unde dinamovistul Nicolae Ciu- 
meti a cîștigat sprintul, întrecînd 
pe coechipierii săi Moiceanu și 
Cosma. învingătorul a fost cro
nometrat, pe distanța de 80 de ki
lometri, cu timpul de lh 47'41".

în clasamentul general continuă 
să conducă Gabriel Moiceanu, ur
mat de Cosma și Rusu, ambii la 49”.

Astăzi se desfășoară ultima e- 
tapă, Rm. Vîlcea—București (174 
km), cu sosirea în jurul orei 17,30, 
în fața Poștei Centrale (Calea Vic
toriei).

SPORT
CAMPIONATUL DE BOX

PRIMELE DOUĂ GALE
ALE TURNEULUI FINAL
Ieri dimineața Ia sediul Federației 

române de box a avut loc tragerea 
la sorți pentru alcătuirea programu
lui primelor două reuniuni ale tur
neului final al campionatului repu
blican individual. Galele urmează să 
aibă loc în incinta Stadionului Re
publicii, începînd de la ora 19. Iată 
programul acestor gale :

marți, 20 iunie i Gîju—Nedelcea 
(cocoș) ; Stanev—Simion (pană) ; Ne- 
goescu—Goanță (semiușoară) ; Anto- 
niu—Dumitrescu (ușoară) ; Ghiță— 
Dobre, Vlad—Majai (semimijlocie) ;

Pe șantierul Fabricii
5

de motoare electrice-Pitești
(Urmare din pag. I)

dispoziție de conducerea șantierului și 
Sucursala regională Argeș a Băncii de 
Investiții; reiese că, numai prin depă
șirea planului de construcții-montaj 
din luna mai, s-a recuperat peste 60 
la sută din rămînerea în urmă pe tri
mestrul I; Au'fost recuperate restan
țele din lunile precedente la monta
rea utilajelor tehnologice. Un ritm 
alert de execuție se menține' și în 
iunie. Din cele constatate pe șantier 
și din discuțiile avute, se desprinde 
că sînt create toate premisele pentru 
ca planul semestrial, atît la total 
investiții cît și la construcții mon
taj, să fie depășit.

în prezent, 'prevederile din grafi
cele de execuție sînt realizate la ma
joritatea obiectivelor, iar la unele din 
ele stadiile fizice sînt în avans față 
de termenele stabilite.

Din analiza activității șantierului se 
. desprinde însă că o serie de probleme 

semnalate în articolul publicat acum 
cîteva luni nu și-au găsit încă rezol- 

î vare. Le consemnăm din nou pentru 
ca forurile de resort ale Ministerului 

■ Industriei Construcțiilor de Mașini să 
" ia neîntîrziat măsurile cuvenite, ast

fel încît ritmul susținut înregistrat 
pe șantier să continue cu și mai 
multă intensitate. Este vorba, în pri
mul rînd, de o mai bună corelare 
între volumul valoric al lucrărilor 
planificate și sarcinile fizice rezultate 
din documentații. Aceasta, deoarece 
unele obiective (racord canalizare ape 

- menajere și industriale, racord ter- 
moficare, montarea utilajelor la cor
pul de deservire etc.) se vor termina 
la valori mult mai mici decît s-a pre
văzut în plan și în documentații. Cu 
maximă urgență trebuie asigurată 
cantitatea de țeavă necesară lucră
rilor de canalizare și termoficare. în 
prezent, la aceste lucrări se consta
tă rămîneri în urmă față de grafice 
și trebuie spus că ele condiționează 
în bună măsură punerea în funcțiune 
a primelor capacități de producție ale 
fabricii.

După cum arătam mai înainte, con
structorii au început lucrările și la 
unele obiective din etapa a Il-a. Dar

în acest domeniu ei au nevoie de un 
sprijin substanțial și mai activ din 
partea Ministerului Industriei Con
strucțiilor. Pentru ca noua hală să fie 
ridicată, spre a constitui front de lu
cru în perioada friguroasă, sînt ne
cesare o serie de prefabricate — pane 
și ferme — care nu pot fi confecțio
nate pe șantier. Or, pînă în prezent 
producția acestora n-a început, con
structorii avînd numai... promisiuni. 
Conducerea șantierului a trecut să 
execute cu forțe proprii stîlpii de sus
ținere a halei. Dar fără pane și fer
me pentru acoperiș, ei nu pot închide 
hala.

Respectarea termenului de punere 
în funcțiune a fabricii impune ca și 
beneficiarul să se achite prompt de 
obligațiile ce-i revin. în discuția 
avută cu tov. ing. Gheorghe Petcu, 
directorul fabricii, ni se spune : 
„Dacă ne referim la documentații, nu 
mai avem probleme. Pe șantier exis
tă proiecte și pentru unele obiective 
care urmează să înceapă. în ce pri
vește utilajele, majoritatea lor se 
află pe șantier și se lucrează intens 
la montaj. Sînt însă 10 poziții de uti
laje care nu au fost încă contractate, 
iar unele nici măcar asimilate". Din 
cele relatate reținem : ministerul ti
tular de investiții să urgenteze rezol
varea problemelor legate de utilajele 
tehnologice și prin intervenții la fur
nizorii interni și externi, să asigure 
livrarea lor la termenele stabilite 
pentru montaj și chiar în avans. Des
pre aceasta s-a scris și în articolul 
precedent, dar măsurile întreprinse 
nu sînt suficiente.

în. concluzie, se poate spune că 
șantierul a pășit pe un drum bun. Ju
decind după ritmul actual de execu
ție se întrevede punerea în funcțiune 
la termen a primelor capacități ale 
Fabricii de motoare electrice Pitești. 
Este necesar însă ca ministerul titu
lar de investiții și întreprinderea de 
construcții de care aparține șantierul 
să sprijine în continuare, cu măsuri 
concrete, eforturile constructorilor și 
montorilor. pentru ca realizările din 
ultimele luni să nu fie doar ..un foc 
de paie", pentru ca ritmul alert de 
execuție să fie menținut și intensifi
cat.

Covaci—Constantinescu (mijlocie mi
că) ; Chivăr—Cojocaru (mijlocie) ; 
Monea—Constantinescu (semigrea) ; 
V. Mariuțan—Prohor (grea).

miercuri, 21 iunie : Nicolau—Con
stantin, Pop—Gruiescu (muscă) ; Mo- 
moiu—Molnar (cocoș); Crudu—Du- 
benco (pană) ; Bădoi—Rotaru (semi
ușoară) ; Voicu—Dinu (ușoară) ; 
Stumpf—Pițu (mijlocie mică) ; 01-
teanu—M. Mariuțan (mijlocie); Pre
da—Trandafir (semigrea); Cîrcioran— 
Alexe (grea).

