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SHE

Continuîndu-și vizita în Moldova, tovărășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Virgil Trofin, Petre 
Lupa și Gheorghe Stoica au fost în cursul zilei de joi oaspeții județului Botoșani, unde s-au întîlnit cu numeroși 
oameni ai muncii, cu specialiști din unitățile industriale și agricole, cu reprezentanți ai intelectualității din acest 
județ, cu care au discutat despre problemele muncii pentru îndeplinirea programului de dezvoltare a țării.

/

La plecarea din Iași, popu
lația orașului urează conducă
torilor de partid și de stat un 
călduros „drum bun". O pu
ternică manifestare de dragoste 
fi atașament tntîmplnă pe con
ducătorii de partid și de stat 
la Podul Iloaiei, Tirgul Fru
mos, Cotnari, Hîrlău și tn 
celelalte localități de pe traseu.

In numeroase locuri, săte
nii au organizat frumoase ex
poziții care prezintă roade din 
această toamnă, expresie a 
bucuriei muncii împlinite.

Ora 11. La Intrarea pe teri
toriul județului Botoșani, to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
tint Intimpinați de tovarășii 
Gheorghe Ghinea, membru su
pleant al C C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Botoșani al P.C.R., preșe
dintele consiliului popular ju
dețean, de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești. Mii de țărani imbră- 
cați tn portul strămoșesc, băr
bați și femei, tineri și virst- 
nici aclamă îndelung, manifes- 
ttndu-și bucuria de a-i avea 
In mijlocul lor pe conducăto
rii partidului și statului. Sub 
un imens portal ce poartă in
scripția „Bine ați venit, iubite ■ tovarășe Nicolae Ceaușescu și dragi oaspeți", conducătorii 
de partid și de stat sînt în- 
tîmpinați, potrivit datinel, cu 
pline și sare. Unindu-și gla
surile intr-un uriaș 
de bărbați rostesc o 
bun venit. Izbucnesc 
aplauze și ovații.

începe vizita de lucru în ju
dețul Botoșani. Vechi pămînt 
românesc, pomenit adesea de 
cronicari, ținutul Botoșanilor a 
nscris pagini de neuitat tn isto
ria poporului nostru; aici mal 
stau și astăzi mărturie ctitorii 
ale lui Petru Rareș, Alexandru 
Lăpușneanu, Ieremia Movilă și 
ale altor domnitori, aceste me
leaguri au dăruit culturii ro
mânești pe Mihai Eminescu, 
George Enescu, Nicolae Iorga, 
Ștefan Luchian și mulți alți 
cărturari și artiști; de aici au 
pornit marile răscoale țără
nești din 1907 care au cuprins 
întreaga țară.

Ținut de legendă, împodobit 
eu dărnicie de natură, înfru
musețat și mai mult prin hăr
nicia și priceperea locuitorilor 
săi, județul Botoșani se înfăți
șează astăzi ca loc al unor 
prefaceri înnoitoare, ce și-au 
pus pecetea pe fiecare așezare. 
Cooperativizarea agriculturii a 
schimbat din temelii, și aici, 
traiul țăranului. In satele ju
dețului s-au ridicat în ultimii 
ani mii de case noi, s-au con
struit zeci de școli și de că
mine culturale. Industria bo- 
toșeneană — creație a anilor 
socialismului — numără astăzi 
întreprinderi puternice ca uzi
nele textile „Moldova" din Bo
toșani, Fabrica de zahăr „Șire
tul" de la Bucecea, fabricile de 
confecții din Botoșani și Doro- 
hoL Sute de școli de toate gra
dele, un teatru, muzee și case 
memoriale, numeroase alte a- 
țezăminte culturale au îmbogă
țit peisajul spiritual al acestor 
locuri.

cor, sute 
urare de 
puternice

^Continuare în pag. a IV-a)

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la adunarea intelectualilor din lași
Stimați tovarăși.La mitingul de astăzi m-am referit ia cîteva probleme care consider că, preocuptnd întregul nostru popor, muncitori, țărani, intelectuali, preocupă deopotrivă și intelectualitatea din Iași.Am ascultat cu deosebită .plăcere cuvîntuil reprezentanților intelectualității Ieșene. în tot ceea ce ați apus, tovarăși, vedem o expresie a încrederii dv. în politica marxist-leninistă a partidului nostru, o expresie a hotărîrii intelectualității ieșene ca, alături de întreaga noastră intelectualitate, să-și aducă contribuția la înfăptuirea programului de desăvîrșire a socialismului în România. S-au ridicat și o serie de probleme pe care le-ați dori realizate. Ele o- glindesc preocupările celor care lucrează în diferitele sectoare ale cercetării științifice, ale creației li- terar-artistice de a dezvolta activitatea lor, de a valorifica mai din plin forțele intelectuale de care dispun orașul și județul dv. Nu am de gînd, și vă rog să nu-<mi luați în nume de rău aceasta, să răspund imediat la problemele ridicate astăzi; ele necesită studiu, o analiză atentă pentru a vedea posibilitățile existente pentru realizarea lor și poate, la unele, și oportunitatea realizării. Este justificată dorința, pe care noi o apreciem, a intelectualilor ieșeni de a nu rămîne în urmă în nici un sector, de a fi la înălțimea activității tumultuoase desfășurate în patria noastră pentru dezvoltarea științei și culturii.Este adevărat, lașul are vechi tradiții științifice și artistice. în aceste domenii a dat oameni de valoare care constituie o mîndrie a poporului nostru. Nu este, desigur, ușor să asiguri continuarea acestor tradiții,

dar mai cu seamă să ridici activitatea științifică și culturală, folosind tradițiile bune, la nivelul cerințelor de astăzi ale științei și culturii, la nivelul exigențelor pe care partidul, poporul nostru, le pun în fața intelectualității. Noi, conducerea partidului și statului, dăm o apreciere deosebită activității desfășurate de intelectualitatea ieșeană în domeniul învăță- mîntului. Intr-adevăr, aici, în acest puternic centru universitar al României, se obțin rezultate bune. Mii și mii de absolvenți ai învăță- mîntului tehnic și universitar contribuie, alături de specialiștii care învață în alte centre ale țării noastre, la desăvîrșirea operei de construcție socialistă. Aș dori să folosesc acest prilej pentru a exprima corpului didactic, tuturor tovarășilor care lucrează în domeniul pregătirii tineretului, cele mai calde felicitări pentru munca pe care o depun și urări de noi succese în activitatea lor (aplauze).Se desfășoară în Iași o intensă activitate în domeniul cercetării științifice. Și în acest sector lașul se poate mîndri cu o serie de rezultate pozitive. Dar noi considerăm că trebuie să se depună eforturi și mai mari pentru a folosi pe deplin potențialul științific din Iași, puternicul corp de oameni de știință de aici, pentru a organiza mai bine cercetarea științifică în cadrul învățămîntului superior. Și în acest domeniu trebuie nu numai continuate tradițiile progresiste, ci și sporit aportul concret la dezvoltarea științei românești contemporane. Este de înțeles, tovarăși, că opera pe care noi o înfăptuim— construirea societății socialiste— nu poate să fie dusă la bun sfîrșit fără a pune la temelia ei tot ceea ce omenirea a creat mai bun în toate domeniile de activitate, și în primul rînd în domeniul

științei. Astăzi, cînd sîntem martorii celui mai uriaș progres al științei, care schimbă în mod radical nenumărate concepții, care creează orizonturi noi, nebănuite, a nu cerceta, a nu te strădui să duci mai deparțe cunoașterea, a np te pune ■în serviciul progresului material și spiritual înseamnă a te condamna celei mai grave ră- mîneri în urmă. Ori noi, comuniștii, ne-am propus să construim societatea cea mai avansată din lume. De aceea trebuie să facem totul pentru a stăpîni ceea ce știința a creat mai bun, de aceea oamenii noștri de știință trebuie să fie creatori, să contribuie la progresul general al științei. (aplauze). Iată de ce, tovarăși, nu este suficient să vorbim de Petru Poni sau de alți oameni de știință din trecutul Iașilor. Trebuie să ne propunem să avem nu unul, ci zeci de Petru Poni, zeci de matematicieni și fizicieni de valoare. lașul poate face aceasta. La această muncă cheamă partidul nostru și pe intelectualii din Iași, (aplauze puternice, prelungite).Noi dezvoltăm o industrie modernă în Iași. Dacă m-aș referi numai la chimie, în curînd va intra aici în funcțiune un mare combinat modern, puternic, cu tehnologie importată. Dar oare, tovarăși, va trebui să fim permanent tributari ai importului de tehnică și de creație științifică ? Nu, trebuie să ne propunem ca, pe baza progreselor pe care le-am obținut în dezvoltarea forțelor de producție, să ducem mai departe noi înșine cercetarea științifică, să valorificăm la o scară mai largă creația oamenilor noștri de știință. Avem mulți oameni de știință valoroși. Și în străinătate sînt mulți români fruntași în cercetarea științifică modernă în chimie, în electronică.

Noi dorim, ca șl dv., oamenii de știință din Iași, să fiți permanent un detașament de frunte al științei românești, (aplauze). Aceasta este valabil și pentru alte sectoare de activitate spirituală. Avem în- tr-adevăr un trecut frumos în creația literară ieșeană. Să-rfti' fie'' permis să adaug că astăzi nu putem spune că sîntem în Iași la înălțimea acestui trecut. Avem unele rezultate bune; dar considerăm că trebuie să lucrăm în așa fel, îneît să avem rezultate și mai bune, ca din rîndurile intelectualității ieșene să se afirme cît mai mulți urmași demni ai lui Vasile Alecsandri, Eminescu, Sa- doveanu, nii de au ce unde să în afară cîmpii, de rîuri, sociale pe care nu le-au cunoscut înaintașii noștri și care așteaptă de la creatorii de astăzi din Iași, ca și din București, și din restul țării, să le redea în toată măreția lor. Artiștii au datoria să lase scris urmașilor, peste veacuri, mărturii despre ceea ce au fost în stare să creeze constructorii socialismului, despre ceea ce au fost în stare să realizeze oamenii de litere și de arte de azi. Ei trebuie să se întreacă cu înaintașii, să făurească opere mai valoroase de- cît aceștia. Faptele mărețe săvîrși- te de clasa noastră muncitoare, de țărănime, de intelectualitate, sub conducerea partidului, întruchipate în opere pot deveni un tezaur de valori care să contribuie la înarmarea spirituală, la mobilizarea întregului popor la marea operă de edificare a României socialiste.
(aplauze puternice).

Creangă. Oare oame- creație de astăzi nu să scrie, nu au de se inspire ? Dimpotrivă, de munți, de păduri, de avem înfăptuiri

(Continuare in pag. a Il-a)

Am fost de curînd 
oaspetele unui învăță
tor pensionar din 
Gorj. Și, depănîndu-și 
amintirile, bătrînul le 
ilustra arătîndu-mi cî- 
teva fotografii din- 
tr-un album îngălbe
nit de vreme. „Dimieri 
la Ploștina înălbind 
dimie". „Firizari tăind 
ulucă". „Răscruci de 
drumuri la Roșiuța". 
„Cășerie", „Potcovă- 
ria lui Ciuleandru". 
Explicațiile de-abia se 
mai deslușeau pe hîr- 
tia îmbătrînită. Cu al
bumul acela pe ge
nunchi, acolo în pris
pa casei învățătoru
lui, mi-a părut rău că 
înainte de a se petrece 
toate cite au modificat 
atît de exploziv Gor
jul, plasîndu-l pe tra
iectoria valorilor în
registrate de civiliza
ția modernă, oamenii 
nu au avut grijă să 
înregistreze pe pelicu
lă vechile imagini ale 
acestui ținut. Cum 
învîrtea Motrul zba
turile morilor de la 
Padeș, cum ridica 
maielele pivelor pen
tru a izbi dimiile 
ploștinarilor, cum tă
iau ulucă firizarii din 
Bumb ești 
sfredeleau 
fîntînarii 
eleni ?...

cu cărbuni. Văzduhul 
e hașurat cu cablu
rile sistemelor de 
înaltă tensiune. Cen
trul bazinului este ti
rajul minier Motru — 
prezență nouă printre 
așezările urbane ale 
țării — care la sfirșl- 
tul acestui an va nu
măra o zestre de a- 
proape 3 000 de, apar
tamente.

Gorjul industrial 
trebuie căutat și prin
tre piscurile pleșuve 
ale Sușenilor, de unde 
coboară calcarul spre 
Tîrgu Jiu, spre a fi 
transformat în ciment. 
Obiectivul industrial 
din vechiul tîrg de 
lingă Jiu se pregăteș
te intens pentru o 
producție anuală de 
2 milioane tone de ci
ment, 2 700 000 metri 
pătrați de plăci de 
azbociment, 210 000 to
ne de var și 1500 km 
de tuburi de azboci
ment necesare siste
melor de irigații. Cal
carul desprins din tă
ria munților de la Su
seni își recapătă mo
numentalitatea în si
luetele zvelte ale via
ductelor de la Porțile 
de Fier, în frontoane- 
le semețe ale atîtor 
noi construcții.

Itinerarul industrial 
te conduce și la Baia 
de Fier, în căușul de 
piatră al Carpaților, 
unde se flotează gra
fitul — tn locuri dă
ruite cu podoabele 
albe din peșterile Mu
ierii și Polovragi 
(unde, spune legenda, 
își avea sanctuarul 
Zamolxe, zeul daci
lor). Priviți din Pa
ring, munții ce îm
presoară Bala de Fier 
par o fantastică am
foră în care viaturile 
și apele au ferăstruit 
prin calcar și argilă 
zig-zaguri sugerînd 
motivele culturii neo
litice de la Cucuteni. 
Aceste drumuri se în
soțesc cu cele fores
tiere, 
lungul cărora coboară 
pădurile din Cheile 
Oltețului spre combi
natul de industriali
zare a lemnului din o- 
rașul care adăposteș
te creațiile monumen
tale ale genialului 
meșter Brtncuși.

Ținut din mijlocul 
căruia țîșnește „Co
loana Infinitului", 
Gorjul, prin noile cote 
ale ascensiunii sale e- 
conomice și sociale, 
sugerează simbolic ur
cușul socialist.

Lucian ZATTI

pe goblenuri, vom afla 
firele albastre, para
lele, sprijinindu-se pe 
stîlpii de înaltă ten
siune. Fiindcă gorjen- 
cele își văd soții și fiii 
muncind să scoată la 
lumină pădurile as
cunse, lignitizate, sub 
scoarța dealurilor. 
Fiindcă tn Gorj s-a 
răspîndit vestea că 
mina de la Cicani dă 
1 350 000 tone de lignit. 
Acolo cărbunele este 
smuls din încremeni
rea lui milenară de 
cupele unor excava
toare gigant ridicate 
pe verticală pînă la 
înălțimea unui bloc cu 
zece etaje. Fiindcă, în 
viitorul apropiat, cînd 
și alte mine vor intra 
în exploatare, două 
hornuri fumegînde vor 
împunge cerul undeva 
pe aproape. Iar cînd 
termocentrala de la 
Rogojelu va intra în 
funcțiune, 
du-se în 
marilor i 
lectrice 
lignitul 
re va 
nouă ... 
rioară, de valorificare. 
Rogojelu reprezintă 
astăzi un conglomerat 
de coțraje, ansambluri 
metalice, stații de be
toane, buldozere și 
autobasculante, un 
șantier dinamic care 
prefigurează dimen
siunile titanului in
dustrial de miine.

Punerea in valoare 
a importantelor zăcă
minte de cărbune își 
așează din plin pece
tea asupra peisajului 
social, scoțînd din a- 
nonimat o întreagă 
salbă de localități de 
pe valea Motrului, 
printre care — Ho- 
răști, Leurda, Ploști
na, Lupoaia și Roșiu
ța. Dimierii și " ’ . 
rii, feciorii lor, au în
vățat să stăpînească 
combinele miniere, 
răspunzînd exigențe
lor unor profesii mo
deme. Și pe măsură ce 
ei, ortacii din „șutu
rile" lui Ion Schiau 
sau ale lui Nicolae 
Mardare, pătrund tot 
mai adine in mărun
taiele pămîntului, pă
durile carbonizate se 
reîntorc la lumină pe 
transportoare meca
nice și pe benzi de 
cauciuc. Bazinul car
bonifer Motru, în pli
nă dezvoltare, e ha
șurat cu benzi de as
falt pe care aleargă 
autocamioane și tu
risme, cu drumuri de 
fier pe care aleargă 

‘* încărcate

drumuri de-a

e-
țării, 

carie- 
o 

supe-

/iriza-

, tnscriin- 
constelația 

centrale 
ale 1 

din 
cunoaște 

treaptă,

sau cum 
pămîntul 

din Ți- 
_____ .... Alte imagini, 
de un dinamism fără 
precedent, se derulea
ză pe „ecranul pano
ramic" al Gorjului.

In replică peste 
timp, ploștinarii sînt 
astăzi pietoni în ora
șul cel nou de pe ma
lul Motrului, după 20 
de ani Bumbeștii i-au 
primit încă o dată pe 
brigadieri, veniți să 
împerecheze drumul 
de fier, din trecătoa- 
rea Lainici cu altul de 
asfalt, „fîntînarii" din 
Țicleni 'sfredelesc pă
mîntul cu instalații 
moderne -de mare 
adîncime. Imaginile 
acestea, care sugerea
ză noile ritmuri ce 
pulsează In perimetrul 
Istoric al Gorjului, le 
regăsim transpuse și 
tn cusăturile de la 
Tismana, „scrise" cu 
amici pe borangicuri, 
conturate tn pînza în
tinsă pe gherghef.

Să privim,', cu aten
ție covoarele gorjen- 
celor de la Tismana. 
Printre florile presă
rate în poiana mutată 
cu uneltele.'.de țesut 
din plai pe pînză, un 
miner și-a uitat lăm- 
pașul. Mai sus de a- 
coperișul unei mori 
mărunte, mutată cu , 
acul de lingă vadul ei vagoanele

0 NOUĂ
AU TERMINAT

SEMĂNATUL KM 4
GRIULUI

— întreprinderile
agricole de stat și
cooperativele agri
cole din județul
Teleorman
— Cooperatorii
din județele Ilfov
și Constanța

In timpul marelui miting din orașul Botoșani

SPORTULUI
ROMÂN

LA MEXIC
IONEL DRÎMBĂ - cam
pion olimpic la floretă

Ieri, în zori (după ora Bucu- 
reștiului), în sala de arme a 
complexului sportiv „Magdalena 
Mixhuca" din capitala Mexicu
lui, miile de spectatori au aplau
dat o nouă și strălucită victo
rie olimpică românească : SCRI- 
MERUL IONEL DR1MBĂ A 
CUCERIT LAURII ȘI MEDA
LIA DE AUR DE CAMPION O- 
LIMPIC LA FLORETĂ.

Finala a avut o desfășurare 
dramatică. Reprezentantul nos
tru a cîștigat cu 5—0 primul a- 
salt in fața lui Kamuti. In con
tinuare, Drîmbă l-a întrecut pe 
cel de-al doilea finalist al nos
tru, Mihai Țiu, dar a pierdut 
surprinzător cu 2—5 la Noel. In
tre timp, Țiu cîștigă (cu 5—3) un 
asalt important la Revenu. Io
nel Drîmbă își revine și în a- 
saltul cheie cu Magnan, stîngaci 
ca și el, cîștigă cu 5—4. După 
victoria lui Revenu asupra lui 
Kamuti, doar francezul și româ
nul aveau cite trei victorii. Me
dalia de aur se hotăra între ei. 
Asalt decisiv electrizant, emoții 
în tribună. După 6 asalturi, 
Drîmbă conducea cu 4—2. Re
venu își joacă ultima carte ; me
reu în atac punctează de două 
ori consecutiv : 4—4. Moment de 
supremă tensiune. Atacă Reve
nu, dar Drîmbă, într-un' efort 
suprem, punctează decisiv. Ex
plozie de aplauze : românul Io
nel Drîmbă este campion olim
pic.

(Citiți In pag. 7-a corespon
denta trimisului nostru la Ciu
dad de Mexico),

•v
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ADUNAREA INTELECTUALILOR DIN IAȘI

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. t)Avem mîndria de a fi participant activi ai marilor transformări eare au loc în patria noastră, ai politicii externe promovate de partidul și guvernul nostru. Cu toții ne mîndrim atunci cînd în țară sau în străinătate prietenii noștri din țări socialiste și din alte țări apreciază ceea ce facem noi. Oare oamenii noștri de artă, de cultură nu trebuie să se inspire din aceste realizări, nu trebuie să le redea în cuvinte meșteșugite care să nu „sune numai din coadă" și care să înflăcăreze, să mobilizeze la luptă ? Iată ce cerem noi de la creatorii de astăzi. Ideologia noastră marxist-leninistă, materialismul dialectic și istoric — concepția partidului nostru despre lume și viață — dau o asemenea perspectivă filozofică, istorică, în- cît trebuie numai bine înțelese și bine' folosite pentru a genera opere la înălțimea gîndirii clasei noastre muncitoare, la înălțimea politicii partidului nostru. Iată ce 

cerem noi de la oamenii de crea
ție. (aplauze puternice).Țelul suprem al politicii noastre 
este omul, crearea condițiilor ca muncitorul, țăranul, intelectualul să se poată bucura de toate binefacerile civilizației. Pentru om făurim baza materială, dezvoltăm forțele de producție, perfecționăm relațiile de producție, căutăm să așezăm raporturile sociale pe baza principiilor marxist-leniniste, să înlăturăm tot ceea ce alterează sau umbrește idealul echității sociale, al egalității în drepturi. Făurim societatea socialistă în care omul să fie figura centrală, în care totul să fie închinat omului. Gonsiderăm că și creatorii de valori spirituale trebuie, urmînd principiul călăuzitor al politicii partidului, să închine tot ceea ce făuresc omului, fericirii sale. Așa vor contribui la perfecționarea tot mai rapidă a societății noastre, la desăvîrșirea socialismului, la crearea condițiilor pentru edificarea comunismului în România, (vii 
aplauze).Una din direcțiile în care partidul nostru acționează continuu în ultimul timp și căreia îi acordă o atenție deosebită este dezvoltarea democrației socialiste, crearea condițiilor organizatorice pentru ca toate categoriile sociale, oamenii muncii din toate domeniile de activitate să poată participa „tot m.șij 'intens și mai larg la dezbaterea politicii partidului de construcție socialistă internă și a problemelor internaționale. Vedem în aceasta calea sigură a asigurării mersului tot mai ferm înainte pe calea socialismului, mijlocul de a asigura ca toate măsurile pe care le întreprindem să corespundă cît mai deplin intereselor și năzuințelor întregului popor.

In legătură cu aceasta se pune întrebarea dacă nu cumva dezvoltarea și lărgirea democrației vin în contradicție cu principiile dictaturii proletariatului, cu interesele societății socialiste ? Desigur, tovarăși, discuții teoretice se pot duce asupra multor probleme. Noi considerăm însă că principiile care călăuzesc activitatea comuniștilor, concepția despre lume și viață a clasei muncitoare, materialismul dialectic și istoric au răspuns de mult la această problemă. Nici nu se poate concepe o orînduire socialistă fără asigurarea celei mai largi democrații pentru toți cei ce muncesc. însuși faptul că socialismul lichidează proprietatea particulară asupra mijloacelor de producție, lichidează inegalitatea în repartiția produsului social, a venitului național, asigură drepturi egale pentru toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, de sex, de rasă, posibilitatea de manifestare liberă a capacității și personalității fiecărui om, creează condiții pentru înfăptuirea celei mai largi democrații pe care a cunoscut-o vreodată omenirea. Este de înțeles că acolo unde sînt clase exploatatoare, unde există proprietate particulară, unde sînt exploatatori și exploatați, nu poate fi vorba de o adevărată democrație, de egalitate deplină între oameni. Dar în socialism, unde a- ceste tare sînt înlăturate, omul devine cu adevărat părtaș activ la înfăptuirea propriului său destin, se manifestă în toate domeniile de activitate, își spune părerea liber a- supra tuturor problemelor privind dezvoltarea societății socialiste. în aceasta vedem noi una din cerințele desăvîrșirii construcției socialiste, unul din domeniile în care socialismul își afirmă superioritatea față de toate orînduirile de pînă acum, (aplauze puternice, în
delungi).Democrația socialistă nu numai că nu diminuează puterea clasei muncitoare, ci, dimpotrivă, întărește forța alianței clasei muncitoare cu țărănimea, cu intelectualitatea. Dominația clasei muncitoare, ca clasă conducătoare a societății, este dominația oamenilor e- gali în drepturi, a clasei care desființează exploatarea și prin a- ceasta deschide drumul făuririi societății fără clase. In aceasta constă una din laturile principale ale misiunii istorice pe care o înfăptuiește clasa noastră muncitoare. Dezvoltarea democrației socialiste nu numai că nu slăbește, dar face mai puternică, mai de neînvins puterea poporului în frunte cu clasa muncitoare. Masele, stăpîne pe destinele lor, făuresc societatea liberă de orice exploatare, de orice nedreptate între oameni, între clase, (vii și îndelungi aplauze).Se mai pune întrebarea : oare există pericolul ca anumite con

cepții idealiste, retrograde, care se mai manifestă sau pot pătrunde dinafară, să pună în pericol'orîn- duirea socialistă ? Oare, tovarăși, există în România, unde au triumfat pe deplin relațiile de producție socialiste, unde au fost lichidate pentru totdeauna clasele exploatatoare, pericolul restaurării, în vreo, formă sau alta, a capitalismului ? Nu. Un asemenea pericol nu există, (vii, puternice a- 
plauze). Concepția clasei muncitoare despre lume — materialismul dialectic și istoric, marxism-leni- nismul — s-a afirmat și a învins în luptă cu concepțiile idealiste, retrograde, în condiții deosebit de grele. Ea s-a impus pentru că este singura concepție științifică despre lume care asigură progresul social al omenirii. Și dacă teoriile elaborate de Marx și Engels și-au învins adversarii în condițiile capitalismului, este posibil ca, atunci cînd clasa muncitoare se află la putere, să se poată vorbi de posibilitatea ca ele să fie înlăturate de teoriile pe care le-au înfrînt în împrejurările arătate ? Nu, tovarăși. O asemenea posibilitate nu există, (puternice și în
delungi aplauze).A pune problema existenței unui asemenea pericol înseamnă a nu înțelege valoarea, forța de neînvins a marxism-lenî- nismului, a o subaprecia, a sădi neîncrederea în invincibilitatea mar- xism-leninismului. Noi respingem asemenea teorii care n-au ce căuta în rîndul clasei muncitoare, (vii 
aplauze).Desigur, tovarăși, marxism-leni- nismul nu este o dogmă, o religie, în care să cauți citate din nu știu ce sfînt. Este o concepție de studiu, de cercetare, de interpretare a societății omenești, de înțelegere a fenomenelor vieții, o concepție revoluționară care ajută la transformarea societății, la crearea istoriei omenirii, o concepție de luptă pentru progres, (aplauze 
puternice).în abordarea problemelor dezvoltării contemporane trebuie pornit de la folosirea acestei concepții și metode științifice. Pe baza sa trebuie analizate fenomenele și elaborate concluziile practice pentru activitatea revoluționară, pentru construcția societății socialiste. Numai în felul acesta comuniștii își îndeplinesc rolul de organizatori : de forță înaintată a societății. Ați citit, tovarăși, cum își băteau joc Marx, Engels, :iUenin; <Je adelă1 că're 'Cdnsiderau că' trebuie să°gă- sească îh teoria lor revoluționată răspuns de-a gata la toate problemele. Ei au atras de nenumărate ori atenția că aceia care gîndesc astfel duc înapoi marxism- leninismul, că marxist-leniniști sînt aceia care știu să fie în pas cu vremea, cu transformările revoluționare ale societății, care gîndesc cu capul lor și știu să conducă — aplicînd adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete — transformările revoluționare ale societății.Iată de ce trebuie să dezvoltăm și să acordăm mai multă atenție învățămîntului ideologic în universitățile noastre, să-i înarmăm pe oamenii noștri de știință și cultură nu numai cu cunoștințele tehnice, ci și cu concepția revoluționară despre lume și viață a partidului. Numai așa vom crea adevă-
Cuvmtărîle rostite de participanfii

După cum s-a anunțat, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C, al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C: al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Petre Lupu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al. P.C.R., președin

In timpul întîlnirii cu intelectualitatea ieșeană

rați constructori ai socialismului și comunismului, așa vom putea asigura forța necesară care să asigure înălțarea continuă pe noi culmi a națiunii noastre socialiste, 
(vii aplauze).Desigur, tovarăși, problemele care se pun astăzi în lume, în dezvoltarea societății, în mișcarea revoluționară sînt foarte complexe. Ele cer răspuns și acest răspuns trebuie să pornească de la faptul dacă acțiunile comuniștilor, fie ei din țările socialiste sau din țările capitaliste, servesc cauzei progresului sau sînt de natură să-i aducă prejudicii. Faptul că partidul comunist a devenit forță conducătoare, că clasa muncitoare a cucerit puterea și se află în fruntea poporului nu rezolvă de la sine problemele complexe ale transformării revoluționare a societății. In acest Complex de probleme putem găsi soluții corespunzătoare dacă pornim de la legile generale ale dezvoltării sociale, dacă studiem și cunoaștem bine condițiile specifice istorice și sociale din fiecare țară, din fiecare epocă în care desfășurăm activitatea noastră. Numai așa munca noastră, a comuniștilor, va servi în întregime cauzei progresului, cauzei revoluționare, triumfului păcii în întreaga lume, (aplauze puternice).Mișcarea comunistă știți cu toții că a devenit o forță ce numără zeci de milioane de oameni, revoluționari care înfruntă în condiții grele teroarea, moartea, pentru triumful socialismului și comunismului. Această creștere pune probleme noi pentru mișcarea revoluționară. Vechile forme organizatorice, modul de a înțelege realizarea unității dintr-un centru unic nu mai corespund nevoilor mișcării și devin o piedică în calea dezvoltării luptei revoluționare, (aplauze).Acest lucru a fost înțeles încă în 1943 de Comintern. încă atunci s-a dat aprecierea că trebuie să se creeze o altă bază de relații în mișcarea comunistă, baza respectului ■ independenței fiecărui partid, a dreptului fiecărui partid de a rezolva de sine stătător problemele conducerii luptei revoluționare. Numai așa, se spunea încă atunci, partidele comuniste își vor putea îndeplini în noile condiții rolul lor de avangardă a societății. Cu atât mai actuală este astăzi problema realizării unei noi forme de unitate Cînd mișcarea comunistă a devenit incomparabil mai puternică. A . încerca să menții forme care nu mai corespund dezvoltării înseamnă a nu înțelege schimbările care au loc șl care asigură mersul înainte al mișcării revoluționare. De altfel, încercare zadarnică, pentru că nimeni nu poate realiza acest lucru. Această transformare calitativă a mișcării noastre revoluționare este un proces dialectic. Ea duce în mod necesar, legic, la găsirea unor noi forme de realizare a unității, care nu va fi mai slabă, ci, dimpotrivă, incomparabil mai puternică decît în trecut Aceasta va fi unitatea partidelor egale în drepturi, independente în stabilirea liniei lor politice și a formelor de acțiune, solidare în lupta pentru socialism, pentru comunism, pentru pace, 

(aplauze puternice).M-am referit la aceste probleme 

tele Comitetului de Stat pentru 
Probleme de Organizare și Salari
zare, și Gheorghe Stoica, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., membru al Consi
liului de Stat, s-au întîlnit în după- 
amiaza zilei de 16 octombrie cu 
intelectualitatea ieșeană.

In sala Filarmonicii de Stat „Mol
dova", unul dintre cele mai presti
gioase lăcașuri de cultură ale la
șului, au fost de față, intr-o repre

care poate pentru unii ar părea că nu au o legătură prea strînsâ cu problemele activității științifice. Cred însă că nu se găsesc, cel puțin în această sală, asemenea tovarăși. Cu toții înțelegem că progresul științei, progresul spiritual al societății noastre este de neconceput dacă nu se întemeiază pe concepția revoluționară despre societate — materialismul dialectic și istoric, dacă nu ne călăuzim în întreaga noastră activitate de învățătura atotbiruitoare marxist-leninistă. Tocmai de aceea este necesar să analizăm și să ne spunem părerea asupra problemelor dezvoltării contemporane, să înțelegem bine fenomenele. In felul a- cesta vom putea să ne orientăm mai bine în activitatea multilaterală ce se desfășoară în țară și în străinătate, să acționăm cu forțe mai puternice,. să ne aducem contribuția la desăvîrșirea- socialismului, la cauza unității mișcării comuniste, a țărilor socialiste, la triumful socialismului în întreaga lume, (aplauze îndelungi).Deoarece în cuvîntul de la mitingul de astăzi m-am referit la multe probleme care am considerat că este bine să rețină atenția oamenilor muncii din toate domeniile de activitate din Iași, nu aș dori să mă mai opresc asupra lor. Doresc numai să subliniez din nou, în încheiere, că partidul nostru, guvernul nostru așteaptă de la valorosul corp de oameni din învățămîn- tul, știința și cultura Iașilor să depună eforturi și mai stăruitoare pentru perfecționarea activității lor. In aceasta constă una din îndatoririle cele mai mari ale intelectualului societății noastre socialiste. Noi punem la baza făuririi socialismului știința. Aceasta incumbă eforturi sporite fiecărui om de știință și cultură. Cunoașterea umană nu se realizează nici în șase, nici în opt, nici în zece ore. Cînd te apuci de o muncă serioasă și vrei într-adevăr să descoperi ceva apoi aceasta trebuie să te preocupe zi și noapte. Numai așa poți da ceva valoros pentru socie
Cu prilejul întîlnirii cu activul 

de partid și de stat din județul 
Iași, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresindu-se participanților, a spus:Permitețj-mi să felicit activul de partid, de stat și obștesc, înțelegînd prin; acesta , pe toți cei ce — munca de partid, de stat, în învă- ■■ țămînt, știință și cultură, în orga-, nizații de masă, în diferite sectoare . ale activității politice și economice, , de stat și cultural- științifice — desfășoară activitatea de unire a eforturilor tuturor celor ce muncesc în patria noastră pentru înfăptuirea programului partidului. Această activitate are uri rol hotărîtor în realizarea legăturii dintre conducerea partidului și masele largi, ajută conducerea partidului și statului în cunoașterea cît mai bună a problemelor dezvoltării construcției socialiste, a problemelor care se ridică în toate localitățile patriei noastre, în toate sectoarele de activitate, asigurînd totodată ca hotărîrile conducerii de partid și de stat să ajungă la cunoștința

zentativă participare a tuturor ge
nerațiilor și domeniilor de activi
tate intelectuală, numeroși oameni 
de știință, de litere și de artă din 
vestita cetate universitară. Ei au 
făcut o vibrantă primire conducă
torilor de partid și de stat, intim- 
pinîndu-i de la intrare cu puternice 
aplauze, expresie a dragostei și ata
șamentului fierbinte al întregii 
noastre intelectualități față de 
partid. 

tate în știință și în artă, ca de altfel în toate domeniile de activitate. (aplauze). Acei care cred că pot obține succese în această activitate drămuindu-și orele se înșeală, tovarăși. Vor fi poate, ca să spun așa, buni meseriași, vor repeta ceea ce au spus alții, ceea ce este cunoscut mai bine sau mai rău, dar nu vor aduce niciodată contribuția proprie la noi descoperiri, la ridicarea științei și culturii pe noi culmi. Dați-mi voie să-mi exprim convingerea că oamenii de știință și cultură din Iași, la fel ca toți oamenii de știință și cultură din România, nu vor precupeți nimic pentru a-și aduce contribuția la înflorirea creației spirituale a poporului nostru, (a- plauze). In sensul acesta să educăm și tineretul nostru. In laboratoarele noastre de învățămînt superior studentul să învețe să cerceteze, să învețe să se preocupe continuu să descopere noi și noi adevăruri. Fără a clocoti continuu pentru ceea ce este nou, fără a fi pătruns de dorința vie de a cunoaște cît mai mult, studentul nu va deveni om de știință. Să creăm din rîndul tineretului nostru nu numai buni ingineri, ci și oameni dornici să descopere noî și noi secrete ale naturii, ale societății. Numai așa poporul nostru va putea să progreseze și din punct de vedere material și spiritual, să-și a- firme capacitățile spirituale, să stea demn alături de celelalte națiuni ale lumii, (aplauze puternice). Dumneavoastră știți că un popor e mare prin numărul său și prin forța sa materială, dar poate fi mare și puternic și prin oamenii săi de cultură, de știință, prin ceea ce creează în sferă valorilor spirituale. Prin aceasta el rămîne nemuritor pentru omenire. Dorim să avem cît mai mulți asemenea oameni în rîndul națiunii noastre socialiste, (aplauze îndelungate).Cu acestea, tovarăși, dați-mi voie să vă urez încă o dată succese tot mai mari în activitatea dumneavoastră, multă sănătate și fericire ! (aplauze, urale).
★maselor și să fie înfăptuite cu succes.Iată de ce conducerea partidului nostru apreciază în mod deosebit și acordă o mare atenție întăririi . și educării activului de partid și de stat în toate sectoarele de activitate. Doresc ca la această'întâlnire, să aduc mulțumiri activului de partid, de stat și obștesc din Iași . pentru munca depusă și să-i urez noi și noi succese în viitor. (Aplauze).Să nu uitați nici uri moment, tovarăși, că sarcinile mari care ștau în fața noastră cer devotament nemărginit față de interesele poporului, cer ca întreaga, dv. activitate să fie călăuzită de linia partidului, de concepția noastră marxist-leninistă. întotdeauna să vă gîndiți dacă ceea ce faceți servește poporului, țării noastre, cauzei; socialismului și să acționați numai și numai în această direcție. Fiind alături de popor,, servind poporul vă faceți datoria de pa- trioți, de comuniști care știu să construiască viitorul țării lor.