A treia gală se va desfășura joi, 
22 iunie, semifinalele — vineri, 23 
iunie, iar finalele — sîmbătă, 24 iu
nie.

ÎN CÎTEVA 
RÎNDURI

MECIUL DE FOTBAL PENTRU 
CAMPIONATUL CATEGORIEI B, 
disputat ieri în Capitală, între Di
namo Victoria și C.F.R. Pașcani, s-a 
încheiat cu scorul de 2—0 (1—0) în 
favoarea primei formații.

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE a 
turneului internațional feminin de 
șah de la Piotrkow (Polonia) 
maestna română Elisabeta Polihro- 
niade se menține în fruntea clasa
mentului, totaiizînd 6 puncte din 8 
posibile. Pe locurile următoare se 
află Rodica Reicher (România) și 
Radzikowska (Polonia), cu cîte 5 punc
te fiecare, Ceaikovskaia (U.R.S.S.) | 
4,5 puncte etc.

IERI LA BUDAPESTA, în cadrul | 
unui concurs internațional de atle- B 
tism, sprinterul cubanez Enrique | 
Figuerola a egalat recordul mon- | 
dial în proba de 100 m plat, acope- 0 
rind distanța în 10 secunde. Fi- S 
guerola este al 8-lea atlet din lume | 
care obține acest timp pe „suta de | 
metri".

ASTĂZI ÎN CAPITALA se desfă- | 
șoară un meci amical de „greco- | 
romane" între echipele Dinamo | 
București si Dynamo Berlin Meciul 
se va desfășura de la ora 10 în sala 
Dinamo.

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE RUGBI astăzi sînt programate 
trei restanțe. Pe Stadionul Repu- | 
blicii. de la ora 10.45. are loc der- | 
biul Steaua—Dinamo. In deschidere | 
de la ora 9 se dispută partida Gri- | 
vita Roșie—Gloria. Cea de-a treia | 
întîlnire se va desfășura la Cluj. | 
între Agronomia din localitate si Rul- | 
mentul Bîrlad.

ÎNTRE 18 și 23 IUNIE selecționata | 
secundă masculină de volei a tării fe 
noastre va susține mai multe întîl- K 
niri în U.R.S.S. Din echipă fac parte, g 
printre alții. Papugiu. Duțică, Rotaru. | 
Bărbuță, Coste. Binda. ■

Astăzi pe stadionul

„23 August"

SELECTIONABIEII NOȘTRI 
0 I

INTÎLNESC ECHIPA
8.K. KARLSRUHE (R.F.G.)

Fotbaliștii noștri continuă pre
gătirile în vederea meciului pe 
care-1 vor susține la 25 iunie în 
Capitală, cu echipa Italiei, în 
cadrul campionatului european. 
Selecționabilii vor întîlni astăzi 
de la ora 17,30 pe stadionul 
„23 August" echipa S.C. Karls
ruhe (R.F.G.). Din rîndurile 
echipei vest-germane se eviden
țiază cunoscutul internațional 
iugoslav Sekularac, Kessler, 
Kafka, Dobat. Echipa noastră 
va fi alcătuită din lotul celor 
22 de jucători anunțați Ia 
F.I.F.A. ; dintre ei fac parte 
Răducanu, Suciu, Lupescu, 
Nunweiller III, Dan, Ghergheli, 
Mocanu, Barbu, I. Ionescu, Du- 
mitriu II etc.

Aseară, în sala de sport Di
namo din Capitală, a avut loc 
a doua întîlnire între echipele 
masculine de baschet Dinamo 
București și Gwardia Varșovia. 
Victoria a revenit sportivilor ro
mâni cu scorul de 73—66 
(40—26). Foto : S. Cristian

85 de am de 9a nașterea
Se împlinesc astăzi 85 de ani de 

la nașterea lui Gheorghi Dimitrov, 
eminent fiu și conducător al po
porului bulgar, militant de frunte 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Comunist înflăcărat, Gheorghi 
Dimitrov și-a închinat întrea
ga viață și energie luptei pen
tru cauza clasei muncitoare din 
Bulgaria, pentru înfăptuirea celor 
mai înalte aspirații ale poporului 
bulgar. Prin activitatea sa, prin 
lupta hotărîtă desfășurată împo
triva fascismului și războiului, el 
și-a cîștigat stima și dragostea oa
menilor muncii de pretutindeni.

Intrat în mișcarea muncitorească 
încă de la vîrsta de 15 ani, 
Gheorghi Dimitrov a activat în rîn
durile partidului social-democraț 
din Bulgaria și în 1903, alături de 
Dimităr Blagoev, a participat activ 
la întemeierea partidului socialist 
de stînga al „tesniacilor", care în 
1919 a devenit Partidul Comunist 
Bulgar.

O vastă și neînfricată activitate 
a desfășurat Dimitrov în perioada 
1909—1923, cînd țara era inundată 
de capitalul străin și zguduită de 
valul luptelor muncitorești. Sfidînd 
prigoana și urmăririle poliției, 
el izbutea să fie pretutindeni: 
printre minerii din Pernik, prin
tre muncitorii din industria tutu
nului din Plovdiv, oriunde lupta 
maselor muncitoare era mai grea.

După înăbușirea răscoalei arma
te din 1923 îndreptată împotriva 
dictaturii fasciste, Gheorghi Di
mitrov, condamnat la moarte de 
„justiția" reacțiunii bulgare, a fost 
silit să emigreze, continuînd din 
străinătate să ia parte cu aceeași 
abnegație la activitatea partidului, 
care conducea lupta poporului bul
gar pentru libertate și o viață 
mai bună.