la adunare
In deschiderea adunării a luat cuvîntul tov. MIU DOBRESCU, 

prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., pre
ședintele consiliului popu
lar județean:Onorat auditoriu,Mult stimate tovarășe Ceaușescu,Sînt convins că exprim, o dată cu întreaga noastră considerație față de înalții oaspeți, bucuria tuturor celor prezenți aici, academicieni, cercetători științifici și cadre didactice din centrul universitar Iași, oameni de artă și cultură, bucuria tuturor intelectualilor din municipiul și județul Iași de a vă avea în mijlocul nostru, în acest străvechi și prestigios centru al științei și culturii românești.Urmașii și continuatorii spirituali ai lui Eminescu și Creangă, Petru Poni, Radu Cernătescu și Ștefan Procopie, Matei Millo și Octav Băncilă, intelectualitatea de azi a lașului vă întâmpină, dragi oaspeți, cu sentimentul celei mai adînci recunoștințe pentru prețuirea și grija pe care conducerea partidului și statului, personal dumneavoastră tovarășe Ceaușescu, o acordați oamenilor de știință, artă și cultură din Iași, vechi focar de cultură românească.In același timp, noi vedem în acest dialog cu cărturarii ieșeni, preocuparea dumneavoastră consecventă pentru continua dezvoltare a învățămîntului, științei, artei și culturii, ca elemente constitutive de prim rang ale complexului proces de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră.lașul este cunoscut ca unul din principalele nuclee ale vieții științifice, artistice și literare românești. In condițiile avîntului construcției socialiste a întregii țări,

Oamenii de știință, de artă și cultură fac o vibrantă primire conducătorilor de partid și de stattot mai substanțială este și contribuția intelectualității ieșene la înflorirea culturii și artei socialiste, la transformările înnoitoare ce au loc în economie, ca și în toate domeniile de activitate.Are o adîncă semnificație faptul că numai în anii construcției socialiste lașul universitar a dat țării aproape 26 000 de specialiști cu pregătire superioară, cadre de nădejde în vasta operă de edificare socialistă a României.Dispunînd de 5 institute de învățămînt superior, cu 29 de facultăți, lașul asigură azi condiții optime de învățămînt pentru circa 23 000 -de studenții; ceea ce este a- proape egal cu numărul studenților existenți în 1938 în întreaga țară.kRecentele măsuri privind dezvoltarea învățămîntului, elaborate din inițiativa și sub îndrumarea permanentă a conducerii partidului, au fost primite cu viu interes și deplină aprobare de cadrele didactice și studenții centrului nostru universitar.Aplicarea acestor măsuri constituie premise certe că lașul va fi și în continuare una din pepinierele de bază în formarea de noi detașamente de specialiști pentru economia și cultura în plin avînt a patriei noastre.Cu aceeași satisfacție consemnăm și afirmarea tot mai puternică a cercetării științifice ieșene.Laborioasa muncă de cercetare ce se desfășoară în cadrul institutelor de învățămînt superior ca și în secțiile filialei Iași a Academiei, reflectată în diversele publicații ce apar la Iași, precum și în participarea oamenilor de știință din orașul nostrU la soluționarea unor probleme ridicate de procesul complex al construcției desfășurate a socialismului, sînt dovezi evidente ale potențialului creator al cercetătorilor noștri și garanții sigure ale dezvoltării activității științifice și didactice din Iași pe o treaptă superioară.lașul se caracterizează în zilele noastre și printr-o activitate de creație artistică și literară din ce în ce mai fecundă. La Conferința pe țară din anul acesta a Uniunii artiștilor plastici, dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați subliniat faptul că „semnul distinctiv al marii arte a fost întotdeauna și continuă să fie exprimarea celor mai nobile aspirații ale omenirii, confundarea artistului cu cele mai progresiste, mai revoluționare idealuri ale poporului său, căruia trebuie să-i închine întreaga existență, întregul său talent". Conștienți de acest mare adevăr, și dînd dovadă de înalt patriotism, oamenii de artă, scriitorii ieșeni, alături de celelalte talente de pe întreg cuprinsul patriei își fac o îndatorire de onoare din a da poporului opere de artă care să contribuie la înălțarea sa spirituală. Remarcăm cu deplină satisfacție că un număr tot mai mare de scriitori și artiști ieșeni, tineri sau ajunși la maturitate de expresie, se afirmă pe scenă, în expoziții sau în presa literară, prin contribuții valoroase la progresul artei și literaturii, găsind forme mereu mai înalte, mai corespunzătoare de exprimare, în stare să transmită un conținut de idei tot mai bogat.Și cu prilejul întîlnirii de față vă veți convinge, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de atașamentul în cel mai înalt grad al oamenilor de știință, artă și cultură ieșeni față de politica internă și externă a partidului și statului nostru.Rog onorata asistență să-mi a- corde îngăduința de a da înalților oaspeți din conducerea de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, toate asigurările că partidul nostru are un spri

jin de nădejde în intelectualitatea ieșeană, că alături de întregul popor ea își va aduce contribuția mereu mai substanțială la vasta operă de construire a socialismului în patria noastră.A luat apoi cuvîntul acad. 
CRISTOFOR SIMIONESCU, care a spus :Mult stimate și iubite tovarășe Ceaușescu,Mult stimate tovarășe Maurer,Stimați oaspeți,.Dragi colegi,'lașul are bucuria, pe care și-a dorit-o stăruitor, de a vă avea iarăși ca oaspeți scumpi, de a putea exprima, din nou, prin glasul muncitorilor, cărturarilor, tineretului său, • atașamentul profund, neclintit în nici o împrejurare, față de Partidul Comunist Român, față de conducerea sa și față de dv. personal, tovarășe secretar general. Stima pe care v-o purtăm are, îngăduiți-mi să spun așa, o dublă origine: pe de o parte dv„ tovarășe Ceaușescu, sînteți secretarul general al Partidului Comunist Român și, firește, concentrăm asupra persoanei dv. recunoștința, prețuirea și dragostea pe care le purtăm partidului care a organizat ridicarea de construcții mărețe și uzine moderne pe ruinele lașului umilit și distrus de. război, a deschis studențimii căi nesperate de acces spre piscurile cele mai înalte ale științei și culturii și ne-a oferit nouă, intelectualilor, posibilitatea de a încerca să creăm, spre binele poporului nostru și al întregii omeniri, noi valori în cîmpul spiritualității contemporane. Pe de altă parte insă, dv. sînteți omul, luptătorul și tovarășul care, de peste trei decenii, v-ați făcut proprie cauza acestui popor, care îi apără cu hotărîre nestrămutată independența și demnitatea, care a introdus în climatul vieții noastre sociale cele mai profunde tonalități ale umanismului socialist, alături de o necunoscută vigoare în efortul de a înlătura din calea progresului nostru istoric schemele goale, închistările și întregul ar- senal^cu care trecutul mai încearcă să. rețină mersul avîntat al noului. îngăduiți-mi ca, în numele intelectualității ieșene, care vă cunoaște și vă prețuiește sub cele două aspecte menționate, să vă urez bun venit în legendara cetate a lașului dv. tovarășe Nicolae Ceaușescu, tovarășului Ion Gheorghe Maurer și celorlalți distinși colaboratori ce vă însoțesc. Purtăm convingerea că vizitând uzinele, noile cartiere. și universitățile lașului ați avut o percepere directă a străduințelor noastre de a da viață Directivelor Congresului al IX-lea al partidului și ați încercat satisfacția de a vedea transformate în realități din piatră și oțel obiectivele întrevăzute în cursul ultimei dv. vizite în orașul nostru. Ați găsit, sperăm, orașul mai frumos și mai curat, ați întâlnit o studențime mai conștientă ca ori- cînd de obligațiile și răspunderile ei și o înțelegere sporită a fiecăruia pentru rostul muncii noastre în cadrul societății românești și a comunității socialiste frățești.Oamenii de știință și cultură vă pot prezenta acum un bilanț, cred, mai rodnic, întemeiat pe coordonarea strădaniilor depuse în învățămînt și în unitățile de cercetare pentru obținerea unor rezultate capabile să ajute dezvoltarea economiei noastre și să înalțe 

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ADUNAREA INTELECTUALILOR DIN IAȘI
(Urmare din pag. a II-a) prestigiul științei românești. S-a înțeles, credem, mai bine, datoria oricărui om de știință de a obține rezultate încorporabile în producție și se fac eforturi unanime în acest sens. Desigur nu avem chiar tot ce ne trebuie pentru în- vățămînt și cercetare, dar sîntem siguri că ceea ce vom produce cu mijloacele de care dispunem va constitui un puternic argument pentru un și mai mare credit în viitor. Filiala Academiei, școlile superioare de diferite tipuri ale lașului muncesc cu credința neclintită în posibilitățile acestui vechi centru cultural de a se afirma și mai mult în sfera creației. Nă- zuim să clădim un centru strălucitor al gîndirii și Inventivității și încercăm să insuflăm tineretului pe care îl formăm această nobilă încordare. Prezența dv. ne îmbărbătează în urmărirea acestui țel pe care îl promovați cu stăruință la nivelul întregii țări.Stimați tovarăși din conducerea de partid,Dragi tovarăși,Oamenii de știință din Iași nu gîndesc numai la sfera problematicii cuprinse în planurile lor de în- vățămînt, de cercetare sau de creație, ci, firește, și la întreaga sferă a politicii interne și externe a partidului și statului, la întregul cadru al problemelor cu care este confruntată lumea contemporană. Fiecare judecă, pe baza datelor da care dispune, se întreabă în fiecare caz în parte care ar fi soluția cea mai bună, se informează și analizează cu pătrundere evenimentele. Dorim să subliniem, din acest punct de vedere, o concordanță edificatoare între judecățile, vrerile noastre și politica partidului nostru. Noi, intelectualii lașului, gîndim așa cum gîndește conducerea partidului și statului, sprijinim cu toată energia linia partidului și pricepem bine că ea reprezintă drumul de totdeauna al poporului român, indiferent dacă împrejurările istorice i-au îngăduit sau nu să-l formuleze : este drumul dreptății sociale, al respectului altor state și popoare, al „omeniei", cum spune rezumativ poporul. Solidari cu politica partidului, sîntem implicit solidari cu toată istoria noastră în esența ei superioară.Bucuroși să vă vadă și să vă audă, oamenii de știință și cultură din Iași își îngăduie să creadă, stimați tovarăși, că realizările și opiniile lor vor fi interpretate de Comitetul Central ca o nouă dovadă de încredere deplină în înțe- 1 lepciunea partidului și în viitorul luminos al statului nostru.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
BL PETRESCU DÎMBOVIȚA, 
directorul Institutului de 
istorie și arheologie „A. D. 
Xenopol" al Filialei Iași a 
Academiei, care 8 ®pus :Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși din conducerea de partid și de stat,Dragi colegi,Ne sînt proaspete în memorie cuvintele pe care le-ați rostit dv., tovarășe secretar general, cu doi ani în urmă aici la Iași, și anume „fără oamenii care au militat neobosit pentru realizarea Unirii, pentru înfăptuirea aspirațiilor înaintate ale poporului, noi n-am fi putut păși la construcția socialismului. Iată de ce istoria partidului comunist nu poate fi înțeleasă fără a cunoaște întreaga isr- torie a poporului nostru, lupta sa pentru înfăptuirea națiunii române, a unității sale naționale".Studiind în mod aprofundat, științific trecutul. în lumina ideologiei marxist-leniniste, istoricii din patria noastră contribuie la construcția socialismului, operă socială de o uriașă amploare și complexitate.La acțiunea de scriere științifică a istoriei, necesară pentru făurirea unui prezent și viitor în conformitate cu programul trasat de către partid, istoricii ieșeni își aduc și ei contribuția lor, studiind istoria țării din cele mai vechi timpuri și pînă în epoca contemporană. Ei sînt profund recunos ători pentru sprijinul acordat de Partidul Comunist Român, de dv. personal, dezvoltării cercetărilor științifice, asigurîndu-vă, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. de faptul că în condițiile tot mai bune de studiu create se vor strădui să elaboreze mai multe lucrări, îndeosebi de sinteză. Ei doresc prin această activitate să continue tradiția de cercetare istorică din Iași, să fie demni de opera înaintașilor lor M. Kogălniceanu, întemeietorul istoriografiei moderne române, A.D. Xenopol, autorul primei sinteze a istoriei românilor. Ilie Mi- nea, creatorul școlii de istorici medieviști din Iași, Oreste Tafrale, autorul a valoroase monografii în domeniul artei vechi românești, și atîția alții care s-au remarcat prin activitatea lor științifică desfășurată în acest important centru universitar al țării noastre.Ca specialist în domeniul arheologiei, disciplină, care, prin metodele moderne de investigație, se plasează la limita dintre științele sociale și ale naturii. îmi voi da silința pentru dezvoltarea în continuare a cercetărilor arheologice de pe teritoriul Moldovei, în scopul lămuririi, în primul rînd. a procesului complex al etnogenezei poporului român Rezultatele obținute pînă în prezent prin săpăturile din așezările neolitice de la Cucuteni. traco-getice de la Stîncești, Cotnari și Mogna, dacice de la Piatra Neamț, romane de la Bărboși lîngă Galați, precum și din necropola carpo-dacică de la Văldeni-Roman, cea mai mult cercetată pînă acum pe teritoriul României. în Horo- diștea din secolul VIII, de la Fundul Herței șl din multe alte 

locuri din Moldova ne îndreptățesc să continuăm, și în același timp să amplificăm, aceste lucrări în scopul completării datelor privind formarea poporului român șl a limbii române — problemă pentru a cărei rezolvare este necesară o mai strînsă colaborare între arheologi, istorici, lingviști, etnografi și antropologi.Rezultatele acestor cercetări, arheologice și: istorice în general, constituie o temelie solidă nu numai pentru progresul științei și îmbunătățirea procesului de învățămînt mediu și superior, dar și pentru promovarea unei literaturi, care, prin pătrunderea ei în masele largi de cititori, are menirea să contribuie la dezvoltarea sentimentului patriotic în rîndul poporului nostru, să inspire dragostea față de patria noastră socialistă condusă de Partidul Comunist Român, oare cultivă și înalță pe o treaptă superioară tot ceea ce au dorit și visat marii noștri înaintași.Aceste realizări și proiecte de lucru sînt indisolubil legate de politica de pace și de colaborare internațională pe care o promovați cu consecvență, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, politică ce corespunde aspirațiilor poporului român, intereselor generale ale socialismului și păcii în lume.Ca cetățean al României socialiste. ca profesor și director al Institutului de istorie și arheologie „A. D. Xenopol" al Filialei din Iași a Academiei R. S. România, îmi exprim totala adeziune și încredere față de politica internă și externă realistă și profund principială a partidului și guvernului, politică bazată pe respectarea cu strictețe a independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Consider deosebit de important faptul că datorită politicii externe, constructive și de pace a partidului și guvernului, sporesc pe zi ce trece legăturile de colaborare politică, economică, științifică și culturală cu toate țările socialiste, precum și cu alte numeroase țări, indiferent de orînduirea lor socială, contri- buindu-se prin aceasta la apropierea și întărirea prieteniei între popoare, la creșterea continuă, pe plan internațional, a prestigiului Republicii Socialiste România.în cuvîntul său, pictorul DAN 
HATMANU a spus:Iubite tovarășe Ceaușescu,Stimați conducători de partid șl de stat,Cu puternică emoție și viu interes au primit artiștii plastici ieșeni vestea sosirii în orașul Iași a dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. Ei își manifestă deplina adeziune față de politica înțeleaptă a partidului și guvernului, militează alături de întregul popor pentru construirea socialismului și aduc o contribuție însemnată la dezvoltarea artei din patria noastră.Avîntul uriaș al forțelor creatoare ale poporului oferă o sursă inepuizabilă de inspirație pentru pictori, sculptori și graficieni. Orizontul tematic bogat pe care epoca noastră îl deschide în fața artiștilor lasă cîmp larg viziunilor artistice personale, care, datorită diferențelor temperamentale și folosirii unor tehnici felurite, duce la diversitatea lucrărilor și consemnează existența unor personalități distincte.Simt nevoia organică să mă refer la profunda înțelegere pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul său la Congresul al IX-lea al P.C.R. a dovedit-o față de necesitatea manifestării multilaterale a stilurilor în artă, considerînd această trăsătură a originalității și inventivității specifice fiecărui temperament, fiecărei individualități artistice, ca o condiție a progresului artei românești, a înlăturării rigidității și dogmatismului în acest domeniu.Actuala etapă de dezvoltare a țării, vasta muncă politică și organizatorică pe care o desfășoară partidul nostru pentru înfăptuirea mărețului program de înflorire economică și culturală a patriei pun și în fața creatorilor cerințe tot mai mari.Trăim în România socialistă, într-o țară condusă de partidul clasei muncitoare, țară care și-a cîștigat independența și libertatea. Sîntem mîndri de această conducere, ne simțim indisolubil legați de trecutul nostru progresist și de prezentul de pe platforma căruia partidul ne conduce spre viitor. Artiștii noștri au înalta menire de a crea imaginile apte să reflecte continuitatea noastră istorică. frumusețea vieții noastre actuale. Condițiile de dezvoltare a artei din patria noastră constituie un îndemn la o sporită responsabilitate — care a crescut potrivit exigențelor estetice pe care le impun în egală măsură nivelul din ce în ce mai ridicat al gustului public și înalta apreciere a artei noastre peste hotare.Manifestîndu-și adeziunea deplină față de partid și de stat,. artiștii plastici ieșeni asigură conducerea de partid și de stat că vor lupta în continuare pentru ridicarea nivelului creației artistice și se vor strădui să dea noi opere de o înaltă valoare artistică.Considerăm că dimensiunile istoriei, ale civilizației românești de astăzi, impun oricărui intelectual, preocupat de soarta culturii noastre, o adîncă specializare, constituirea unei competențe și unei răspunderi înalte.A vorbit apoi prof. dr. CON
STANTIN NEGOIȚA, șeful 
clinicii medicale-Iași, care8 spus :Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, iubiți conducători de partid și de stat, dragi tovarăși.