Un deosebit răsunet internațio
nal a avut atitudinea lui Gheorghi 
Dimitrov în timpul monstruosului 
proces al incendierii Reichstagului 
ce i-a fost înscenat de fasciștii 
germani în anul 1933. La proces, 
Dimitrov s-a transformat din acu
zat în acuzator și cu o inepuizabi
lă energie și un admirabil curaj a 
demascat provocarea hitleristă, 
chemînd masele populare de pre
tutindeni să creeze un front unic 
de luptă împotriva primejdiei fas
ciste. în România, ca și în întreaga 
lume, s-au desfășurat atunci pu
ternice manifestații de solidarita
te internaționalistă cu comuniștii 
acuzați în procesul de la Leipzig, 
într-un articol publicat în noiem
brie 1933 în „Scînteia", se spunea : 
„Partidul Comunist Român se a- 
dresează încă odată către masele 
muncitoare din România: ridicați 
mai puternic glasul vostru de pro
test împotriva asasinatului care se 
pregătește I Întăriți de o sută de 
ori lupta voastră ca să smulgeți 
pe Dimitrov și pe tovarășii lui din 
mîinile călăilor".

Eliberat din închisoare, Dimitrov, 
militant eminent al mișcării mun
citorești internaționale, luptă pen
tru demascarea fascismului, pen
tru mobilizarea popoarelor îm
potriva agresorilor fasciști care

Iul Gheorghi Dimitrov
dezlănțuiseră cel de-al doilea 
război mondial. în perioada a- 
cestui război, el a fost unul 
din organizatorii Frontului Pa
triei, ai mișcării de partizani și 
ai insurecției armate, care au dus 
la răsturnarea regimului fascist din 
Bulgaria și la instaurarea puterii 
populare.

După eliberarea Bulgariei, Dimi
trov s-a reîntors în patrie, dedi- 
cîndu-și toate forțele activității 
vaste desfășurate de Partidul Co
munist Bulgar în opera de con
struire a socialismului. El a înde
plinit funcția de secretar general 
al P.C.B. și de președinte al Con
siliului de Miniștri.

Pășind mereu înainte pe calea 
vieții sale noi, poporul bulgar, sub 
conducerea partidului său comunist, 
a obținut și obține succese remar
cabile în dezvoltarea economiei și 
culturii, în ridicarea nivelului său 
de trai material și spiritual, în 
toate domeniile construcției socia
liste. Oamenii muncii din țara 
noastră urmăresc cu caldă simpatie 
activitatea plină de abnegație a 
poporului bulgar și se bucură 
sincer de marile sale realizări.

Oamenii muncii din țara noastră 
păstrează mereu vie amintirea lui 
Gheorghi Dimitrov, militant activ 
pentru întărirea legăturilor de 
solidaritate internaționalistă dintre 
proletariatul bulgar și cel român, 
în 1912, el a luat parte ca împuter
nicit al partidului „tesniacilor" la 
Congresul al II-lea al Partidului 
social-democrat din România, iar 
în 1915 a participat, ca delegat, la 
Conferința socialistă interbalcanică 
de la București.

în 1948, cu prilejul vizitei făcute 
în țara noastră de delegația guver
namentală bulgară, Dimitrov a 
spus: „Ne-am hotărît să clădim 
un pod de fier peste Dunăre, pentru 
a ne lega și mai strîns... Dar pină 
la construirea lui, trebuie să clădim 
prin muncă, colaborare prietenea
scă, cultură, știință, artă, prin dez
voltarea sentimentelor frățești din
tre popoarele noastre UN POD 
VIU — în conștiința noastră, în 
inimile și sufletele noastre".

Podul de fier de peste Dunăre 
a fost construit de mult. Iar podul 
viu al prieteniei româno-bulgare 
a devenit și devine mereu mai 
puternic, sudat prin caracterul co
mun al orînduirii sociale și de 
stat, prin țelurile luptei pentru 
triumful cauzei socialismului și 
păcii. O puternică expresie a acestei 
prietenii au constituit-o întîlnirile 
conducătorilor de partid și de stat 
din cele două țări, vizitele făcute 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu în 
Bulgaria și de tovarășul Todor 
Jivkov în România, care au adus 
o contribuție deosebit de valoroasă 
la dezvoltarea colaborării frățești 
între țările, partidele și popoarele 
noastre.

Relațiile dintre poporul român și 
bulgar se dezvoltă de la an la an, în 
toate domeniile, în spiritul priete
niei și colaborării frățești, în folosul 
celor două popoare, al cauzei socia
lismului și păcii.

A. MUNTEANU

Adunare solemnă la Sofia
SOFIA 17 (Agerpres). — La So

fia a avut loo o adunare solemnă 
cu prilejul aniversării a 85 de ani 
de la nașterea lui Gheorghi Dimi
trov. Au participat Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării

Populare, conducători de partid și 
de stat, veterani ai mișcării comu
niste și muncitorești.

Despre viața și activitatea lui 
Gheorghi Dimitrov a vorbit Pen- 
cio Kubadinski, membru al Birou
lui Politia al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

viața internațională
Planul juntei militare 
din Grecia a trebuit 

să fie modificat
PARIS 17. — Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite : Intr-o 
conferinjă de presă ținută la Paris, Niko
las Nikolaidis, secretarul general al 
partidului Uniunea de Centru, care a 
părăsit fara după lovitura de stat mili
tară, a declarat că „planul inițial al 
juntei militare era de a aresta și exe
cuta pe conducătorii politici și sindicali, 
dar, fată de reacția puternică a opinie! 
publice mondiale, acest plan a trebuit 
să fie modificat”.

Nikolaidis a arătat că 20 000 de pos
turi telefonice au fost desfiinjate în mod 
arbitrar, deoarece poliția, ascultînd con
vorbirile efectuate, a constatat că abo- 
nafii erau ostili regimului militar. El 
a cerut forțelor democratice din Franța 
și din întreaga Europă să-și manifeste în 
continuare solidaritatea cu democrații 
greci, subliniind că toate partidele po
litice din |ară se opun dictaturii,

ANGUILLA

INTRI -IGLIA Șl S: U. ii.
SAN JUAN 17 (A- 

gerpres). — Mica insu
lă Anguilla din regiu
nea Mării Caraibilor 

,s-a proclamat inde
pendentă și a cerul si
multan să devină un 
teritoriu asociat la Sta
tele Unite prin inter
mediul grupului vecin 
al Insulelor Virgine. 
Liderul politic al a- 
cestei insule, Peter A- 
dams, a declarat că 
Anguilla „a rupt toa
te relațiile cu guver
nul central din insu

lele St. Kitts". El a 
trimis o scrisoare se
cretarului general al 
O.N.U., U Thant, în 
care l-a informat des
pre hotărîrea luată.

Începînd din luna 
februarie a.c., Anguilla 
forma, împreună cu 
insulele St. Kitts și 
Nevis, un stat „aso
ciat" independent pe 
plan intern, dar legat 
de Marea Britanie în 
problemele apărării și 
afacerilor externe. De 
la acordarea acestei 
independențe, în insu

lă, care are o supra
față de 170 km pă- 
trați și o populație de 
6 000 locuitori, sau 
produs numeroase tul
burări provocate de o- 
poziția față de proiec
tul britanic privind 
crearea „statului aso
ciat".

După cum relatează 
agenția France Presse, 
la San Juan se consi
deră că o eventuală 
asociere a insulei la 
Statele Unite i-ar des
chide perspective în 
domeniul turistic.

Incidentele rasiale 
iau amploare 
în S. U. A.

NEW YORK 17 (Agerpres). — In
cidentele rasiale din Peninsula Flo
rida (S.U.A.) au luat amploare, a- 
nunță agenția Associated Press. In lo
calitatea St. Petersburg, la numai 8 
km de orașul Tampa, unde cu cîteva 
zile în urmă au izbucnit conflictele 
rasiale, au avut loc sîmbătă incidente 
violente între politie și populația de 
culoare. Au fost operate arestări.

O anchetă în rîndurile populației de 
culoare întreprinsă de șase medici de 
la Fundația „Ford" a constatat că nu
meroși cetățeni de culoare din statele 
sudice ale S.U.A. trăiesc într-o cruntă 
mizerie. într-un raport prezentat de 
această comisie se precizează că nu
meroși copii suferă de ulcerații care 
nu pot fi tratate, de boli de ochi și 
urechi, datorită condițiilor proaste de 
locuit și lipsei de alimentație.



viața internațională
Spre o nouă

a războiului în Vietnam?

. ț.t i,,j;yV;î

Deschiderea sesiunii extraordinare Ajutoare oferite

victimelor

NEW YORK 17 (Agerpres). — Ședința de deschidere a sesiunii extra
ordinare a Adunării Generale a O.N.U. consacrată examinării situației 
din Orientul Mijlociu, care a început sîmbătă la ora 14,10 G.M.T., a apro
bat ordinea de zi propusă în scrisoarea prin care guvernul sovietic a cerut 
convocarea sesiunii extraordinare : „Lichidarea consecințelor agresiunii 
Izraelului împotriva țărilor arabe și retragerea imediată a forțelor izrae
liene în spatele liniilor de armistițiu". Reprezentantul S.U.A. a expri
mat rezervele guvernului american față de convocarea acestei sesiuni 
extraordinare.

S-a stabilit ca viitoarea ședință — cînd vor începe dezbaterile pro- 
priu-zise — să aibă loc luni la ora 14,30 G.M.T.

războiului
O Comitetul sovietic pentru apă

rarea păcii, Comitetul femeilor sovie
tice și Comitetul Executiv al Uniu
nii societăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din Uniunea Sovie
tică au hotărît să ofere în dar Ior
daniei ajutoare bănești pentru refu- 
giații arabi.

Conferința miniștrilor de externe
• De la Varșovia a plecat la Cairo 

un transport de sînge conservat pen
tru răniți și bolnavi.

ai țărilor arabe
KUWEIT 17 (Agerpres). — Sîm

bătă seara au început lucrările 
Conferinței miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor arabe în prezen
ța reprezentanților tuturor statelor 
membre ale Ligii Arabe, a anunțat 
agenția M.E.N. La reuniune parti
cipă,, de asemenea, secretarul gene
ral al Ligii Arabe, Abdel Khalek 
Hassuna, și președintele Organiza-

ției pentru eliberarea Palestinei, 
Ahmed El Shukeiry.

Surse apropiate reuniunii au de
clarat că participanții vor discuta 
probleme privind căile de eliminare 
a efectelor recentului conflict din 
Orientul Mijlociu, contracararea 
planurilor imperialiste împotriva 
lumii arabe, precum și stabilirea 
datei conferinței la nivel înalt a 
țărilor arabe.

• Agenția Taniug anunță că zilele 
acestea au fost trimise Siriei și Egip
tului transporturi de medicamente, 
materiale sanitare și produse alimen
tare, care constituie ajutorul acordat 
de Vecea Executivă Federală a 
R.S.F. Iugoslavia acestor țări.

o După cum transmite agenția 
B.T.A., Bulgaria a acordat Republicii 
Arabe Unite, Siriei și Iordaniei un a- 
jutor în medicamente, instrumente 
medicale și alimente.

® Guvernul britanic a dispus tri
miterea a 10 tone de produse farma
ceutice și alte materiale de prim aju
tor în Iordania pentru ajutorarea 
victimelor conflictului.

CAIRO. — Agenția United Press 
International relatează : „Ziariști și 
fotografi străini care au vizitat spita
lele militare Maadi și Hilmiya de 
lîngă Cairo au constatat personal că 
numeroși răniți internați au arsuri 
grave provocate de napalm". Agenția 
France Presse menționează că me
dicii de la aceste spitale au declarat 
corespondentului său că 75 la sută 
din răniți! internați au suferit arsuri 
grave de napalm.

TEL AVIV. Ministrul afacerilor 
externe al Izraelului, Abba Eban, a 
declarat într-un interviu acordat pos
tului de radio Ierusalim că repre
zentantul la O.N.U. al țării sale se 
va pronunța pentru respectarea înce
tării focului și pentru negocieri di
recte cu fiecare țară arabă interesată. 
Referindu-se la problemele teritori
ale, ministrul de externe izraelian a 
adăugat că țara sa „respinge catego
ric orice propunere care ar urmări, 
într-un mod sau altul, revenirea la 
situația dinainte de 5 iunie a.c.“. El 
a adăugat că S.U.A. și Marea Brita-

nie sprijină această poziție a Izrae
lului.

Totodată, primul ministru al Izrae- 
lului, Levi Eshkol, care a vizitat vi
neri partea iordaniană a Ierusalimu
lui, ocupată de trupele izraeliene în 
cursul recentei conflagrații izrae- 
liano-arabe, a declarat : „Intenționăm 
să menținem partea veche a orașu
lui (respectiv cea care aparține Ior
daniei — n.r.) în limitele granițelor 
noastre, Ierusalimul a fost reunit și 
va rămîne reunit".

• Potrivit datelor oficiale publi
cate de Societatea de Semilună Roșie 
din Siria, numărul refugiaților din te
ritoriile acestei țări ocupate de tru
pele izraeliene era la 17 iunie de 
75 000 oameni. Dintre aceștia, 35 000 
au fost cazați în școli, în clădirile 
aparținînd unor organizații de stat 
și obștești, 25 000 locuiesc la rude, iar 
15 000 se află și acum fără adăpost.