Luînd cuvîntul în calitate de medic și profesor, să-mi fie permis să subliniez de la început că sarcina medicului de azi nu este numai de a alina și vindeca pe cei bolnavi, ci și de a apăra pe cei sănătoși. Intr-adevăr, scopul medi- cinei nu este numai de a adăuga ani vieții, ci viață anilor, prelungirea duratei de viață a omului, a longevității nefiind un scop în sine, ci trebuind să fie privită în corelație cu păstrarea unei activități creatoare, plină de realizări și satisfacții. Prin grija pentru sănătatea poporului, pentru păstrarea potențialului biologic al națiunii, grijă reflectată în unele măsuri recent luate la noi de partid și de stat în domeniul sanitar, misiunea medicului s-a lărgit, a căpătat noi dimensiuni, întărind caracterul larg social și profund uman al profesiei medicale și sporind interesul constant pe care orice medic îl acordă condițiilor social-economice ale societății. De aceea exprim un adevăr primar cînd afirm adeziunea totală a medicilor la politica realistă, științifică a partidului privind creșterea continuă a bunei stări materiale și culturale a poporului nostru, asigurarea unor condiții de muncă pașnică, așa cum a reieșit și din principiile de bază ale politicii externe formulate în forumul Marii Adunări Naționale.In epoca noastră, în care progresele tehnice au loc într-un ritm impetuos, medicina, pentru a face față noilor cerințe, necesită, pe lîngă o dotare materială corespunzătoare, în pas cu dezvoltarea tehnicii, și un corp medical cu o bună formație profesională și etică. Cunoaștem preocupările actuale ale partidului cu privire la politica socială a ocrotirii sănătății și grija pe care o acordați dv., personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. acestei importante probleme. Nutrim speranța fermă ca în lumina hotărîri- lor Congresului al IX-lea și pe linia îmbunătățirii continue a metodelor și stilului de muncă în a- cest domeniu, soluțiile care vor fi adoptate vor corespunde pe deplin realităților și necesităților. Ca profesor, recunosc că învățămîntul medical superior trebuie să fie. nu numai informativ — bazat pe memorizarea și însușirea unui volum de date — ci și formativ, bazat pe gîndire logică, pe formarea educativă a unui intelectual cu larg orizont și conștient de multiplele sale responsabilități sociale. Păs- 

într-una din secțiile fabricii de tricotaje „Moldova" din lașitrînd constant un echilibru între teorie și practică, nu uităm niciodată a. educa pe studenții noștri în spiritul dragostei și devotamentului pentru patria socialistă. A- tragem atenția viitorului medic că medicina este o știință care se învață toată viața, că drumul spre adevărul științific înseamnă satisfacții și unele înfrîngeri, ocolișuri și erori vremelnice, fiind bine cunoscută fraza lui Marx că nu există șosea pietruită care să ducă la știință, ci că numai acei pe care nu-i sperie oboseala urcușului pe cărările ei abrupte pot nădăjdui că vor ajunge la culmile ei luminoase. In această direcție ne canalizăm eforturile noastre — de la prelegerea academică la stagiu de spital, sau lucrarea practică de laborator, de la ținuta noastră în forurile științifice interne sau internaționale — pînă la îndrumarea unei lucrări de diplomă — convinși că numai în acest mod putem fi pentru cei mai tineri un imbold și totodată o călăuză. In vederea aceluiași scop concură popularizarea în rîndurile tineretului nostru medical a personalităților luminoase ale înaintașilor — și școala medicală ieșeană se poate mîndri cu numeroase asemenea exemple, însăși necesitatea actuală a cercetării științifice medicale — munca în echipă — îl disciplinează pe tî- nărul medic, îl educă în spiritul muncii colective, iar critica tovărășească și lupta de opinii sînt factori indispensabili muncii științifice, permițînd viitorului specialist să devină „sculptorul propriului său creier"Ca și în alte profesii, dar mai ales în cea a medicinii, apropierea dintre profesor și student stabilirea unei legături strînse mergînd pînă la afecțiune sporesc influența 

educativă a cadrelor didactice, care nu pot uita vechiul dicton: „In- vățînd pe alții, înveți". Această idee este cuprinsă în directivele partidului cu privire la dezvoltarea învățămîntului superior, în noua lege a învățămîntului superior, ca un permanent apel pentru noi, slujitori ai Institutului de medicină și farmacie din Iași, instituție cu valoroase tradiții și care a pășit în această toamnă pragul celui de-al 90-lea an de existență. Eveniment pe care dorim să-1 întîmpinăm cu toții cu rezultate cît mai bune în munca noastră.Ținînd seama de aceste coordonate, în climatul intelectual al lașului, cadrele medicale universitare, alături de studenți, conștienți de răspunderile lor reciproce, țin să vă asigure că înțeleg să-și integreze și pe viitor efortul în vasta operă condusă de partid pentru desăvîrșirea construcției României socialiste.A luat apoi cuvîntul prof. dr. 
CONSTANTIN CORDUNEANU, care a spus:Mult stimata tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Intîlnirea de astăzi constituie pentru noi, intelectualii ieșeni, un prilej de bucurie și de adîncă recunoștință față de conducătorii de partid și de stat care din nou poposesc în mijlocul nostru pentru a discuta împreună despre realizările noastre, despre sarcinile de viitor, despre problemele care ne preocupă.Consultarea permanentă a oamenilor muncii, atît în elaborarea principalelor obiective ale politicii partidului cît și în găsirea celor mai bune căi de traducere în viață a țelurilor propuse, reprezintă o garanție a legăturii indisolubile dintre partid și popor, chezășia succeselor viitoare în lupta pentru construirea unui viitor luminos al României socialiste.In acest cadru specific democrației noastre socialiste, au avut loc numeroase întîlniri ale conducerii de partid și de stat cu oameni de știință, cu care ocazie au fost discutate problemele majore ale cercetării științifice și ale perfecționării învățămîntului. In acest fel oamenii de știință din patria noastră au adus o prețioasă contribuție la înfăptuirea politicii științifice a partidului nostru.

Pe baza constatărilor personale și 
a discuțiilor purtate cu numeroși oameni de știință din străinătate, am putut să-mi dau seama că multe din realizările de la noi au pătruns în circuitul universal al valorilor, contribuind la consolidarea prestigiului științei românești, la afirmarea mai deplină a țării noastre ca factor activ în lupta pentru progres, pentru un viitor demn, pentru comunism.Firește, aceste succese ale oamenilor noștri de știință, succese care se bucură de o binemeritată apreciere peste hotare, au la bază teoria marxist-leninistă, pe care partidul nostru, în frunte cu Comitetul său Central, o promovează neabătut în toate domeniile de activitate.Un factor important în valorificarea pe scară internațională a realizărilor științifice de la noi este contactul direct între oameni de știință. în ultimii ani. datorită sprijinului permanent acordat de partid și de stat, s-a îmbunătățit considerabil participarea la manifestările științifice de peste hotare. De asemenea, numeroși specialiști străini ne-au vizitat țara, în vederea participării la diferite congrese, cursuri și seminarii, conferințe etc. Din marea varietate a formelor pe care le îmbracă contactul direct între oamenii de știință, se impun să fie alese și cultivate acele forme care, în condițiile noastre, pot duce la rezultate cît mai folositoare.Astfel, considerăm că organizarea cursurilor de vară cu o durată de 10—15 zile și o tematică precis conturată, la care să fie atrase cît mai multe cadre tinere, alături de specialiști de prestigiu din țară și de peste hotare, poate constitui una din formele cele mai adecvate.

O altă formă de cooperare directă, care mi se pare eficientă și care poate fi întîlnită în numeroase țări, este schimbul de profesori-vizita- tori, pentru o perioadă mai îndelungată, cu scopul de a aduce în mijlocul unui colectiv de cercetare științifică un specialist recunoscut, care prin contactul sistematic cu membrii colectivului, poate contribui la ridicarea calitativă a nivelului cercetării. Vom relua, astfel, o propunere făcută C.N.C.S., în vederea creării pe lîngă acest consiliu a unor posturi de profesori-vizita tori și a invitării unor specialiști care, prin prezența lor în centrele noastre de cercetare, ar putea aduce un aport valoros la dezvoltarea științei în patria noastră. Desigur, pe bază de reciprocitate, ar urma ca un număr sporit de profesori români să viziteze centrele universitare din alte țări.Numai prin asigurarea unui nivel tot mai înalt al cercetării, în concordanță cu realizările științei contemporane — lucru pe care dv., tovarășe secretar general, l-ați subliniat în repetate rînduri — ne vom putea îndeplini misiunea de mare răspundere de a pregăti tineretul universitar în spiritul cerințelor ridicate de desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră.Țin să asigur conducerea de partid și de stat că ne cunoaștem bine țelurile și că vom munci cu toată pasiunea și cu toată priceperea noastră pentru înfăptuirea lor, conștienți fiind că aceasta reprezintă datoria supremă față de partid, față de poporul român.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
CORNELIU STURZU, redactor 
șei adjjisncî al revistei „Cro- 
mca"-Iași, care 8 s?us:Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Stimați oaspeți din conducerea de partid și de stat,Pentru a-și afirma prezența în lume, scriitorii nu au la înde- mînă decît cuvintele. Dar și cuvintele nu pot exprima uneori decît puțin din sentimentele ce îi animă. Așa îmi caut acum vorbele cele mai expresive, cele mai frumoase, pentru a împărtăși bucuria scriitorilor din Iași de a vă afla în mijlocul nostru, iubiți conducători ai partidului și statului român. Dacă ați fi fost acum o săptămînă la Festivalul nostru de poezie „Mi- hai Eminescu", vocea celor a

proape o sută de poeți veniți Ia Iași din toate colțurile țării ar fi fost desigur, mai elocventă și mai înaripată.Ne-am amintit, în preajma vizitei cu care ne onorați, de cuvintele de îndemn pe care dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni le-ați adresat, cu dragoste părintească. acum doi ani Ne vorbeați, atunci, pe bună dreptate, de marea responsabilitate ce ne incumbă pentru a ridica pe trepte tot mai înalte marile tradiții literare și culturale ale lașului, acest leagăn de învățați și scriitori, de gînditori și savanți, oraș în care trăim și creăm.Ne-am făcut în aceste zile încă o dată examenul activității noastre, am cîntărit valoarea versurilor, a romanelor, a pieselor .de teatru, a studiilor și articolelor noastre. Cu luciditate am constatat că unele din ele nu au rezistat timpului și nici exigențelor sporite ale cititorilor. Dar nu e mai puțin adevărat că altele, aparținînd celor mai ta- lentați, au îmbogățit în acești ani literatura română contemporană, primind laurii recunoștinței iubitorilor de frumos.M-am întrebat adesea : ce poate da astăzi trăinicie de granit cuvîn- tului tipărit ? Răspunsul nu mi l-au dat .nici munții, nici arborii pădurilor, nici glasul rîurilor. L-am descoperit în parte în aceste frumuseți de basm ale țării, dar mai distinct, cu o forță inegalabilă, l-am aflat în fapta și cuvîntul partidului. în forța înțelepciunii conducerii noastre. în activitatea dumneavoastră neobosită, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Am avut prilejul anul acesta să călătoresc peste hotare, să stau de vorbă cu intelectuali, savanți, scrii- 

tori, studenți, am ascultat cuvinte de laudă și înaltă apreciere față de politica înțeleaptă a statului nostru. M-am simțit fericit și mîndru că aparțin națiunii socialiste române, că în fruntea țării avem o conducere „suflet din sufletul neamului", expresie a voinței și idealurilor întregului nostru popor, simbol al dîrzeniei și frumuseții sale morale milenare.Pentru noi, scriitorii, vîrstnid sau tineri, gîndirea marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, politica sa înțeleaptă constituie fundamentul care dă statornicie creației Altfel, tot ce am scrie, tot ce am publica s-ar risipi ca un castel de nisip sub valurile uitării și anonimatului.In ultimii ani, aici, la Iași, ne-am bucurat de noi mijloace puse la dispoziția creatorilor. Pe lîngă „lașul literar", revistă lunară a Filialei Uniunii Scriitorilor, se tipărește săptămînalul de cultură „Cronica" în care oamenii de știință, artă și literatură își valorifică creația, o revistă pe care căutăm mereu s-o îmbunătățim sub raportul bogăției de idei, pentru a-și lărgi și consolida prestigiul de care se bucură în rîndurile cititorilor.In același timp, reînființarea editurii la Iași — oraș în care de la domnitorul Vasile Lupu și pînă la cercul „Vieții Românești" a cunoscut o prestigioasă activitate în acest domeniu — ar constitui un instrument de mare însemnătate pentru valorificarea marelui potențial de gîndire și sensibilitate din această parte a țării.Există astăzi la Iași suficiente talente care să poată crea opere demne de numele înaintașilor, de epoca măreață pe care o trăim. Cunoaștem și admirăm munca titanică pe care o desfășoară conducerea de partid și de stat în frunte cu dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, întregul nostru popor, pentru construirea societății socialiste pe pămîntul nostru strămoșesc. Ne considerăm un ram din arborele etern al patriei, un gînd și un vis din marele gînd și vis al României. Conferindu-ne demnitatea scrisului nostru, partidul ne-a învestit cu responsabilitatea nobilă de a fi ajutoarele sale de nădejde. Sîntem conștienți de misiunea ce o avem și vă încredințăm pe dumneavoastră, stimați conducători, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți forțele, nu ne vom drămui talentul și energia pentru 
a crea opere demne de poporul și partidul nostru.Oamenii au florile pe care le dăruiesc celor iubiți ca o prelungire simbolică a dragostei, prea mare pentru a încăpea doar în suflet.Noi, slujitorii scrisului, avem versul pe care îl smulgem din inimă și-l fluturăm ca pe un steag spre lauda și măreția poporului român și a conducătorilor săi iubiți.Noi te-am aflat în toate i în fiecare gînd Și-n fiecare piatră urcată pe-altă piatră în lujerii din parcuri, spre soare înălțînd Aroma caldă-a vieții în floare distilată.Te-am cunoscut aevea, puternic șl măreț Dînd sens visării noastre ce-oîmpletim pe strune De-aceea azi ni-i pasul și gîndul îndrăzneț Partid, tu conștiință a patrieistrăbune.A luat apoi cuvîntul tov. 
ALEXANDRU HUSAR, pre
ședintele Comitetului jude
țean pentru cultură și artă, care a spus :Stimate tovarășe Ceaușescu, stimate tovarășe Maurer, stimați oaspeți, dragi tovarăși,A devenit o metodă în stilul de muncă al conducerii noastre practica unor largi consultări, care prilejuiesc in același timp manifestații de rară amploare a adeziunii maselor din întreaga țară la principiile politicii interne și externe a partidului nostru.Hotărîțl a da viață fără zăbavă înaltelor directive și a asculta din nou glasul celor ce poartă pe umeri destinele țării, salutăm cu căldură pe conducătorii de partid și de stat în frunte cu dv., iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, prezent astăzi la Iași.Oraș în care istoria se măsoară cu secole, scaun voievodal și citadelă a culturii în care, de-a lungul vremii, nume scumpe întregii națiuni au înscris pagini nepieritoare în istoria României și au făcut ca renumele patriei noastre să străbată departe peste hotare, ca știința și cultura românească să-și cîștige un loc de frunte în lume, lașul e azi gata să aducă într-un elan unanim aceeași contribuție la înflorirea științei și culturii române pe care o aduce în proporții spectaculoase la dezvoltarea industriei socialiste, la asigurarea bazei tehnico-materiale a noii civilizații, a bunăstării poporului.Străvechi centru istoric, oraș- muzeu, în care arborii clatină umbre străvechi, în același timp oraș de conformație modernă care-și schimbă aspectul văzînd cu ochii, în ritmul impetuos al socialismului, lașul trece azi prin adînci primeniri și în acest, important sector al construcției, care e cultura și arta unui popor.Intr-adevăr, cum spuneați, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei din anul 1966, nu există domeniu în care lașul să nu ocupe un loc important în cultura și arta țării noastre. Călăuziți de o doctrină a cărei finalițate nu e numai de a cunoaște lumea, ci și de a o schimba, — și de a o schimba în' conformitate cu cele mai înalte precepte 

ale rațiunii umane — alături de îndrăznețul nostru partid, noi aspirăm spre o lume al cărei principal țel e dezvoltarea creatoare a omului, în care accentul se pune pe om, pe promovarea demnității umane — o lume în care omul devine centrul și finalitatea supremă a societății și în care toate activitățile social-economice sînt subordonate acestui nobil țel.Conștienți de anvergura istorică a luptei partidului nostru pentru instaurarea unui climat al justiției și păcii în lume, al triumfului omului și salvgardării valorilor scumpe omenirii, alături de oamenii de cultură și artă ai întregii țări, ne revine azi sarcina de a veghea fără preget, de la înălțimea acestor principii, la făurirea morală a omului nou. Precedați de figuri mari în știință, în cultură, în toate artele, de creatori care au dat opere nemuritoare ce stau azi Ia baza noii noastre culturi — nu ne e ușor nouă, celor de azi, să facem mai mult decît marii noștri înaintași. Nicăieri ca aici în istoria culturii românești trecutul nu oferă o moștenire mai trainică și, în același timp, mai străveche. in aceeași măsură în care ea constituie o mîndrie a națiunii române, această moștenire ne creează obligații, ne animă șl ne angajează cu tot mal mult avînt, cu toate forțele vii, creatoare, în fața epocii noastre. Conștiința a- cestor înalte răspunderi și îndatoriri, ca și dorința de a da glas chemării acestei vijelioase epoci susțin acest comandament național : de a fi la înălțimea trecutului nostru, de a pune în lumină acest trecut glorios, de a da prin el noi obiective prezentului.Intr-un oraș cu origini străvechi, imemoriale, în același timp oraș al tinereții perpetue, în care din 5 locuitori unul este sau elev sau student, lanțul continuității nu cunoaște fisuri. Forțe creatoare în primenire continuă asigură dezvoltarea continuă a științei și artei, a culturii în general, care primeso an de an noi impulsuri creatoare prin apariția unor noi și noi talente țîșnind din același rezervor popular.Unele succese din ultimii ani, progresele obținute în învățămînt, în cultură, în stimularea creației populare. în dezvoltarea mișcării artistice, în valorificarea fondului nostru de datini și obiceiuri străvechi, a minunatului nostru folclor, apariția unor volume de proză și poezie apreciate la scară națională, a unor reviste care dovedesc îndrăzneală și salutare tendințe de reînnoire, promovînd nume noi, în fine, apariția unei edituri pe care cu sprijinul organelor noastre de partid și de stat sperăm a o avea în orașul în rafb'în urmă cil secole apărea Cazania lui Varlaam, ca o „carte de învățătură către toată semenția românească", — sînt tot atîtea indicii ale aceleiași vii efervescențe spirituale, care oferă garanția că întregul potențial creator al acestei metropole a culturii române este angajat cu un înalt simț al răspunderii în noi și însemnate înfăptuiri valoroase.Recentul Festival de poezie „Mi- hai Eminescu", stîrnind pe drept un ecou național, pe lîngă un a- devăr general — că marele public cititor de la noi caută și dorește poezie, iar poeții români, la rîndul lor, caută și doresc publicul — a pus în lumină adevărul că lașul —. străveche patrie a poeziei române, poate, merită și, am spune, trebuie să rămînă sediul unui festival național periodic, bi sau tri- anual, onorat de invitați din afara hotarelor, care traduc din lirica noastră sau sînt traduși la noi, ca o contribuție la cauza păcii și prieteniei dintre popoare — un festival de amploare internațională.Dacă n-ar fi decît atît și am putea spune că lașul tinde să-și o- cupe cu demnitate locul ce 1 se cuvine.Apariția unor muzee ca acela de istorie a literaturii Moldovei, aflat azi în lucru, sau acțiunile organizate în memoria lui Costache Ne- gruzzi, ori în amintirea lui A- lecsadri, ca și pregătirea unui festival de muzică corală, iar în luna decembrie a acestui an a marilor serbări consacrate aniversării de- săvîrșirii constituirii statului național român ne îngăduie a ne înfățișa — în dorința de a fi Ia înălțimea zilelor mari prin care trece azi țara întreagă, poate nu atît prin ceea ce am realizat cît prin ceea ce vrem să realizăm cu sprijinul permanent al partidului nostru — cu fruntea în lumină.Mîndri de vizita conducătorilor de partid și de stat, a dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne bucurăm de prilejul de a da glas emoției și hotărîrii oamenilor de cultură și artă ai municipiului și județului Iași, credincioși aspirațiilor seculare de libertate și independență națională — de ă na manifesta adeziunea noastră cinstită la înțeleaptă politică a partidului nostru, privind — mai mult ca oricînd — cu încredere în viitor, la steaua gloriei și destinelor noastre.Primit cu puternice șl îndelungi aplauze. în încheierea întîlnirii a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. (Cuv iritarea se pu
blică in pag. I—II ale ziarului). Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R. a fost subliniată în repetate rînduri de puternice a- plauze și aclamații.

tntîlnirea a prilejuit o vibrantă 
manifestare a adeziunii oamenilor 
de știință, artă și cultură din lași 
la politica internă și externă a 
partidului nostru Cei prezenți și-au 
exprimat hotărîrea fermă de 
a spori eforturile in educarea tine
rei generații, pentru dezvoltarea 
științei, artei și culturii, in scopul 
înfloririi continue a României so
cialiste.