NEW YORK. — Ministrul de ex
terne al R.A.U., Mahmoud Riad, a 
trimis sîmbătă o telegramă secreta
rului general al O.N.U., U Thant, ce- 
rîndu-i să intervină pe lîngă' guver
nul Izraelului pentru a permite Cru
cii Roșii Internaționale să-și înde
plinească misiunea de ajutorare a 
soldaților arabi aflați în deșertul 
Peninsulei Sinai. Mahmoud a declarat 
că autorități izraeliene aflate în Si
nai au provocat greutăți Crucii Roșii 
Internaționale în acțiunea sa de aju
torare a prizonierilor de război și a 
civililor.

Declarații ale Partidelor
Comuniste din Italia și Anglia
ROMA 17 — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : Direcțiu
nea Partidului Comunist Italian a exa
minat într-o ședință — pe baza ra
portului prezentat de Enrico Berlin- 
guer, membru al Direcțiunii P.C.I. — 
evoluția evenimentelor din Orientul 
Mijlociu și a situației politice interna
ționale. în rezoluția adoptată se men
ționează că acest conflict poate fi re
zolvat numai în cadrul unor negocieri 
de pace, care să salvgardeze atît drep
turile legitime ale țărilor arabe, cît și 
dreptul la existență al statului Izrael.

Arătînd că pretențiile anexioniste ale 
Izraelului constituie un serios obstacol 
în calea stabilirii păcii și că ele trebuie 
respinse cu energie, rezoluția mențio
nează : „Comuniștii cer ca guvernul 
italian să se opună unor astfel de pre
tenții, să ceară retragerea armatelor 
izraeliene în limitele granițelor lor".

LONDRA 17 — Corespondentul A- 
gerpres, L. Rodescu, transmite : într-o 
declarație a Comitetului Politic al Par
tidului Comunist din Marea Britanie 
se apreciază că „războiul din Orientul 
Mijlociu și consecințele sale nu au 
contribuit cu nimic la soluționarea 
problemelor existente între statele ara
be și Izrael. Dimpotrivă, fiecare pro
blemă a fost agravată și totodată a 
fost răspîndită sămînța unor viitoare 
conflicte. Sprijinim dreptul Izraelului 
de a exista, dar Izraelul nu se va pu
tea bucura niciodată de securitate și 
pace atîta timp cît acționează ca un 
aliat al imperialismului, neagă dreptu
rile arabilor și se aliniază de partea 
forțelor care se opun mișcării de eli
berare națională a arabilor".

Declarația arată în continuare că 
trupele izraeliene trebuie să se retragă 
de pe teritoriile ocupate și să recunoas
că drepturile legitime ale refugiaților 
palestinieni.

LEIPZIG 17 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul unei adunări e- 
lectorale desfășurate la Leipzig, 
Walter Ulbricht, președintele Con
siliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, a făcut o expu
nere asupra situației internaționale 
actuale, arătînd că forțele imperia
liste reacționare au organizat ac
țiuni agresive, ca lovitura de stat 
militară din Grecia, și au provocat 
conflictul din Orientul Apropiat. 
Imperialismul S.U.A., a arătat Wal
ter Ulbricht, continuă agresiunea în 
Vietnam, încâlcind prevederile 
dreptului internațional și punînd în 
primejdie pacea. Vorbitorul a re
afirmat sprijinul populației R. D. 
Germane și guvernului țării pen
tru popoarele arabe. W. Ulbricht a 
subliniat că în urma încetării 
tilităților în Orientul Apropiat, 
raelul trebuie să se retragă de 
pozițiile ocupate.

Referindu-se în continuare
problema relațiilor dintre cele două 
state germane, W. Ulbricht a de
clarat: „Dorim să normalizăm trep
tat, pas cu pas, relațiile dintre cele 
două state germane, să cădem de 
acord asupra unei declarații de re
nunțare la forță, căreia să-i ur
meze dezarmarea". W. Ulbricht a 
reamintit propunerile făcute de 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., Willi Stoph, cu privire 
la inițierea unor tratative între cele 
două state germane. In legătură cu 
scrisoarea de răspuns a cancelaru-
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Știri parvenite din Haiti 
informează despre execu
tarea a 19 militari acuzați 
de „rebeliune și atentat la 
viața președintelui". Fără 
să fie o noutate în prac
ticile regimului haitian, e- 
venimentul se distinge to
tuși față de altele simi
lare prin aceea că de astă 
dată însuși președintele 
republicii, Duvalier, a co
mandat plutonul de exe
cuție, fapt probabil sin
gular pe glob în zilele 
noastre.

Execuțiile sumare sînt 
epilogul unor evenimen
te care scot în evidență 
încă odată șubrezenia re
gimului haitian. Este pen
tru a doua oară în ulti
mul an cînd în Haiti se 
semnalează o stare de se
rioasă încordare. Complo
turile pe care le acuză au
toritățile prezintă ramifi
cații chiar în rîndurile ar
matei și poliției — pilonii 
de sprijin ai regimului 
Duvalier. Se impune o 
primă constatare : conspi
rațiile deocamdată eșuea
ză. !n perspectivă însă ele 
pot produce surprize, 
fiindcă îndărătul lor 
trag sfori groase. Nu 
un secret că regimul 
tian este compromis 
fața Departamentului
stat al S.U.A. Teroarea 
nelimitată pe care se bi- 
zuie Duvalier a provocat 
apariția unei mișcări de 
partizani grupate în 
„Frontul de eliberare". 
După îndelungi operații

de hărțuială, această miș
care s-a lărgit cu timpul, 
ajungînd acum să fie an
gajată în menținerea unor 
„poziții permanente" de 
luptă — cum se exprimă 
presa latino-americană. 
S.U.A. sînt îngrijorate nu

paradox, S.U.A. încurajea
ză un anumit fel de opo
ziție contra omului lor din 
Haiti. încă din 1965, un 
post de radio din New 
York („New York World 
Wide") transmite zilnic un 
program de jumătate de

se 
este 
hai- 

în 
de
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EFECTIVULUI DE SOLDAȚI
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Observatorii politici din capitala Sta
telor Unite apreciază că S.U.A. pre
gătesc în prezent o nouă escaladare 
a războiului din Vietnam, care se va 
concretiza prin noi trimiteri de tru
pe cerute de generalul Westmoreland. 
Aceste aprecieri sînt în directă legă
tură cu proiectata vizită a ministru
lui apărării, Robert McNamara, în 
Vietnamul de sud. Șeful Pentagonu
lui va pleca la Saigon în fruntea unei 
delegații compuse din înalți funcțio
nari civili și militari, printre care sub
secretarul de stat al S.U.A., Nicholas 
Katzenbach.