(Agerpret)
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VIZITA ÎN JUDEȚUL BOTOȘAN
Cuvîntul rostit de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
la mitingul din comuna Flămînzi

Dragi tovarăși,Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră, locuitorilor comunei Flămînzi, tuturor cooperatorilor din județul Botoșani, cele mai călduroase salutări din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România, 
(aplauze, urale).Ne aflăm în comuna unde în 1907 țăranii, apăsați de jugul moșieresc, s-au răsculat pentru dreptul de a fi stăpîni pe pămîntul pe 
care-1 munceau, pentru dreptul 
la o viață liberă, independentă, fără stăpîni și asupritori, (aplauze, 
urale).Flacăra răscoalei aprinsă în februarie 1907 la Flămînzi a cuprins întreaga țară românească. Toate satele, întreaga țărănime s-au ridicat la luptă împotriva feudalismului, împotriva moșierlmii, a regimului burghezo-moșieresc, cu hotărîrea de a scutura jugul asupritorilor. Această luptă, e adevărat, s-a soldat cu peste 11000 de victime — țărani răpuși de gloanțele burgheziei și moșierimii. Ea 
a înspăimîntat însă nu numai stă- pînirea de la noi ci și clasele stăpînitoare din țările vecine, gata să intervină pentru a înăbuși răscoala, lupta pentru libertate și dreptate socială a țărănimii româ nești în care vedeau un pericol pentru propriile lor interese. Este încă o dovadă că întotdeauna asupritorii de pretutindeni și-au dat mîna, s-au unit pentru a înăbuși mișcarea de eliberare națională și socială. Au căzut jertfe, dar a- ceste jertfe n-au făcut decît să îndîrjească și mai mult țărănimea română, poporul român, hotărîrea lor de a-și cîștiga libertatea și independența națională, de a întrona în țară un regim de dreptate socială, (urale puternice, îndelun
gate).

S-a vorbit aici de spontaneitatea acestei răscoale. Lucrurile nu stau chiar așa, tovarăși. Răscoala din 1907 nu a fost o întîmplare, ci rezultatul creșterii conștiinței ță- . rănimii noastre, a setei ei străvechi de libertate și o viață mai bună. Răscoala a fost consecința unui regim ce se cerea înlăturat odată pentru totdeauna. Răscoala din 1907 a fost semnalul ridicării țărănimii românești la luptă, alături de clasa muncitoare, de forțele progresiste ale societății, pentru răsturnarea vechii orînduiri, pentru crearea orînduirii celor ce muncesc în țara noastră, (aplauze, urale puternice).în istoria poporului român, de-a lungul veacurilor, țărănimea a dat multe jertfe, a dus, se poate spune, greul luptei pentru eliberarea națională și socială. Răscoalele conduse de Doja, Horia, Cloșca și Crișan, răscoalele din 1907 sînt numai cîteva momente din șirul luptelor purtate în secole de ță

VIBRANTĂ EVOCARE A LUPTELOR
REVOLUȚIONARE ALE ȚĂRĂNIMII

Coloana de mașini se îndreaptă 
acum spre comuna Flămînzi — de 
unde a pornit, în primăvara de flă
cări a anului 1907, valul ce avea 
să cuprindă întreaga Moldovă, 
Muntenia și Oltenia.

Cu adîncă emoție, conducătorii 
de partid și de stat se opresc in 
fața plăcii memoriale. „Glorie luptătorilor împotriva jugului burghezo-moșieresc, pentru pămînt și libertate 1“ — stă înscris în memo
ria veșnică a patriei. Fac de gardă 
bătrîni care au trăit insîngeratul 
februarie 1907.

In semn de pios omagiu adus 
memoriei celor căzuți în 1907, con
ducătorii de partid și de stat au 
depus o coroană de flori în fața 
plăcii comemorative.

Nu departe, de aici, urmașii răs- 
culaților, țăranii liberi ai anilor 
noștri, au ținut acum să înfățișeze 
ca o replică a istoriei, belșugul roa
delor culese de ei. O expoziție a- 
menajată lingă șosea prezintă pro
duse agricole, soiurile care au dat 
cele mai bune rezultate pe terenu
rile de cultură din județul Boto
șani, înfățișează prin graiul panou
rilor și graficelor cele mai de sea
mă realizări economice și social- 
culturale.

Peste 15 000 de săteni din întregul 
județ participă apoi la o însufle
țită adunare populară.Adunarea a fost deschisă de tovarășul GHEORGNE guinea, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Botoșani al 
P.C.R., președintele con
siliului popular județean, care, salutîndu-i pe conducătorii de partid și de stat în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Botoșani, a spus : Avem deosebita cinste de a vă primi, dragi oaspeți, aici, în comuna Flămînzi, unde acum mai bine de o 

rănimea României pentru dreptate socială, pentru eliberarea națională, pentru păstrarea ființei națiunii noastre Știți bine că în forțele de luptă ale iui Ștefan cel Mare țărănimea moldoveană s-a aflat totdeauna în primele rînduri; ea a fost aceea care l-a ajutat atît pe Ștefan cel Mare cît și pe alți voievozi moldoveni să apere ființa noastră națională, să înfăptuiască unitatea națională a poporului nostru, (urale, aplauze).Iată de ce, participînd la acest miting ai țărănimii din Botoșani, din comuna Flămînzi, ne reamintim cu evlavie de cei care au a- prins flacăra răscoalei din 1907, a- ducem omagiul nostru tuturor a- celora care, de-a lungul secolelor, au udat pămîntul românesc cu sîn- gele lor și prin munca și lupta lor au făurit România de astăzi, 
(aplauze, urale puternice).Desigur, tovarăși, trăim acum alte vremuri. Poporul român, sub conducerea partidului comunist, a devenit stăpîn pe destinele sale. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea construiesc în România o orînduire nouă, fără moșieri și capitaliști, orînduirea celor ce muncesc cu brațele și cu mintea, în care toate bunurile a- parțin poporului. Amintindu-ne de trecutul glorios de luptă, ne angajăm să facem totul pentru a a- sigura înaintarea continuă a patriei pe culmile progresului și civilizației, ale bunăstării, (urale pre
lungite).Dacă țărănimea noastră poate să-și clădească astăzi viața așa cum dorește aceasta se datorește în primul rînd faptului că s-a aliat cu o clasă de nădejde, cu un prieten încercat, cu clasa muncitoare, clasa cea mai avansată a societății. Dacă țărănimea poate să-și înfăptuiască astăzi năzuințele spre o viață mai bună, aceasta se datorește faptului că are un conducător încercat, Partidul Comunist Român, al cărui țel suprem este bunăstarea întregului popor, 
(aplauze, urale).r Am ascultat vorbind aici președinți .de cooperative, primarul comunei Flămînzi, un profesor. Ei ne-au vorbit despre realizările în dezvoltarea agriculturii, în dezvoltarea satelor de pe aceste meleaguri, în activitatea de învăță- mînt. Am auzit vorbindu-se aici de averi obștești de milioane de lei ; în trecut aproape nici moșierii nu-și socoteau averea în milioane. Toate acestea, tovarăși, oglindesc viața nouă, schimbările radicale care s-au produs în satul românesc. Sînt numai 6 ani de la încheierea cooperativizării în România. în acești 6 ani agricultura patriei noastre a obținut însă succese remarcabile în toate domeniile. Ele ies în evidență chiar dacă ne referim numai Ia situația acestui an. După cum știți, cu toate că am avut o secetă prelungită, agri

jumătate de veac a izbucnit flacăra celei mai mari răscoale țărănești din istoria poporului nostru, aici unde, astăzi, asemenea tuturor satelor patriei noastre, țăranii cooperatori își înzecesc eforturile pentru a obține roade tot mai bogate, pentru a spori contribuția lor la dezvoltarea economică a țării.Făcînd o succintă trecere în revistă a succeselor obținute de țăranii cooperatori și de ceilalți lucrători din agricultură — succese care reflectă hărnicia lucrătorilor de pe ogoare și, în același timp, e- vidențiază bogatele rezerve ale a- griculturii — vorbitorul a relatat despre preocupările organelor locale de partid și de stat, ale țăranilor cooperatori, ale tuturor specialiștilor din agricultură privind folosirea mai judicioasă a fondului funciar și creșterea producției agricole vegetale, îmbunătățirea activității în domeniul creșterii animalelor, sporirii șeptelului, pentru întărirea economică și organizatorică a tuturor cooperativelor, pentru gospodărirea cu grijă a avutului obștesc, întărirea și lărgirea democrației cooperatiste.A luat apoi cuvintul tovarășul 
CONSTANTIN CALIN, prima
rul comunei Flămînzi, care a spus : Sînt profund impresionat de cinstea și onoarea pe care ne-o faceți poposind în comuna noastră, pe aceste pămînturi, pentru care moșii și strămoșii noștri au dat un greu tribut de sînge. Astăzi, noi, urmașii celor care au aprins flacăra răscoalei la 1907, mîndri de înaintașii noștri, lucrăm cu toată puterea șl priceperea noastră sub conducerea partidului comunist pentru a da o înfățișare nouă a- cestor meleaguri.Avem în comună o cooperativă 

cultura noastră a reușit să obțină recolte mulțumitoare care asigură hrana țărănimii, hrana populației de la orașe, nevoile industriei, și, trebuie să spunem, ne dau și disponibilități de export. Gîndiți-vă numai la anii 1946—-1947 și la anul acesta și puteți singuri vedea ce înseamnă agricultura socialistă. Folosind mecanizarea, îngrășă- mintele chimice, știința în lucrarea pămîntului, putem învinge toate greutățile, inclusiv cele create de natură și putem smulge roade tot mai bogate pămîntului. Aceasta dovedește justețea drumului pe care partidul comunist a îndrumat țărănimea românească, drumul unirii în cooperative agricole, drumul socialismului. Acuma este evident pentru toată lumea că numai pe această cale agricultura românească se poate dezvolta rapid, poate asigura recolte îmbelșugate, creșterea bunăstării țărănimii, progresul întregii economii naționale, 
(aplauze puternice).Mai avem, desigur, încă multe de făcut. Ogoarele patriei noastre păstrează încă multe rezerve nefolosite. Trebuie să organizăm în așa fel activitatea în cooperative și în întreprinderile de stat, încît să folosim cu maximum de randament mijloacele puse de stat la dispoziție pentru creșterea într-un ritm tot mai rapid a producției agricole. Numai pe această cale pot spori veniturile fiecărui cooperator, agricultura poate contribui tot mai mult la creșterea avuției materiale a patriei socialiste. Țărănimea noastră, aliatul de nădejde al clasei muncitoare, își aduce contribuția tot mai activă la dezvoltarea socialistă a României, la de- săvîrșirea construcției socialiste, la crearea condițiilor pentru a trece la făurirea comunismului în patria noastră, (aplauze, urale). Sîntem convinși că țărănimea din Flămînzi, țărănimea din județul Botoșani, la fel ca întreaga țărănime din România nu va precupeți nici un efort pentru a obține rezultate tot mai bune în activitatea cooperativelor, a întreprinderilor de stat, pentru, a obține recolte tot mai mari. ’ ' .Știți, tovarăși, că despre răscoalele din 1907 s-a scris mult. Ele au inspirat pe scriitori, pe artiștii plastici. Rebreanu a scris minunat despre răscoalele din 1907. Cei care au scris, au sculptat, au pictat sau au compus atunci despre lupta țărănimii au trăit acele vremuri, le-au înțeles și le-au redat în cuvinte, în culori sau în muzică, au exprimat năzuințele de libertate și dreptate ale țărănimii românești. Astăzi trăim alte vremuri. Dar și azi avem scriitori, comoozitori, pictori, sculptori, oameni de creație. Trăind vremurile noi de bunăstare, de înflorire continuă a satului românesc, sperăm că ei vor ști să redea viu năzuințele și înfăptuirile de azi ale țărănimii, să înfățișeze deceniile în 

agricolă puternică, ce dispune de o avuție obștească de peste 6 milioane lei. Comuna a fost electrificată, am început sistematizarea satului. Mulți locuitori și-au construit case noi, iar aproape fiecare a doua gospodărie are aparat de radio. Prefacerile înnoitoare ce au avut loc în modul de viață al cetățenilor, care se văd pe fața, ■pe masa și în îmbrăcămintea, în întreaga înfățișare a locuitorilor comunei, au generat și un nou mod al lor de a gîndi. Toate acestea sînt o urmare firească a politicii înțelepte promovată de Partidul Comunist Român, politică ce exprimă voința noastră, a tuturor.Sînt nespus de bucuros că particip la această adunare populară din Flămînzi — a spus în cu

La adunarea populară din comuna Flămînzi

care oamenii muncii, eliberați de exploatare, înfrîngînd nenumărate greutăți, făuresc o societate nouă, societatea bunăstării tuturor celor ce muncesc în România, (vii a- 
plauze).M-am referit la faptul că țărănimea, de-a lungul veacurilor, a fost sprijinul de nădejde în lupta pentru neatîrnarea principatelor române, pentru unitatea națională, iar azi, alături de clasa muncitoare, constituie un sprijin de nădejde al politicii partidului de dezvoltare și înflorire a României socialiste, de apărare a independenței și suveranității patriei, (a- 
plauze, urale). Noi știm că urmașii celor care și-au dat viața pentru a deveni stăpîni pe pămînt nu vor admite niciodată ca pămîntul patriei să se afle sub jugul străin, că ei vor apăra cu viața independența și suveranitatea patriei socialiste. (aplauze, urale).România, ca țară socialistă, are mulți prieteni. Avem prieteni în țările socialiste. Obținînd succese tot mai mari în construcția socialistă, fiecare popor își întărește țara și în același timp întărește forța generală a socialismului, face imposibil un atentat la independența și suveranitatea națională a statelor noastre. Avem prieteni și în țările cu alte orînduiri sociale, deoarece partidul și guvernul nostru dezvoltă continuu prietenia atît cu țările socialiste, cît și cu celelalte popoare. Numai pe această cale se pot asigura condiții de dezvoltare pașnică și de bunăstare pentru fiecare popor, se poate asigura pacea în întreaga lume. Noi vom face și în viitor totul pentru a dezvolta continuu prietenia cu țările socialiste colaborarea cu toate popoarele lumii în lupta pentru pace și progres. (aplauze).Dați-mi voie, tovarăși, să vă urez din toată inima, dumneavoastră, cooperatorilor din Flămînzi — comună cu o denumire istorică care nu mai corespunde realităților de azi, dar care amintește vremurile luptelor eroice. — întregii, țărănimii din Botoșani urarea de: a bbține succese tot mai mari în creșterea producției agricole, în dezvoltarea cooperativelor, venituri tot mai mari, o viață tot mai îmbelșugată. Vă urez să întăriți continuu prietenia și alianța cu frații voștri muncitori, cu clasa muncitoare, cu intelectualitatea, unitatea poporului în jurul partidului și guvernului — forța care asigură triumful socialismului în România, înălțarea României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație — să vă aduceți contribuția la întărirea independenței și suveranității patriei noastre socialis
te. (aplauze, urale).Vă doresc la toți multă sănătate, o viață tot mai îmbelșugată și fericită, (aplauze, urale puter
nice. prelungite).

vintul său tovarășul MIRCEA
CALIN, președintele C.A.P. 
Ripiceni.Doresc să vă informez cu acest prilej, că, la fel ca și alte cooperative din județ, la Ripiceni noi am obținut an de an producții agricole tot mai bogate. Ca urmare a extinderii mecanizării la majoritatea culturilor, a folosirii unor cantități tot mai mari de îngrășăminte, a măririi an de an a suprafețelor irigate — care au a- juns la aproape 500 de ha — am reușit să obținem chiar în condițiile secetei din acest an, 3 200 kg porumb la ha, 35 000 kg sfeclă de zahăr la hectar, 52 000 kg fîn-lu- cernă masă verde, iar la fiecare vacă furajată 1 950 litri lapte etc„ realizări ce vor contribui la creș

terea averii obștești la peste 7 500 000 lei.Vă asigurăm, stimați conducători, că atașați cu trup și suflet partidului nostru glorios, o să vă urmăm întotdeauna îndemnurile, care s-au dovedit atît de prețioase pentru noi, vom munci mai bine, mai cu șpor spre a smulge acestui pămînt strămoșesc roade mai bogate.A vorbit apoi tovarășul VIRGIL 
BARAB0I, profesor la școa
la generală din comuna 
Flămînzi, care> a^e^nd oaspeților, în numele intelectualilor, fierbinți urări de bun venit, a spus tConștienți de înalta răspundere ce o avem față de partid și popor, vă asigurăm că vom face totul pentru a Instrui și educa în așa fel copiii ce ne sînt încredințați, încît ei să devină constructori de nădejde ai socialismului tn patria noastră.Dacă în vremurile Iul 1907 exista aici o școală cu doar doi învățători, umiliți de autorități, și doar 50 de elevi, astăzi cele 58 de cadre didactice instruiesc și educă în condiții corespunzătoare peste 1 200 de elevi. în anii socialismului a crescut continuu nivelul de trai al locuitorilor comunei, oamenii se hrănesc și se îmbracă mai bine.Vă încredințăm, stimați conducători, că alături de puternica noastră clasă muncitoare aliată cu țărănimea, noi, intelectualii, cu inima și cu gîndul mereu la partid, sîntem hotărîți ca, prin strădania și faptele noastre, să ne aducem contribuția la efortul unanim de a face din România socialistă o țară tot mai bogată și mai înfloritoare.

Primit cu puternice aplauze, 
ia cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea este subliniată tn re
petate rînduri de ovații furtunoase. 
Ultimele cuvinte sînt acoperite de 
urale; se scandează „P.C.R." 
„Ceaușescu".

In drum spre Botoșani, oaspeții 
sînt salutați de mulțimea ce stră- 
juie, în fiecare comună, șoseaua. 
Străzile orașului sînt împodobite de 
sărbătoare. Asistăm la o impună
toare manifestație de atașament 
față de partid, de dragoste pentru 
conducătorii săi. Din mașini, oaspe
ții răspund cu căldură aclamațiilor 
mulțimii.

In fața liceului „August Treboniu 
Laurian", coloana se oprește pentru 
cîteva minute. Elevi și profesori, 
studenți și cadre didactice de 
la Institutul pedagogic fac o 
primire plină de entuziasm ti
neresc conducătorilor de partid 
și de stat. In numele celor 10 000 
de elevi — aproape o treime din 
populația orașului — pionierul 
Costel HirtcU -adresează secretaru
lui general al C.C. al P.C.R. cuvinte 
calde de bun venit.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre Uzinele textile „Moldova". 
La intrarea în uzină, tovarășii 
Alexandru Sencovici, ministrul in
dustriei ușoare, Dimitrie Hreciuc, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Botoșani al P.C.R., președin
tele consiliului popular municipal, 
reprezentanții conducerii uzinei, ai 
organizațiilor de partid și obștești 
salută pe oaspeți. Un grup de ti
nere le oferă flori.