Nimeni nu se îndoiește la Wa
shington de semnificația acestei de
plasări, subliniază agenția France 
Presse. Numărul pierderilor ame
ricane în Vietnam crește conside
rabil. Așa-zisa campanie de pacifi
care, cum este denumită în S.U.A.

AMERICANI
neralul Westmoreland l-a prevenit 
pe președintele Johnson că nivelul 
global de 470 000 de militari, pre
văzut pentru sfîrșitul anului 1967, 
este insuficient. Șeful guvernului 
marionetă de la Saigon, generalul 
Ky, cere ca, pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, corpul expediționar a- 
merican să atingă cifra de 600 000. 
Se pare că Pentagonul împărtășeș
te această părere, deoarece se pre
vede deja expedierea a trei sau pa
tru divizii suplimentare, ceea ce 
ar însemna încă 100 000 de mili
tari.

NUMĂRUL AVIOANELOR 
AMERICANE DOBORÎTE : 

2030
HANOI 17 (Agerpres).— Agenția 

V.N.A. anunță că un nou avion american 
a fost doborît vineri deasupra provin- 

___  ___ A,, xx .-i c'e' nord-vietnameze Thanh Hoa. Acesta
agresiunea din Vietnam, face ca — precizează agenția V.N.A. — este 

cel de-al 2 030-lea avion american do
borît pînă în prezent pe teritoriul R.D. 
Vietnam.

mlaștinile din junglele sud-vietna- 
meze să înghită mii de militari a- 
mericani. încă în luna aprilie, ge-

PEKIN 17 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la 17 iunie 
a fost efectuată explozia primei 
bombe cu hidrogen produsă în R. P. 
Chineză.

în comunicatul difuzat de China 
Nouă se arată că efectuarea unor

lui R. F. a Germaniei, Kurt Georg 
Kiesinger, către președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, Willi Stoph, vorbitorul a re
levat că „aceasta înseamnă că dom
nul Kiesinger a recunoscut de pe 
acum existența Consiliului de Mi
niștri, care nu este altceva decît 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane".

într-o scrisoare de răspuns adre
sată lui Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, Kurt Georg 
Kiesinger, cancelarul R.F. a Ger
maniei, reamintește ideile funda
mentale din declarația sa guverna
mentală din 12 aprilie 1967.

în încheierea scrisorii se propune 
ca Willi Stoph și Kurt Kiesinger să 
numească împuterniciți pentru „a 
începe, fără condiții politice prea
labile, convorbiri cu privire la pro
bleme practice ale conviețuirii 
germanilor".

York mesaje radiofonice, 
Frontul de eliberare este 
tot mai prezent în peisajul 
haitian.

Perspectiva căderii lui 
Duvalier sub loviturile 
mișcării patriotice de re
zistență pune diplomația

haiti -TERMENII
DILEMEI

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

atît de posibilitatea ca 
Duyalier să cadă, ci în 
primul rînd pentru că așa 
ceva s-ar putea întîmpla 
fără garanția unei conti
nuități de orientare. C 
biectivele proclamate de 
Frontul de eliberare 
răsturnarea dictaturii, 
forme democratice și lichi
darea dominației monopo
liste străine — nu se po
trivesc deloc cu planurile 
Washingtonului pentru 
Haiti. Printr-un explicabil

o-

re-

oră în limba creolă, pro
gram redactat de o așa- 
numită „coaliție a haitie- 
nilor liberi". Un detaliu 
important : „coaliția" res
pectivă este condusă de 
fostul dictator Paul Ma- 
gloire, predecesorul lui 
Duvalier, de unde se vede 
preocuparea S.U.A. de a 
stimula în cadrul opozi
ției haitiene grupuri cu 
orientare convenabilă. 
Numai că, în timp ce Ma- 
gloire difuzează din New

S.U.A. într-o dilemă ne
plăcută : să sprijine mai 
departe pe actualul pre
ședinte haitian, acceptînd 
inconvenientele și riscu
rile ce decurg din aceas
ta, sau să mobilizeze și 
alte mijloace pentru asi
gurarea unui înlocuitor 
potrivit ? Se pare că în 
practică încă nu au optat 
definitiv pentru una din 
aceste soluții, aplicîn- 
du-se ambele în funcție 
de împrejurări. Anul tre
cut, cu prilejul tensiunii 
interne din Haiti, ziarele 
anunțau comunicatul ofi
cial despre descoperirea 
unui complot antiguverna
mental concomitent cu ști-

rea despre prezența în a- 
propierea coastei haitie- 
ne a unei forțe navale a 
S.U.A., aflată în „exer
ciții de rutină". Comen
tatorii scriau atunci că 
trupele de „mariners" ur
mau să fie chemate în 
ajutor de șefii conspirației 
la momentul oportun. Du
valier a reușit să prevină 
momentul, s-a răfuit cu 
complotiștii înainte ca a- 
ceștia să aibă timp de a 
trece la acțiune. Apoi lu
crurile au mers ca mai 
înainte : S.U.A. și-au re
înnoit afirmarea dorinței 
de relații amicale cu gu
vernul de la Port au 
Prince, ilustrînd-o, între al
tele, prin adăugarea a 
încă nouă milioane de do
lari la „ajutorul" pentru 
Haiti, din care o mare 
parte este folosită pentru 
echiparea armatei și a 
gărzii prezidențiale, iar 
altă parte a fost transfe
rată la suma de un mi
lion de dolari pe care Du
valier o depune anual la 
bănci străine în contul său 
personal. Ulterior, cîteva 
confruntări dezastruoase 
ale aparatului represiv 
haitian cu forțele de gue
rilă au făcut ca din nou 
să prevaleze preocuparea 
S.U.A. față de posibilita
tea pierderii controlului. 
Surse autorizate au des
cifrat mîna C.I.A. în or
ganizarea ultimului com
plot eșuat. Dilema pare 
să rămînă deocamdată în 
picioare.

asemenea experiențe nucleare de 
către R. P. Chineză are în întregi
me un scop de apărare. Declarăm 
din nou în mod solemn — se spune 
în comunicat — că niciodată și în 
■nici o împrejurare, China nu va fi 
prima care va folosi arma nuclea
ră. Ca și în trecut, poporul și gu
vernul chinez vor continua să de
pună eforturi împreună cu toate ce
lelalte popoare și țări iubitoare de 
pace din lume, pentru nobilul țel 
al interzicerii complete și distruge
rii totale a armelor nucleare.