Vizitarea întreprinderii începe 
cu secția filatură. Rețin atenția 
ringurile moderne care produc fire 
de bumbac și de celofibră. Direc
torul uzinelor, Augustin Cor- 
doș, arată că secția a depășit 
parametrii proiectați. în ace
eași situație se află următoarea sec-
ție vizitată, țesătoria. Oaspeții sînt 
informați că întreaga producție se 
realizează tn bune condiții cu răz
boaie automate produse de uzine
le „Unirea" din Cluj. Vorbind des
pre preocupările actuale, ingine
rul șef al uzinelor arată că este 
tn curs de rezolvare o problemă 
mai veche, optimizarea folosirii 
spațiilor de producție.

Vizita tn uzină se încheie In sala 
unde s-a amenajat o mică și su
gestivă expoziție a realizărilor pre- 
zentlnd cîteva din sortimentele de 
țesături ce se produc aici.

La plecarea din uzină, cei pre- 
zenți manifestează îndelung, expri- 
mîndu-și cu însuflețire hotărîrea 
de a munci și pe mai departe pen
tru îndeplinirea sarcinilor pe care 
partidul ie pune In fața poporului.

Ora 14. In fața teatrului din oraș 
are loc un mare miting.Mitingul a fost deschis de tovarăș GHEORGHE GUINEA, 
prim-secretar al Comitetului 
județean P.C.R. Botoșani, care, exprimînd satisfacția locuitorilor județului Botoșani, a adresat conducătorilor de partid și de stat o călduroasă urare de bun sosit.împreună cu întregul nostru popor — a spus în continuare vorbitorul — oamenii muncii din județul Botoșani prețuiesc și admiră clarviziunea cu care partidul soluționează problemele complexe ale evoluției societății noastre, spiritul creator ce-1 promovează în toate domeniile vieții sociale, priceperea sa de a mobiliza în numele aceluiași ideal întreaga noastră națiune, consecvența cu care urmărește punerea în valoare a hărniciei și inteligenței poporului, cutezanța și realismul de care dă dovadă în toate problemele privind dezvoltarea viitoare a României, principialitatea cu care apără interesele noastre naționale și cauza unității mișcării comuniste mondiale, dăruirea generoasă și plină de noblețe cu care conducătorii partidului, dv., tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă consacrați forțele pentru a da viață aspirațiunilor și năzuințelor întregii noastre națiuni.Evocînd principalele realizări ale oamenilor muncii din județul Botoșani — între care faptul că în primele 9 luni ale anului valoarea producției industriale globale a județului a crescut cu 13 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut — vorbitorul a arătat că preocupările majore ale organelor de partid din județ, ale tuturor salariaților sînt îndreptate către soluționarea problemelor complexe privind așezarea pe temelii științifice a producției și a muncii, intensificarea activității pentru îndeplinirea cu succes a planului de producție la toți indicatorii, utilizarea deplină a capacităților de producție și a timpului de lucru, în vederea creșterii eficienței întregii activități economice. Ne o- cupăm de asemenea de mobilizarea tuturor forțelor pentru ridicarea continuă a agriculturii județului, pentru sporirea continuă a producției vegetale și animale, de în- , tărirea economică și organizatorică a cooperativelor de producție, în scopul creșterii contribuției agriculturii la dezvoltarea întregii economii naționale, sporirii veniturilor țăranilor cooperatori, ridicării nivelului de trai al poporului.Prețuirea acordată de către partidul și statul nostru activității de formare a conștiinței socialiste, de ridicare a nivelului de cultură și civilizație al poporului, de educare a tinerei generații, este ilustrată de măsurile stabilite privind perfecționarea structurii și conținutului învățămîntului de toate gradele. Pe această linie se înscriu și eforturile făcute de organele de partid și de stat din județul nostru în scopul asigurării bazei materiale necesare desfășurării activității didactice, lărgirii capacității de cuprindere a sistemului de învăță- mînt, paralel cu îmbunătățirea continuă a activității instructiv-educa- tive.Ne folosim de prezența dv., iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și a celorlalți conducători de partid și de stat spre a vă mulțumi pentru grija pe care partidul și guvernul o acordă în permanență ridicării multilaterale a județului nostru. Vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru a fi, prin strădania și faptele noastre, la înălțimea sprijinului acordat, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.Sînt nespus de bucuroasă — a 
spus în cuvîntul său tovarășa 
MARIA VASILACHE, munci
toare la uzina textilă „Mol
dova4' din Botoșani - că am posibilitatea să exprim, în numele colectivului u- zinei textile în care lucrez, atașamentul nostru de neclintit față de întreaga politică a partidului nostru comunist, față de dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, de toți cei care conduc destinele patriei și națiunii noastre socialiste pe drumul fericirii și prosperității.Este un minunat prilej de a vă raporta că, aplicînd în practică indicațiile prețioase pe care dv. personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni le-ați dat în 1966, cînd ați vizitat întreprinderea noastră, colectivul uzinei a reușit că în anul trecut să folosească mai bine utilajele și forța de muncă, să rentabilizeze toate produsele și să dea peste plan o producție de aproape 10 milioane lei.Cu nespusă bucurie colectivul de muncă a primit astăzi vizita dv. și a celorlalți conducători, avînd convingerea că îndrumările prețioase pe care le-am primit și cu acest prilej vor constitui un imbold în munca de viitor. Muncind cu dăruire și hărnicie pentru îndeplinirea sarcinilor de producție, colectivul uzinei noastre își exprimă adeziunea unanimă la principiile politicii interne și externe promovate cu consecvență de partid.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
ȘTEFAN DRAG0MIR — di
rectorul liceului „August 
Treboniu Luurion" din Bo
toșani, care a subliniat bucu

ria cu care îl întîmpină pe înalții oaspeți intelectualii din orașul Botoșani, pe acest pămînt strămoșesc, leagăn al multor fapte glorioase, de pe meleagurile căruia s-au ridicat mari figuri ale culturii naționale românești — Mihai Eminescu, George Enescu, Nicolae îorga, Ștefan Luchian, Emil Severin, Octav Băncilă. Subliniind apoi atenția acordată de partid învățămîntului, științei și culturii, componente inseparabile ale operei de edificare a socialismului, fără de care nu se poate concepe făurirea unei societăți moderne, avansate, vorbitorul a relevat importanța măsurilor privind perfecționarea structurii și conținutului învățămîntului de toate gradele. Folosind condițiile. create astăzi — a spus în continuare vorbitorul — o treime din populația municipiului învață astăzi la cursurile de zi, serale și fără frecvență, de pe lîngă liceele de cultură generală, de specialitate, Institutul pedagogic și școlile generale din orașul nostru.învățătorii, profesorii și ceilalți intelectuali, în munca lor de zi cu zi sînt animați de năzuința auto- perfecționării lor continue, manifestă receptivitate față de tot ceea ce este nou și înaintat în știință și cultură.Fie-mi îngăduit, cu acest prilej, să exprim mulțumirile cele mai călduroase adresate dv., tovarășe Nicolae Ceaușescu, și celorlalți conducători de partid și de stat pentru sprijinul nemijlocit și stăruitor a- cordat dezvoltării învățămîntului, pentru îndrumările pe care le-am primit din partea dv. și care reprezintă pentru noi coordonate esențiale ale activității, pentru dragostea și prețuirea cu care este înconjurată intelectualitatea noastră de către Partidul Comunist Român și conducerea sa.A vorbit apoi tovarășul MINAI 
BIRLÎGA, președintele C.A.P. 
Roma, care a spus • entuziasmul cu care vă întîmpinăm, cinstiți oaspeți, se găsește toată dragostea țăranilor din județ, toată recunoștința noastră pentru viața nouă pe care a trăim, pentru drumul luminos deschis țărănimii de politica științifică a partidului nostru pe care o urmăm cu nespusă încredere.Vă raportez cu mare bucurie, iubite tovarășe Nioolae Ceaușescu, că în cei 19 ani care au trecut de la constituirea cooperativei agricole din Roma, averea noastră obștească s-a ridicat la peste 17 milioane lei. Anul trecut am realizat venituri de peste 15 milioane lei. Avem un sector zootehnic bine dezvoltat care cuprinde 1 300 taurine, 2 900 de oi. Avem peste 200 ha de pomi și viță de vie, plantate în terenuri situate în pantă, peste 100 de hectare de culturi irigate. în prezent, am încheiat recoltarea culturilor de toamnă și ne îndreptăm toate forțele pentru a termina grabnic semănatul griului.Știm că mai avem multe de făcut Aș spune că chiar foarte multe. Sîntem însă convinși că problemele care se ridică le vom rezolva cu succes, datorită faptului că partidul nostni se preocupă cu consecvență de continua dezvoltare a patriei noastre socialiste.Alături de vîrstriici, tinerii din orașul și județul Botoșani — a spus tov. ION DRAG0MIR, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Botoșani al U.T.C. — primesc astăzi cu deosebit entuziasm și bucurie vizita pe a- ceste meleaguri a conducătorilor de partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Activitatea laborioasă desfășurată de conducerea partidului și statului constituie pentru tineretul nostru un minunat exemplu de slujire a intereselor patriei noastre socialiste, o înaltă pildă de devotament pusă în slujba celor mai înalte idealuri ale poporului român. Puternica dv. personalitate, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, faptul că din fragedă tinerețe ați intrat în mișcarea muncitorească, închinîndu-vă întreaga viață slujirii intereselor poporului, triumfului mărețelor idei ale socialismului și comunismului, reprezintă un model demn de urmat pentru întregul nostru tineret.Relatînd apoi succesele obținute de tinerii din orașul și județul Botoșani în întreprinderile industriale și unitățile agricole socialiste, despre rezultatele la învățătură, în școlile de cultură generală și licee, în acțiunile gospodărești care continuă frumoasele tradiții ale muncii patriotice, vorbitorul a spus: Asigurăm conducerea partidului, pe dv. personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că tineretul din orașul și județul Botoșani va depune toate eforturile pentru a se arăta demn de glorioasele tradiții ale comuniștilor, pentru a păși mereu înainte, alături de întregul popor, sub steagul de luptă al încercatului nostru partid.în uralele mulțimii care umple pînă la refuz piața teatrului, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmos
feră de entuziasm general.

Cei prezențl își exprimă prin o- 
vații și aclamații puternice ade
ziunea față de politica partidului, 
care asigură înflorirea patriei. Se 
scandează minute în șir numele 
partidului, al secretarului general 
al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
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VIZITA ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI
Salutuladresat de tovarășul

Nicolae Ceaușescu 
participanților la mitingul

de la Botoșani
©răgi tovarăși,Doresc să încep pirin a vă transmite dv., tuturor locuitorilor mu- niciptalui și județului Botoșani, un fierbinte salut din partea Comitetului Central al Partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii noastre socialiste, (urale 

puternice). Totodată, doresc să exprim mulțumirile noastre locuitorilor din satele și orașele prin care am trecut pentru primirea călduroasă, pentru manifestările emoționante cu care am fost întîmpl- nați. In acestea noi vedem expresia cea mai grăitoare a încrederii pe care dv., întregul nostru popor, 
o are în partidul nostru comunist, în conducerea sa, în politica marxlst-leninistă a partidului îndreptată spre bunăstarea și fericirea poporului român, (aplauze, 
urale).în aceste două zile ne-am întîl- tift cu zeci de mii, ou sute de mii de muncitori, țărani, intelectuali. în privirile fiecăruia — bărbați, femei, tineri, bătrîni — am văzut expresia hotărîrii ferme a poporului de a înfăptui neabătut programul de desăvîrșire a con- abrucției socialiste, expresia hotă- riril fiecărui cetățean de a face ■totul pentru înflorirea României, ridicarea bunăstării, întărirea independenței și suveranității patriei socialiste, (urale puternice).Am vizitat întreprinderea din «nașul dv. Am putut constata cu •atisfacție că in ultimii doi ani oare au trecut de cînd am vizi- itat-o colectivul a obținut rezultate bune în activitatea sa, a realizat sarcinile de dezvoltare a producției, că noile capacități de producție au atins parametrii proiectați "Și arigută: prbdtișd';de'caîf-i^*'  tate tot mai bună. Doresc să exprim la acest miting cele mai calde felicitări întregului coleotiv 
al uzinei de textile „Moldova" din Botoșani și să-i urez noi și noi succese în activitatea sa. (vii a- 
plaiuze).Ne-am întîlnlt cu mulțl țărani cooperatori, ne-am oprit în comuna Flămînzi, am văzut pe parcurs multe expoziții agricole oare înfățișează roadele bogate ale activității țărănimii noastre cooperatiste. Am ascultat aci cele spuse de președintele unei cooperative agricole de producție. Am putut constata cu bucurie că țărănimea cooperatistă se străduiește să folosească tot mai bine mijloacele tehnice, îngrășămlntele chimice, recomandările științei, să smulgă recolte tot mai bogate pămîntului. Doresc ©a la acest miting din capitala județului Botoșani să exprim țărănimii cooperatiste, tuturor muncitorilor de pe toate ogoarele județului, cele mai calde felicitări și urări de noi și noi succe
se. (vii aplauze).Am ascultat aici cuvîntul rostit de directorul unui liceu din orașul dv. Pe parcurs, în sate. în o- rașe, ne-am întîlnit cu zeci de 

mii de elevi care și-au manifestat bucuria vie, încrederea și dragostea față de. partidul nostru comunist pentru condițiile de învăță-? tură pe care le creează tinerei noastre generații. într-adevăr. în județul dv., ca în întreaga țară, condițiile create pentru instruirea copiilor patriei, pentru a asigura tineretului posibilitatea de a învăța. de a-și însuși cunoștințele cele mai modeme, sînt din ce în ce mai bune. Doresc să-i felicit din toată inima pe profesorii și învățătorii din Botoșani, din municipiu și din județ, pe toți elevii, să urez întregului corp didactic succese tot mai mari în activitatea nobilă de educare a tinerei generații în spiritul patriotismului socialist, al internaționalismului proletar, în înarmarea tineretului cu cele mai înalte cunoștințe științifice (aplauze puter
nice, îndelungate). Adresez, de a- semenea, elevilor cele mai bune urări de succes la învățătură. Munciți continuu, dragi prieteni, însu- șindu-vă cunoștințele pe care profesorii voștri vi le predau. Aveți permanent în fața voastră exemplul înaintașilor și nu uitați nici un moment că construcția socialismului și comunismului cere oameni cu cea mai înaltă pregătire. Folosiți din plin condițiile pe care vi le creează partidul și guvernul pentru a deveni mîine buni constructori ai socialismului și comunismului, cetățeni de nădejde ai patriei noastre, militanți în stare să asigure continuarea activității de înflorire a națiunii române. (aplauze însuflețite).Ne bucură faptul că oamenii muncii din întreprinderile și unitățile agricole din județul Boțoșanh »își îndeplinesc sarbinile ce Ie .reVin'.'/, din programul elaborat 'de Congresul al IX-lea al partidului șj îșl aduc contribuția activă la desăvîr- șirea construcției socialiste în România. Satisfăcuți de rezultatele bune de pînă acum, nu putem să nu vedem ce mai avem de făcut. Progresăm și în industrie, și în agricultură, și tn știință, învătă- mînt. cultură, dar pentru a realiza socialismul deplin în România trebuie să mai depunem încă multe eforturi. De aceea, folosind experiența cîștigat.ă, să unim toate energiile pentru a obține rezultate tot mai bune, pentru a spori atît avuția materială cît și cea spirituală a patriei. Aceasta e calea unui nivel de viață tot mai ridicat pentru toți cei ce muncesc în România, calea desăvîrșirii construcției socialiste, 
(aplauze îndelungi).Tot ce am realizat pînă acum este rezultatul muncii entuziaste a întregului popor, dovada capacității creatoare a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității. Poporul român a demonstrat că, devenind stăpîn pe destinele sale, poate făuri, într-o perioadă relativ scurtă, adevărate minuni în dezvoltarea socială. Iată dovada superiorității socialismului asupra orînduirii capitaliste. (vii aplauze).

In vizită la Muzeul „George Enescu" din Dorohoi

în același timp, realizările României adeveresc justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, capacitatea sa de a aplica în mod creator învățătura marxist- leninistă, adevărurile sale general- valabile la condițiile concrete ale țării noastre, de a conduce poporul pe drumul făuririi depline a socialismului, pe drumul spre comunism. (aplauze, urale).Realitatea ne dă temei să afirmăm că programul pînă în 1970 va fi nu numai realizat, dar chiar depășit, că poporul român, stăpîn pe destinele sale, sub conducerea partidului, va merge cu pași tot mai mari înainte pe calea bunăstării și fericirii, făcînd ca socialismul să devină un bun al fiecărui cetățean. România își va aduce în același timp contribuția la întărirea sistemului mondial socialist, la cauza păcii în lume, (aplauze, urale).Luînd toate măsurile pentru asigurarea progresului patriei, acțio- nînd în direcția dezvoltării industriei, agriculturii, științei, culturii, ne îndeplinim una din îndatoririle fundamentale în fața poporului; Vă asigurăm, tovarăși, că pentru partidul nostru, pentru. conducerea sa, nu există nimic mai de preț decît servirea intereselor poporului. Vom face totul pentru a ne îndeplini înaltele îndatoriri față de popor, 
(aplauze, urale). în același timp, acționînd pentru dezvoltarea colaborării și cooperării cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. ne aducem contribuția la triumful cauzei socialismului și al păcii în lume. Vom acționa și în viitor pentru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste, pentru-lichidarea divergențelor existente în mișcarea comunistă, considerând că în felul acesta ne îndeplinim una din cele mai im,portante sarcini internaționale, întărim solidaritatea în lupta pentru pace și socialism, (aplauze, urale).întîlnirile pe care le-am avut ieri la Iași și astăzi în Botoșani, ca și întîlnirile avute în ultimul timp în alte județe și orașe ale patriei noastre, ne-au confirmat încă o dată că politica partidului nostru se bucură de aprobarea deplină a întregului popor, că ponorul român este strîns unit în jurul partidului, hot.ărît să înfăptuiască neabătut politica sa internă și externă corespunzătoare intereselor și năzuințelor vitale ale națiunii noastre socialiste. (aplauze, urale).Dați-mi voie ca în încheiere să vă urez încă o dată, din toată inima, succese și mai mari în toate domeniile de activitate, realizări care să sporească contribuția dumneavoastră la cauza generală a socialismului în România, la ridicarea continuă a nivelului de viață al poporului.Vă doresc multă sănătate și fericire la toți, (aplauze, urale puter
nice, îndelungi).

Coloana de mașini te îndreaptă 
apoi spre orașul Dorohoi, străbă- 
tind ținuturile nordice ale județu
lui, cuprinse intre podișul înalt al 
Sucevei și cimpia Jijiei. Este un 
colț de țară cu frumoase ji înflo
ritoare plaiuri, este locul unor ves
tigii care evocă vibrante pagini de 
istorie ți cultură românească.

Vechi de secole, consemnat pen
tru prima oară In cronicile celor 
dinții domnitori moldoveni, orașul 
Dorohoi, înveșmlntat astăzi sărbă
torește, face conducătorilor de par
tid ți de stat o entuziastă primire. 
In întâmpinarea oaspeților au ve
nit mii și mii de locuitori ai ora
șului, cu buchete de flori, flutu- 
rînd stegulețe tricolore și roșii, 
dind glas bucuriei de a-i avea in 
mijlocul lor pe conducătorii țării.

La Dorohoi, ca pretutindeni In 
țară, se resimte suflul înnoitor al 
anilor construcției socialiste. Situa
tă într-un pitoresc cadru natural, 
bătrîna urbe renaște, se dezvoltă 
continuu. Aici au fost create, re
cent, unități industriale, s-au înăl
țat școli, o policlinică, locuințe. 
Acum se află în construcție o fa
brică de produse lactate, care va 
valorifica bogatele resurse ale fer
melor, cooperativelor de producție 
din împrejurimi. După cum prefi
gurează planul de perspectivă al 
orașului, pe harta economică ți e- 
dilitară a Dorohoiului vor mai a- 
părea în curind o fabrică de încăl
țăminte, noi școli, magazine co
merciale, instituții social-culturale.

Vizita de lucru începe la noua 
fabrică de confecții. Conducătorii 
de partid și de stat sînt salutați de 
Vasile Caba, secretar al Comite
tului orășenesc Dorohoi al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
orășenesc provizoriu, de cadre de 
conducere ale fabricii, de munci
tori și tehnicieni. Directorul între
prinderii, Gheorghe Burlacu, pre
zentând succesele obținute, infor
mează că planul pe primele trei tri
mestre ale anului a fost îndeplinit 
la toți indicatorii- Prevederile la 
producția marfă au fost depășite 
cu 11 la șută, iar la productivitatea 
muncii cu 2,2 la sută. In toată a- 
ceastă perioadă, fabrica a realizat 
și livrat confecții de calitate. In 
acest sens, gazdele arată că grija 
lor se îndreaptă spre îmbunătăți
rea calității mărfurilor pe care le 
produc, concomitent cu reducerea 
costului lor.

Se vizitează principalele secții ale 
fabricii. La trecerea oaspeților, 
muncitorii se opresc o clipă din 
lucru și aplaudă cu însuflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de măsurile luate în 
vederea diversificării producției 
și realizării unor confecții cores
punzătoare cerințelor mereu sporite 
ale populației.

Colectivul fabricii își ia un căl
duros „rămas bun" de la conducă
torii de partid și de stat, încredin- 
țîndu-i că nu-și va precupeți efor
turile pentru a îndeplini și mai 
bine sarcinile ce-i revin.

între timp, în piața orașului 
s-au adunat peste 15 mii de cetățeni 
din Dorohoi, precum ți din comu
nele învecinate Șendriceni, Corlă- 
teni, Brăiești. Ei îi întâmpină pe 
oaspeți cu puternice urale și ovații. 
Are loc o mare adunare populară.Deschizînd adunarea, tovarășul 
VASILE CABA, secretarul 
Comitetului orășenesc Do
rohoi al P.C.R., a adresat oaspeților un călduros săltat din partea întregii populații a orașului, evo- cînd apoi rezultatele obținute de oamenii muncii din oraș în diferitele domenii ale construcției socialiste.Subliniind apoi că șl orașului Dorohoi i se deschid frumoase perspective de înflorire în viitor, prin obiectivele ce se realizează sau care urmează a fi construite, vorbitorul a arătat că se află în construcție în prezent o fabrică de brînzeturi, iar în anii viitori se va înălța o fabrică de încălțăminte, se vp extinde fabrica de cărămidă, vor fi date în folosință noi blocuri de locuit și obiective social-culturale. Un loc important în preocupările actuale îl ocupă grija pentru îmbunătățirea continuă a gospodăririi orașului, pentru mai buna întreținere a fondului de locuințe și a străzilor. Ne străduim să înlăturăm neajunsurile ce se mai manifestă în buna aprovizionare, a orașului cu mărfuri industriale și alimentare, să asigurăm o deservire civilizată cetățenilor.Vă încredințăm că sîntem pe deplin conștienți de marile sarcini pe care partidul ni le pune în față și ne angajăm în fața dumneavoastră să înlăturăm lipsurile care se mai manifestă în diferite sectoare de activitate.Este o mare cinste pentru mine ;ă aduc conducerii de partid și de ;țat, personal dv. tovarășe Nicolae Ceaușescu, salutul fierbinte al comuniștilor și al celorlalți salariați ai fabricii de confecții din Dorohoi, — a spus în cuvîntul său tvarășa 
MARIA TITIANU, muncitoa
re a fabricii.Colectivul de muncă din care fac parte este tînăr și modest, atît ca număr de angajați, cît și sub raportul realizărilor, dacă îl comparăm cu al cetăților industriei noastre socialiste, dar și el știe să-și facă datoria. Astfel, în cele trei trimestre din acest an, ca urmare a mai bunei organizări a producției și a muncii, am realizat un spor substanțial de producție și o depășire cu 10 la sută a beneficiilor planificate. La succesele prezentului fiecare dorește sincer să adauge noi și mari succese viitoare. Avem condiții pentru a realiza această dorință și, sub conducerea organi

zației de partid, vom valorifica prețioasele indicații date de dumneavoastră cu prilejul acestei deosebit de importante întîlniri.Vă asigurăm, iubiți oaspeți, că vom ști să ne facem întru totul datoria, dovedind prin aceasta atașamentul nostru deplin față de tot ceea ce înfăptuiește partidul nostru pentru binele și prosperitatea poporului român, al națiunii noastre socialiste.A luat aipol cuv.întul tovarășul 
DUMITRU LANDEA, preșe
dintele C.A.P. Concești,care- arătînd că această vizită oferă țărănimii cooperatiste im prilej deosebit de manifestare a atașamentului față de politica partidului, a spus : Viața ne-a convins că tot ceea ce am înfăptuit în aoești ani, tot ceea ce a contribuit la ridicarea bunăstării noastre materiale și culturale, ca și marile perspective ce se deschid în viața satului, se datoresc politicii științifice a partidului, priceperii cu care el ne conduce spre un viitor luminos și tot mai fericit.Deși cooperativa în care muncim nu este prea mare, totuși, aplicînd indicațiile prețioase ale partidului și folosind din plin ajutorul permanent acordat de stat, am reușit să obținem producții agricole din ce In ce mai mari. Noi, cei din Moldova, știm bine ce înseamnă seceta, pentru că loviturile ei grele le-am simțit din plin în anii 1946— 1947. Anul acesta, uniți în cooperativa agricolă, am reușit s-o învingem, ba chiar mai mult, să depășim planul de producție la unele capitole. Producția de porumb se apreciază a fi de 4—5 000 kg. la hectar, iar de sfeclă de 20—25 000 kg. la hectar, iar la floarea-soarelui de 1 600 kg. la hectar. Ne-am preocupat cu grijă de sporirea efectivului de animale, de creșterea productivității lor, de asigurarea bazei furajere. Din aprecierile noastre rezultă că veniturile pe cooperativă vor crește cu 16 la sută mai mult față de plan.Cu toate rezultatele bune ce le avem, sîntem conștienți că mai a- vem multe de făcut. Trebuie să ne ocupăm cu mai multă răspundere

Cuwntal twarășului
Nicolae Ceaușescu 

la mitingul din Dorohoi
Dragi tovarăși,Dați-mi voie să vă adresez dv., tuturor locuitorilor orașului Dorohoi, un salut fierbinte din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului României socialiste, (a- 

plauze).în cadrul vizitei de lucru pe care am făcut-o ieri și astăzi, am ținut să vizităm și orașul dv. Am dorit să cunoaștem mai îndeaproape preocupările, munca, viața dv. în ce mă privește sînt pentru prima oară aici, dar tovarășul Maurer 
a mai fost, mi se pare, acum 50 și ceva de ani, iar tovarășul Gheorghe Stoica este cetățean al Dorohoiului. Mi se pare că și ceilalți tovarăși au mai fost pe aici. Trebuie să mărturisesc că am rămas plăcut Impresionat, în primul rînd de primirea pe care ne-ați făcut-o, de căldura manifestării dv. în care am văzut expresia încrederii nestrămutate în politica partidului nostru ce călăuzește poporul pe drumul socialismului, bunăstării și fericirii, (aplauze, urale). în al doilea rînd, de unele frumuseți ale orașului dv, pe care le-am văzut în treacăt. într-adevăr, orașul are o așezare pitorească și, mai ales, are oameni muncitori, pri- cepuți. Folosind bine mijloacele pe care le aveți, construiți un oraș care va asigura condiții de viață tot mai bune locuitorilor săi. (a- 
plauze).Am ascultat aici pe tovarășa de la întreprinderea de confecții pe care am vizitat-o adineaori. Dînsa spunea că întreprinderea la care lucrează este tînără și modestă. Este adevărat că față de alte întreprinderi mari de confecții pare o întreprindere modestă. Totuși, 600 de muncitori, dacă am reținut bine nu reprezintă chiar puțin. în plus, întreprinderea are rezultate bune, și noi am rămas cu o impresie plăcută asupra felului cum acest colectiv tînăr știe să asigure realizarea planului de producție, creșterea calității produselor. Doresc, de aceea, ca la acest miting să felicit din toată inima și să urez tuturor muncitorilor — mai bine zis tuturor muncitoarelor — acestei întreprinderi succese tot mai mari în activitatea lor. (a- 
plauze).Președintele unei cooperative de producție ne-a vorbit despre străduințele cooperatorilor de a obține recolte tot mai bune ; el ne-a înfățișat rezultatele și perspectivele pe care le are agricultura de pe aceste meleaguri, ca în general a- gricultura țării noastre, de a se dezvolta, de a asigura producții tot mai mari. 

de folosirea rațională a pămîntului, de organizarea mai judicioasă a muncii pentru sporirea nu numai a producției agricole vegetale, ci și animale.Vă încredințăm, iubiți conducători, că — strînși uniți în jurul partidului, al Comitetului său Central — vom urma cu încredere nestrămutată drumul socialismului, vom face totul spre a spori contribuția agriculturii la progresul și prosperitatea țării.A vorbit apoi tovarășa MARIA 
ZAIT, profesoară la Liceul 
UI. 1, exprimînd, în numele învățătorilor și profesorilor, al tuturor intelectualilor din oraș, deplina a- deziune și atașamentul neclintit la politica internă și externă a partidului și statului, care asigură mersul ascendent al națiunii noastre spre un viitor strălucit.Politica partidului nostru în domeniul muncii cu intelectualii, a spus în continuare vorbitoarea, noi o socotim deosebit de înțeleaptă; ea ne-a mobilizat și ne mobilizează în activitatea noastră de zi cu zi, stimulează inițiativa și priceperea noastră. Noi, ■ învățătorii și profesorii, ne străduim să aplicăm în viață sarcinile ce reies din documentele plenarei Comitetului Central al partidului privind dezvoltarea învățămîntului de toate gradele din patria noastră.Permiteți-mi să vă informez, dragi tovarăși, că am trecut cu multă hotărîre și perseverență la aplicarea acestor măsuri, cu convingerea că sîntem pe un drum bun. Avem toate condițiile și, mai presus de toate, simțim marea răspundere ce ne revine în educarea tinerei generații, în crearea pe plan spiritual a omului societății socialiste și comuniste.Ziua de astăzi va rămîne de neuitat pentru mine și pentru cetățenii orașului meu natal, care au venit să vă spună din toată inima, dragi conducători, „fiți bine veniți în mijlocul nostru", și să vă asigure că nu vom uita niciodată strădania pe care o depuneți pentru fericirea și viitorul nostru, al copiilor noștri, pentru înflorirea și înălțarea patriei noastre socialiste!într-o atmosferă de mare entuziasm, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general 
al Comitetului Central al partidu
lui este subliniată în repetate rîn- 
duri de puternice aplauze și urale.

Am ascultat, de asemenea, cu multă plăcere pe tovarășa care a vorbit în numele intelectualității din Dorohoi, care ne-a relatat despre felul cum dînsa și alți profesori și învățători se străduiesc să asigure tinerei generații o educație bună, să înarmeze copiii, tineretul nostru, cu cunoștințe științifice și culturale avansate, să sădească în sufletul lor dragostea de patrie, dragostea de muncă, dragostea pentru socialism. Țin să exprim felicitările noastre cele mai calde profesorilor și învățătorilor din Dorohoî și să le urez succese tot mai mari în activitatea lor nobilă, (aplauze, urale).Primarul ne-a vorbit de perspectivele dezvoltării orașului dv. Cu- noașteți preocupările partidului nostru de a asigura un ritm înalt dezvoltării industriale a României, cunoașteți și rezultatele acestei politici. Cunoașteți că în anii socialismului am parcurs un drum lung în industrializarea țării, (aplauze, urale). în această preocupare up loc important îl ocupă repartizarea teritorială judicioasă, rațională, a obiectivelor industriale, a forțelor de producție. în județul dv. se observă deja efecte ale acestei străduințe. Și în Dorohoi sînt începuturi. în anii următori, județul dv. și orașul Dorohoi vor cunoaște o preocupare mai mare pentru dezvoltarea industriei care să asigure condiții de muncă cetățenilor, să contribuie la ridicarea nivelului de viață și de cultură al acestor meleaguri, (aplauze, urale). în munca noastră de dezvoltare a economiei, a culturii, un loc important ocupă grija pentru bunăstarea materială și spirituală a celor ce muncesc. Cunoașteți că în anii acestui cincinal au fost luate o serie de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ; sînt în curs de aplicare și alte măsuri care vor duce la creșterea salariilor, la ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. Construind socialismul punem în centrul atenției omul, bunăstarea și fericirea lui. Vom face totul ca, pe măsură ce munca unită a poporului va spori avuția materială a societății, să crească și bunăstarea tuturor celor ce muncesc, (vii a- 
plauze).Am realizat multe pînă acum în domeniul construcției socialiste în România, în toate sectoarele de activitate. Toate acestea sînt rezultatul muncii avîntat.e. eroice a întregului popor, rezultatul politicii marxist-leniniste a partidului care călăuzește țara pe calea fericirii, a socialismului și comunismului, 
(aplauze, urale). Știm însă că mai 

ParticipanțU ta adunare ovaționează 
îndelung, scandează lozinci pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Republica Socialistă Romania.

Ultimul popas la Dorohoi con
ducătorii de partid și de stat îl fac 
la Muzeul memorial „George 
Enescu". Se deschid bătrînele porți, 
lăsîndu-te să cuprinzi livada, casa 
în care a trăit o vreme George E- 
nescu, ilustrul muzician care a 
dus faima acestor locuri, ca fi a 
întregii țări, pe toate meridianele 
lumii. Camera de lucru, pianul, 
toate sînt ca odinioară, amintind 
clipele de rodnic răgaz petrecute 
aici de George Enescu și ale căror 
ecouri se regăsesc cu strălucire în 
compozițiile sale. Se aud acum, 
imprimate pe bandă, „Rapsodiile" 
enesciene, a căror bogăție și fru
musețe melodică întregesc atmos
fera de evocare. Sînt vizitate sălile 
muzeului, unde se află expuse 600 
de manuscrise, fotografii și foto
copii, documente, obiecte perso
nale.

Directorul muzeului, loan Bălan, 
relevă personalitatea marelui mu
zician și patriot George Enescu, 
care se considera „un frate al oa
menilor muncii" și care mărturisea 
cu modestie că și-a slujit țara 
cu „armele" sale — pana, vioara 
și bagheta.

La plecare, oaspeții consemnează 
impresiile în cartea de onoare.

„Cu prilejul vizitei la Muzeul 
memorial „George Enescu", adu
cem un cald omagiu memoriei ge
nialului creator al Rapsodiilor ro
mâne, compozitorului și artistului 
care a făcut să strălucească pe 
toate meridianele globului neste
matele muzicii românești și virtu- 
țiile artei noastre interpretative, 
mesagerului neobosit al umanismu
lui românesc și al dragostei de fru
mos a poporului nostru".

Deși s-a înserat, populația con
tinuă să inunde arterele orașului, 
venită pentru a ura un fierbinte 
„drum bun" oaspeților dragi,

★
Vizita de lucru a conducătorilor 

de partid și de stat în județul 
Botoșani a constituit o nouă și e- 
locventă expresie a unității de 
nezdruncinat a poporului nostru, 
a sentimentelor de dragoste și pro
fundă încredere pe care oamenii 
muncii de pe aceste plaiuri româ
nești le nutresc față de Partidul 
Comunist Român.Reportaj realizat de 

George Radu-CHIROVICI 
Ștefan BRATU 
Nicolae VAMVU 
Petru UILACAN

sînt de învins multe lipsuri și neajunsuri. Avînd convingerea că mergem pe un drum bun, știm că stă în puterea noastră, a celor ce muncesc din România, ca sub conducerea comuniștilor să lichidăm lipsurile, să depășim greutățile, să dezvoltăm și mai mult industria, a- gricultuna, știința și cultura, să ridicăm nivelul de trai al poporului. Sîntem convinși că dumneavoastră, locuitorii Dorohoiului, nu veți precupeți nici un efort ca, împreună cu toți cei ce muncesc din România, să contribuiți la înfăptuirea programului de prosperitate elaborat de Congresul al IX-lea. (aplauze, urale).Preocupîndu-ne de rezolvarea multiplelor probleme ale construcției socialiste, nu uităm că în lume mai există imperialismul, că este necesar să ne îngrijim continuu de lărgirea și întărirea pozițiilor internaționale ale României, de dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu țările socialiste, de întărirea colaborării șl unității cu partidele comuniste și muncitorești, cu mișcările de eliberare națională, în colaborarea și unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, vedem garanția asigurării păcii și progresului în lume, 
(aplauze, urale).Am putut constata cu o deosebită satisfacție din cele ce au spus tovarășii aici, din manifestările călduroase, din privirile dv., adeziunea dv. deplină la această politică a partidului, hotărîrea de a acționa pentru a contribui activ, alături de toți cei ce muncesc, la înfăptuirea ei. Este de înțeles, tovarăși, că politica noastră, care corespunde intereselor întregului popor, poate triumfa în măsura în care este sprijinită de popor, de toți cetățenii patriei, (vii aplauze).După cum vedeți, tovarăși, aveți reprezentanți în conducerea partidului pe tovarășul Maurer, care a învățat aici, pe tovarășul Gheorghe Stoica, care e cetățean al Dorohoiului, dar mai cu seamă, tovarăși, aveți un exponent de nădejde în partidul nostru comunist care, pre- ocupîndu-se de dezvoltarea întregii țări, se va îngriji ca și Dorohoiul și, în general, aceste meleaguri ale Moldovei să progreseze. Vrem să se creeze condiții de viață tot mai bune, tot mai demne de orînduirea socialistă, pentru toți cetățenii țării, inclusiv pentru locuitorii acestui oraș. Fiți siguri că vom face totul pentru a vă bucura din plin de binefacerile socialismului, (aplau
ze, urale).’Vă urez din toată inima mult» succese în activitatea dv. Vă doresc sănătate și multă fericire, 
(aplauze, urale furtunoase, înde
lungi).
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AU TERMINAT iNSAMlNȚATUL GRIULUI

Cooperatorii 
din județul 

IlfovCooperativele agricole din Județul Ilfov au încheiat însămîn- țările de toamnă la grîu și orz pe suprafețele prevăzute. De asemenea, s-au terminat însămînță- rila la culturile pentru masă verde, necesară furajării animalelor tn primăvara viitoare. In ultimul timp s-a intensificat ritmul de recoltare a culturilor de toamnă. Pînă In prezent, porumbul a fost recoltat pe 76 la sută din suprafața cultivată. In continuare, membrii cooperatori și mecanizatorii depun eforturi pentru terminarea recoltării, însilozarea furajelor, depozitarea produselor și executarea arăturilor adînci de toamnă.
JUDEȚUL MURES9___________________________________________ 9