Cambodgia a propus 
K D. Vietnam 
stabilirea de relații 
diplomatice

PNOM PENH 17 (Agerpres). — 
La 17 iunie, șeful statului cambod
gian, .prințul Norodom Sianuk, a a- 
dresat o scrisoare președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Vietnam, Fam Van 
Dong, în care propune stabilirea de 
relații diplomatice la nivel de am
basade.

în același timp, prințul Norodom 
Sianuk a declarat că s-a adresat I 
Frontului Național de Eliberare din ■' 
Vietnamul de sud, pro,punîndu-i 6ă 
trimită o reprezentanță diplomati
că la Pnom Penh.

Exploziei i-a urmat o 
avalanșă de fiare con
torsionate și blocuri de 
beton. Podul de cale fe
rată de la Kolwezi (Con
go-Kinshasa) s-a prăbușii 
în fundul văii. „Necunos- 
cuții" care au plasat în
cărcătura de dinamită au 
dispărut. Nu chiar fără 
urmă, pentru că s-au pre
zentat undeva să-și înca
seze onorariul. „Opera
țiunea Kolwezi’ reușise.

Scurgerea spre ocean 
a cuprului zambian pe 
ruta congoleză a fost pa
ralizată pentru cel puțin 
trei săptămîni, apreciază 
specialiștii. Pentru econo
mia zambiană aceasta în
seamnă stocuri de cupru, 
poate chiar 
ritmului 
dacă...

Pentru 
„dacă”, 
,r ■

de
încetinirea 
producție

că 
o

Zambia să accepte trans
portul cuprului său 
Rhodesia". De fapt, 
mai aici e „cheia" 
blemei.

In noiembrie anul 
cut, doi indivizi, Joy Au
brey Elliott și Rolf Dueni- 
biar (acesta din urmă vi
cepreședinte . al firmei 
metalurgice „Frederick 
Woellner Corporation", 
cu sediul la New York), 
au încercat să angajeze 
doi ingineri americani 
pentru a arunca în aer po
dul zambian de la Maza- 
buka. Operațiunea viza, ca

există un 
alternativă :

prin 
toc- 
pro-

■fre-

îț*

și acum, oprirea scurgerii 
spre ocean a cuprului 
zambian, pentru ca în fe
lul acesta să se exercite 
presiuni economice asu
pra guvernului de la Lu
saka și a-l determina 
să-și atenueze politica 
lui intransigentă față de 
regimul rasist rhodesian. 
Operațiunea de atunci a 
eșuat însă. Prinfr-un șir 
de acte de sabotaj, care 
au culminat cu aruncarea' 
în aer a podului de la..... găsesc în Zambia. Tre-
Kolwezi, cercurile intere
sate au încercat să supli
nească eșecul 
Mazabuka".

Zambia n-a 
fiecare prilej, 
fanții guvernului zambian 
și-au exprimat cu vigoare 
poziția lor față de ra
siștii de la Salisbury, cri- 
ticînd în același timp An
glia pentru poziția ei 
echivocă în problema 
rhodesiană.

în ultimele, .luni,, tele-, 
gramele sosite dih Lu
saka arătau că la sud de 
Zambezi se fac eforturi 
disperate pentru ca, prin 
acte de sabotaj, să se 
exercite noi presiuni asu
pra Zambiei. Ziarul en
glez „Guardian" scria 
recent că autoritățile ra
siste rhodesiene au infil
trat în Zambia o întreagă 
rețea de spionaj și diver
siune care culege infor
mații militare, provoacă 
dezordini, incită la tulbu
rări între diversele grupări

etnice din țară. La mijlo
cul lunii trecute procu
rorul general al Zambiei 
a declarat că patru indi
vizi, aflați în slujba Rho- 
desiei, au fost arestați, iar 
alți trei ăiifosf d'escope- 
riți recent.''Asupra' lor au " 
fost găsite documente re
feritoare la.personalul mi- • 
litar zambian și asupra 
activității reprezenfanți- 

. lor mișcărilor de elibe- 
■ rare, din Africa,■•■care se

„planului

cedat. Cu 
reprezen-

buie menționat că acțiu
nile de sabotaj se îm
pletesc strîns cu in
cursiunile trupelor colo
nialiste porfugheze pe 
teritoriul zambian? sub 
pretextul, .„urmăririi" refu- 
giațil.or angolezi,,..

„Operațiunea Kolwezi" 
este deci circumscrisă 

Jrtțr-un plan mai vast care 
urmărește schimbarea o- 
rientării politicii ..guvernu
lui de la Lusaka.' totodată, 
după părerea unor obser
vatori, „operațiunea Kol- ' 
wezi" urmărește să deter
mine Zambia să renunțe 
la transportul cuprului pe 
căile ferate congoleze și 
să reia vechea rufă, prin 
Rhodesia, căreia să-i plă
tească valută în schimbul 
transportului. Deci o spo
rire a veniturilor lui 
Smith.

Pînă acum Zambia nil 
s-a lăsat intimidată.

Augustin BUMBAC

în Comitetul celor 18

pentru dezarmare
POZIȚIA ITALIEI FAȚĂ DE TRATATIVELE 
ÎN VEDEREA ELABORĂRII UNUI TRATAT 

DE NEPROLIFERARE
GENEVA 17. — Corespondentul 

Agerpres, Horia Liman, transmite: 
Ih ședință Comitetului celor 18 sta
te.. pentru dezarmare șeful dele
gației, italiene, F. Cavalletti, a 
afirmat că actualmente cei doi co
președinți ai Comitetului — șefii 
delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. — 
poartă negocieri în vederea elabo
rării unui proiect comun de tratat 
de nerăspîndire a armelor nuclea
re. El a propus ca fiecare delega
ție să-și spună cuvîntul, astfel încît 
să se poată realiza un proiect 
list. „Amploarea adeziunii pe 
tratatul ar putea-o obține, a 
delegatul italian, depinde de 
pectarea exigențelor tuturor",
tratat de nerăspîndire a armelor 
nucleare, a spus în continuare vor
bitorul, trebuie să fie un punct de 
plecare pentru încetarea cursei 
înarmărilor nucleare și eliminarea

rea- 
care 
spus 
res-
Un

treptată a acestor arme, după cum 
trebuie făcută o legătură strînsă în
tre nerăspîndirea armelor nucleare 
și dezarmare. în același timp el ar 
fi de natură să contribuie la crea
rea unui nou climat, care să ga
ranteze atît statelor nucleare, cît și 
celor nenucleare securitatea, dem
nitatea, progresul și pacea. Este 
evident, a declarat Cavalletti, că 
dacă acordul între marile puteri 
nucleare este esențial, asentimentul 
și cooperarea țărilor nenucleare nu 
sînt mai puțin esențiale. Făcînd o 
paralelă între negocierile pentru un 
tratat de nerăspîndire a armelor 
nucleare și actuala situație inter
națională, delegatul italian a în
cheiat spunînd: „Nici o dată ca a- 
cum menținerea păcii nu s-a do
vedit atît de 
toți și nu a 
fiecare sector

dependentă de noi 
angajat atît de mult 
al activității umane".

agențiile de presă
La Conferința diplomatică pentru pro

prietatea intelectuală, care se desfășoară la 
Stockholm, Comisia a treia, al cărei președinte este 
reprezentantul țării noastre, ing. Lucian Marinete, 
a adoptat în unanimitate amendamentul la art. 4 al 
Convenției de la Paris pentru protecția proprietății 
industriale, propus de către Republica Socialistă 
România. Potrivit textului adoptat, invențiile pen
tru care au fost eliberate certificate de autor sînt 
protejate ca și invențiile pentru care au fost elibe
rate brevete de invenții.

Convorbirile dintre delegațiile P.C.F.
Si S.F.LO. Pflr,'s a avut l°c 0 nouă întîlnire între 
delegațiile Partidului Comunist Francez și Partidului So
cialist S.F.I.O. Delegația P.C.F. a fost condusă de Waldeck 
Rochet, iar delegația Partidului Socialist de Guy Mollet. 
In urma acestor discuții, reprezentanții celor două partide 
au dat publicității un comunicat în care se spune : „Con- 
tinuîndu-și întrevederile asupra problemelor ideologice, 
delegațiile au examinat problema căilor de trecere la 
socialism în Franța. Ele au hotărît să creeze mai multe 
comisii de lucru în vederea aprofundării studierii diferi
telor probleme abordate".

Acord algeriano-irancez pentru furni
zarea de gaze. La A1ser s_a anuntat ca între 
Franța și Algeria a fost semnat un acord potrivit căruia 
Algeria va furniza țării contractante cantitatea de 
3 500 000 000 mc gaze naturale.

Guvernul militar ghanez a pus sub stare 
de arest alte 122 de persoane, fără a se preciza mo
tivul. De la lovitura de stat, în Ghana au fost ares
tate aproximativ 800 de persoane, majoritatea lor 
fiind cunoscuți adepți ai fostului președinte Kwame 
Nkrumah.

Naționalizare în Congo {Brazzaville). 
După cum transmit agențiile de presă, Adunarea 
Națională a Congoului (Brazzaville) a adoptat vi
neri o lege conform căreia sînt trecute sub controlul 
statului companiile „L’Union electrique d’Outre 
mere" si „Compagnie africaine du service publi- 
que“.

Puternice manifestații antiguverna
mentale au avut J°c sîmbătă dimineața la Pusan, al 
doilea oraș ca mărime din Coreea de sud. Majoritatea 
universităților și școlilor secundare au fost închise. între

transmit:
stu'denți și forțele polițienești au avut loc ciocniri violente. 
Intr-o conferință de presă, liderii partidelor de opoziție 
au cerut organizarea unor noi alegeri parlamentare.

Ambasadorul Republicii Socialiste 
România în S.U.A., Petre Bălăceâhu, a oferit 
un cocteil cu ocazia plecării sale definitive de la post. 
La cocteil printre cei prezenți se aflau d-r.a Dean 
Rusk, reprezentîndu-1 pe secretarul de stat, Mike 
Mansfield, liderul majorității democrate din Senat, 
dr. Charls Franklin, asistent al secretarului de stat, 
J. Symington, ambasador, șeful protocolului Depar
tamentului de stat, ambasadori acreditați la Wa
shington și alți membri ai corpului..diplomatic. Au 
participat, de asemenea, oameni de afaceri, persona
lități culturale și științifice, ziariști.

Acțiuni ale patriciilor angolezi. Dup3 
cum a anunțat biroul din Alger al mișcării populare de 
eliberare din Angola, 343 de soldați portughezi, din care 
8 ofițeri, au fost uciși și 100 răniți de către partizanii ango
lezi, Forjele de partizani au dobopt un "bombardier în 
regiunea Luenna din sudul țării și au distrus șase șalupe și 
patru camioane militare.

Wilson la Paris. Premierul Wilson pleacă du
minică la Paris înfr-o vizită de două zile, la invitația pre
ședintelui de Gaulle. Convorbirile celor doj oameni de stat 
se vor concentra, probabil, asupra perspectivei aderării 
Angliei la Piața comună. Se știe că rezervele Franței au 
creat unele dificultăți în calea desfășurării rapide a pregă
tirilor și negocierilor în vederea aderării Angliei. Pe a- 
genda convorbirilor se vor afla și alte probleme referitoare 
la situația internațională și la evoluția Alianței atlantice.

COSfflOS-167. Un nou satelit artificial al Pă- 
mîntului, „Cosmos-167", a fost lansat sîmbătă în 
U.R.S.S. Scopul lansării lui este, după cum anunță 
agenția ' TASS, continuarea cercetării spațiului 
cosmic, conform programului "a cărui .realizare a 
început la 16 martie 1'962 — data lansării primului 
satelit din seria „Cosmos".

Nemulțumire se manifestă în cercurile largi ale 
opiniei publice japoneze față de hotărîrea primului mi
nistru Eisaku Sato de a întreprinde o vizită oficială Ia 
Saigon. împotriva acestei vizite s-au declarat deschis 
Partidul Socialist din Japonia, Partidul Comunist, Con
siliul General al Sindicatelor și numeroase alte organizații 
democratice din țară. La rîndul său, presa își exprimă 
îndoiala asupra oportunității vizitei premierului japonez 
în Vietnam.
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