ATENTIE MAXIMĂ
9

LUCRĂRILOR AGRICOLE!Complexitatea lucrărilor agricole de toamnă impune organizarea temeinică & muncii, operativitate în dirijarea'forțelor și mijloacelor de lucru. Datorită timpului ploios și vegetației mai întîrziate, multe cooperative agricole din județul Mureș au căutat să folosească nu numai zilele ci și orele în care se putea lucra în cîmp pentru grăbirea recoltatului și însămînțărilor. In prezent, cooperatorii muncesc cu însuflețire pentru strîngerea recoltei de sfeclă de zahăr, cartofi, porumb. In total, în cooperativele agricole au fost eliberate și pregătite pentru însămînțările de toamnă peste 17 000 hectare. Din acestea, pînă la 14 octombrie, 10 300 ha au fost însămînțate cu grîu. Zeci de cooperative agricole, cum sînt cele din Roșiori, Zau de Cîmpie, Rîciu, Fetelea, Brîncovenești și altele, în ultimele zile au avansat mult la însămînțatul griului.. Rezultatele pe ansamblul Județului ar putea fi mulKmai bune • dacă nu ar exista rămîrieri în urmă nejustificate în cooperative cu condiții naturale asemănătoare. Cooperativa agricolă Luduș a însămînțat circa 300 de hectare culturi de toamnă, din care peste 170 ha cu grîu. în aceleași condiții, cooperativa agricolă Ogra are însămînțate doar 100 ha.Unul din neajunsurile constatate este că, deși timpul din toamna a- ceasta se menține ploios, consiliile de conducere ale unor cooperative agricole nu se adaptează acestor condiții. La cooperativa agricolă Șincai nu s-a trecut cu toate forțele la semănat. In multe unități tractoarele și mașinile agricole nu sînt folosite rațional. La cooperativa din Șăulia sînt perioade cînd toate tractoarele se folosesc la arat sau la discuit și nici unul la semănat. Consiliul de conducere, în loc să organizeze munca în așa fel în- cît semănatul să nu întârzie, așteaptă o stabilizare de lungă durată a timpului.Dintr-o scurtă convorbire avută cu tovarășul M. Giură, președintele
Q @ EEste un fapt Incontestabil că în aprovizionarea de către industrie a rețelei comerciale cu articole de îmbrăcăminte și încălțăminte au survenit în ultimii ani o seamă de modificări structurale impuse de cerințele și atributele vieții moderne. Uneori însă, prin ceea ce oferă cumpărătorilor, comerțul nu reflectă dinamica acestor schimbări. Așa se face că în unele perioade. în ciuda abundentei de produse existente în magazine, cumpărătorul nu găsește tocmai articolul care-i trebuie. Cum se explică acest paradox ? O serie de lucrători ai unităților comerciale și ai marilor magazine universale ne-au prezentat părerile lor în legătură cu situația creată, aducînd totodată critici unor furnizori, printre care „Tricotajul roșu" — București, „Drapelul roșu" — Sibiu etc, care, prin nerespectarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale, au lipsit pe cumpărători de unele produse. Aceste critici ne-au determinat să cerem explicații în legătură cu cauzele care generează asemenea „goluri" în magazine, tovarășului Alexandru Grossman, director general al Direcției generale pentru comerțul de produse textile- încălțăminte din cadrul Ministerului Comerțului Interior.— Paralel cu ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii — ne-a spus Interlocutorul nostru — au crescut și cerințele pentru o varietate cit mai largă de articole, au sporit exigentele pentru calitate. Totuși. în ciuda progresului evident al industriei noastre ușoare, producția la unele mărfuri a rămas sub nivelul cerințelor. întreprinderile producătoare nu au întotdeauna asigurate din timp materiile prime necesare, în culorile șl calitățile solicitate de comerț, și recurg la schimbări care îi defavorizează pe cumpărători. Exemple recente de acest gen oferă fabricile „Someșul"—Cluj și „Miorița" — Oradea, care, pe parcursul executării contractelor, au anuntat modificări d« culori la unele produse, modificări pe care, deși nu le doreau, beneficiari! le-au aprobat, neavînd încotro.Doresc să relev mai departe că dispoziția car» permite furnizorilor să-și sealizeze obligațiile de livrare

Judelui
9

TeleormanFolosind din plin condițiile bune de lucru din această toamnă, mijloacele mecanizate și forța de muncă, întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole din județul Teleorman au reușit să termine semănatul griului, orzului și al culturilor pentru masă verde pe cele 171 000 hectare. Printre primele unități din acest județ care au încheiat însămîn- țatul se numără întreprinderile agricole de stat Alexandria, Roșiori, Vitănești, Zimnicele, precum și cooperativele agricole Moșteni, Balta Sărată, Bujoru, Fîntînele, Țigănești, Brinceni, Cer- netu, Cosmești și altele. Se apreciază că însămînțările din toamna acestui an au fost executate la un nivel agrotehnic superior, s-au încorporat cantități mari de în

Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, a rezultat că una din cauzele care frînează ritmul semănatului o constituie în- tîrzierea transportului sfeclei de zahăr. O parte din cele 265 de autocamioane puse la dispoziție de D.I.T.A. fabricilor de zahăr din județul Mureș sînt folosite nerațional. In multe cazuri, Utilizarea acestora se limitează la transportul sfeclei din gările C.F.R. In unele cooperative agricole nici mijloacele de transport proprii nu se utilizează în mod rațional. La cooperativa agricolă de producție Oroiu, de exemplu, într-o zi de lucru, președintele, în Ioc să se ocupe de transportul sfeclei, a plecat din localitate cu un camion după treburi personale. Sancțiunea aplicată — plata cheltuielilor de transport și scăderea unei zile-muncă —nu aco

teatre

8,30.; 11

• Vera Cruz : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
© Samuraiul : REPUBLICA — 9 :
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,. 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 21.
O Veșnicul intîrzlat : CAPITOL —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
TOMIS — 9—15,45 în continuare ;
18,15 ; 20,30.
© Lustragiul : VICTORIA — 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Prințesa : CENTRAL
13.30 ; 16 ; 20,45.
O Vară capricioasă : CENTRAL — 
18,30.
© Suflete tari (ambele serii) : LU
MINA — 9—15,45 în continuare ; 19,15.
• Totul pentru rîs ; Tineretul român 
la Festivalul de la Sofia ; Mihaela : 
TIMPURI NOI — 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ;
15.45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21.
© Testamentul unul pașă : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA
— 10—14 în continuare ; 18,15 ; 20.30.

B O @ @ @ @ @ @ @ @@ @a sortimentelor contractuale în cadrul unui întreg trimestru s-a dovedit pur și simplu defectuoasă, cu consecințe nefaste în formarea sortimentului comercial și în asigurarea unei continuități în aprovizionarea populației. Spun aceasta deoarece. se știe, nu toate articolele pot fi păstrate 90 de zile în așteptarea completării sortimentului. Intervine fenomenul demodării unor produse ce se transformă astfel îh mărfuri greu vandabile, iar cetățenii sînt puși 

AUSTRIA UȘOARĂ SI COMERȚUL 
iN FATĂ EXIGENTELOR 
CUMPĂRĂTORILOR

în situația de a le căuta zadarnic prin unitățile comerciale. Fără să mai vorbim de faptul că nici spațiile comerciale nu pot fi dimensionate astfel încît să permită acumulări prea mari de stocuri.
— Ce alte cauze mai stânjenesc 

buna aprovizionare a populației 7— Practica — ce-i drept pe o scară tot mai redusă — a fabricării pe parcurs a altor sortimente, neres- pectîndu-se în acest fel întru totul contractul, stânjenește în ultimă instanță buna deservire a cetățenilor. Cum să-i mai oferi cumpărătorului, în raport cu cerințele, mănuși căptușite cu blană, dacă în loc de aceste articole, de exemplu. întreprinderile respective din Tg. Mureș și Timișoara au cerut, din lipsa în aprovi- 

grășăminte chimice, ceea ce va contribui la obținerea unor recolte sporite în anul viitor.
Teodor ROMAN

Cooperatorii 
din județul 
Constanta 9CONSTANȚA (red. ziarului „Dabrogea Nouă"). — O dată cu terminarea suprafețelor ce le-au mai avut de însămînțat în cursul zilei de ieri, cooperativele agricole de producție din Județul Constanța au încheiat campania însămînțărilor de toamnă pe cele 105 000 ha planificate a fi semănate cu grîu. Datorită bunei organizări a muncii, a pregătirii din timp a tractoarelor și semănătorilor, a asigurării semințelor selecționate, semănatul griului s-a făcut în această toamnă în bune condiții, în perioada optimă.

peră pagubele pricinuite cooperativei. Și în alte unități se semnalează cazuri cînd capacitatea mijloacelor de transport este numai parțial folosită.în vederea terminării grabnice a însămînțărilor, Direcția agricolă județeană a recomandat să se însă- mînțeze suprafețe mai mari de grîu pe terenurile care au fost eliberate de cînepă,. porumb siloz, cartofi etc. Ținînd seama de timpul avansat și ploios, se impune ca în fiecare unitate agricolă să se folosească pe deplin capacitatea de lucru a tractoarelor și mașinilor, or- ganizîndu-se cit mai judicios munca în așa fel incit recoltatul culturilor. tîrzii și însămînțatul griului să poată fi terminate fără întârziere.
Lorand DEAKIcorespondentul „Scînteii* *

• Filarmonica de stat „George Enes- 
cu“ (sala Ateneului) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Basarab ; So
listă : Sofia Cosma, — 20.
• Sala Palatului : Concert de muzică 
ușoară ; Roddy McNeil (Anglia) — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Secretul lui 
Marbo Polo — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala 
Studio) : Părinții teribili — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din. bd. Schitu Măgureanu nr. 
1) : Nepotul lui Rameau — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Dansul 
morții — 20.
© Teatrul ,,C. I. Nottara” (sala mare) : 
Teatrul din Ploiești : Moșii ; O noapte 
furtunoasă — 19,30 ; (sala Studio) : 
Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul „Bărbu Delavrancea" : 
Kathleen — 20.
O Teatrul Mic : Tango — 20.
© Teatrul „Ion Creangă“ : Cocoșelul 
neascultător — 16.
© Teatrul ,,C. Tănase“ : „Ca la Tă- 
nase" — 19,30.

cerințelor și rețeaua de desfacere a încălțămintei.
— Ce măsuri se preconizează pen

tru continua îmbunătățire a apro
vizionării și deservirii populației ?— în anul viitor, industria va oferi comerțului, în cantități din ce în ce mai mari, alte grupuri de mărfuri, ca, de pildă, noul tip de covoare „Tufted" — un înlocuitor al covoa- relor plușate ; Fabrica de stofe din Pitești și aceea de țesături de mătase de la Iași, răspunzînd cerințelor cumpărătorilor, vor spori producția la unele sortimente care în prezent sînt procurate din import, iar exemplul lor va fi urmat de întreprinderea „6 Martie" — Sighișoara care va livra magazinelor, în cantități tot mai mari, mult solicitatul brochă de plăpumi, cît și țesături pentru decorații interioare (draperii și perdele). Alte unități vor acoperi necesarul de cizme din înlocuitori de' piele și vor îmbogăți varietatea confecțiilor tricotajelor. încălțămintei, articolelor, de sport etc.S-a mai prevăzut ca pentru sporirea gradului de adaptabilitate a! industriei la cererile comerțului, să fie redusă substantial perioada dintre momentul angajării prin contracte a fondului de marfă și momentul livrării efective a mărfurilor. Paralel, conducerea M.C.I. a trecut la realizarea unui program de construire a unor mari și moderne magazine universale, care vor oferi condiții optime de deservire. Pînă în 1970 se prevede darea în folosință a unor astfel de unități în Capitală, la Pitești. Tulcea, Comănești. Roman, în anii care vor urma, asemenea „universale" vor mai fi construite la Craiova și Galați și .în general în toate localitățile urbane principale. Acțiuni de lărgire și modernizare a rețelei comerciale vor întreprinde și organele județene, sub îndrumarea M.C.I. Se pune totodată un accent deosebit pe darea în folosință a unor depozite cu ridicata, care pentru mărfurile textile-încălțăminte se dovedesc extrem de necesare. în anul 1969 urmează să-și deschidă porțile asemenea. depozite la Deva. Bacău și Iași, iar în continuare la Pitești. Tg. Mureș, Baia Mare etc.

Convorbire consemnată de 
Dumitru MINCULESCU

• Program pentru copil : DOINA
9 ; 10.
• Trei copil minune : UNION
15,30 ; 18 ; 20,30, CIULEȘTI — 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Mărturisirile unul domn cu cameră 
mobilată : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, SALA CINEMA
TECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 
(bilete la casă).
© Aventurierii : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Planeta maimuțelor : EXCELSIOR
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MIO
RIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Căderea Imperiului Roman î FLA
MURA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• șapte oameni de aur : DACIA —
8— 16,30 în continuare ; 18,45 ; 21.
© A trecut o femeie : BUZEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Ultima noapte a copilăriei : CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Neînțelesul : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 
13,30; 16; 18,45; 20,30, AURORA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Operațiunea San Gennaro : BUCEGI
— 9 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Surprizele dragostei : ARTA —
9— 15,45 în continuare ; 18 ; 20,15.
• Marysia șl Napoleon : FLACARA — 
15,30 ; 18 ; 20,30;
© Studiu despre femei : VITAN — 
15,30 ; 18 ; 20,15.

© Vin cicliștii : POPULAR 15,30. 
© jurnalul unei femei în alb ; POPU
LAR — 18 ; 20,30.
© Taffy și vînătorul : MUNCA
15.30 ; 18.
• Lady Macbeth în Siberia : MUNCA
- 20,15.
© Fratele doctorului Homer : UNIREA
- 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Un dolar găurit : MOȘILOR —
15.30 ; 18.
O Să nu ne despărțim : MOȘILOR — 
20,30.
© Vicontele plătește polița : COSMOS
- 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Zile de vară : FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Winnetou (seria III-a) : VIITORUL
- 15,30 18, DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 : 20.
© Inimă de mamă : VIITORUL — 
20,30.
© Tarzan omul-maimuță : FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30. 
© Piramida Zeului Soare : PROGRE
SUL — 15,30 ; 18.
© Unchiul meu : PROGRESUL — 20,30. 
© Frumoasele vacanțe : LIRA — 15,30 ; 
18 ; 20.
O Roata vieții : COTROCENI — 15,30 ; 
18.
© Fragil sălbatici : COTROCENI — 
20,30.
O Prin Kurdistanul sălbatec î PACEA
- 15,30 ; 18 ; 20,30.

zionarea cu materie primă, să confecționeze mănuși căptușite cu tricot 7 1 Vîntârzieri și decalaje în deservirea civilizată a cetățeanului se mai creează prin nerespectarea termenelor de livrare (cazul fabricilor „30 Decembrie" — Arad. I.I.B. — București, „8 Martie" — Piatra Neamț, „Străduința" — Suceava și altele), prin necrearea ponderii rationale între diferitele sortimente contractate — mărimi, modele, culori — (cazul 

fabricilor „Carmen" șl „Timpuri noi" din Capitală, care pe trimestru] întâi 1968 nu au livrat nici o cantitate de încălțăminte cu fete de lac colorat, pentru copii) ; fabricii „Pro- gresul“-București i s-au respins în trimestrul doi al acestui an, de către comerț, peste 50 mii perechi de încălțăminte cu defecte. Față de asemenea fenomene, consecințele se impun de la sine1.Sînt, de asemenea, întreprinderi comerciale care nu analizează cu răspundere doleanțele cumpărătorilor, iar anumiți lucrători din comerțul cu ridicata, cît și din comerțul cu amănuntul sau cooperatist, înlocuiesc documentarea temeinică, interpretarea științifică și multilaterală a

IIVU1. I ULIII IlUIVIi IIVLUU JJUULUIIIIVIIMiercuri seara a fost prezentat — la Sala Palatului — noul film românesc „Columna", producție în cinemascop a Studioului cinematografic București. (Scenariul — Titus Popovici; regia — Mircea Drâgan ; imaginea — Nicu Stan ; muzica—Theodor Grigoriu ; decoruri — Liviu Popa; costume — Ileana O- roveanu). Filmul evocă perioada imediat următoare ultimului război dintre romani și daci (anii 106—114), împrejurări dramatice, complexe de la începuturile procesului istoric al formării poporului român. Realizat în spiritul adevărului istoric, filmul „Columna" constituie o frumoasă realizare a cinematografiei noastre. O contribuție importantă a adus și echipa de interprefi, care înmănunchează cunoscuți actori români și de peste hotare t Ștefan Ciobotărașu (Ciungul), Amza Pellea (Decebal), Amedeo Nazzari (Traian), Gh. Dinică (Bastus), Richard Johnson (Tiberius), Antonella Lualdi (Andrada), liarion Ciobanu (Gerula), Florin Piersic (Sabinus), Emil Botta (Marele Preot), Franco Interlenghi (Optimus) ș.a.
In fotografie : o scenă din film

în casele de odihnă 
și tratamentConfort, camere bine încălzite, liniște, aer tonifiant găsiți în acest sezon la Borsec, Bușteni, Predeal, Păltiniș, So- vata, Sinaia, Tușnad, Călimă- nești, Căciulata, Bazna, Eforie Nord, Govora, Ocna Sibiului, Olănești, Sîngeorz, Slănic Moldova și Buziaș.Dacă doriți să vă procurați bilete pentru odihnă sau tratament, adresați-vă agențiilor și filialelor Oficiului Național

de Turism. Ele au pus în vîn- zare locuri pentru odihnă și tratament pînă la 20 decembrie a.c. Pot fi alese, după preferință și necesități, locuri în oricare din pitoreștile noastre stațiuni balneoclimaterice.De menționat un amănunt foarte important: în această perioadă tarifele sînt reduse, iar costul transportului cu mijloace C.F.R.-și auto este scăzut cu 50 la sută.

fenomenelor cererii de mărfuri cu impulsul de moment, cu impresia personală „formată" în funcție de stocul existent în raftul magazinului. Ei uită că cetățenii pretind mereu alte articole, că moda se schimbă de la un sezon la altul, uită o serie de condiții esențiale în afara cărora nu poate fi stabilită o cerere obiectivă de produse.
— Nu o dată se întâmplă ca mărfuri 

existente într-un magazin sau în de
pozitul lui să nu fie prezentate pu-

blicului chiar dacă sînt solicitate.
Cum explicați acest lucru 7— Fată de numărul cumpărătorilor. al cerințelor pieței, numărul unităților de desfacere, mai ales în sectorul textile-încălțăminte. este încă redus. La ora actuală nu dispunem într-o măsură corespunzătoare de magazine spațioase care să permită organizarea de mari raioane specializate, în așa fel încît să se poată expune întreaga varietate de modele, desene, contexturi, poziții coloris- tice, combinații, accesorii etc. Este de reținut, de pildă, că, în urma reprofilării unor unități și a demolărilor, în Capitală spațiile destinate expunerii confecțiilor au în prezent o suprafață comercială inferioară celei din anii precedenti. Este sub nivelul

Este bine utilizată
aparatura me Asia 

A unitățile 
sanitare ?

în cadrul acțiunii de dezvoltare a bazei materiale a ocrotirii sănătății, de o atenție deosebită s-a bucurat utilajul și instrumentarul medical. Pentru dotarea unităților sanitare cu o gamă cît mai largă de asemenea aparate, în anul 1967 s-au cheltuit 133 955 000 lei, iar In 1968 numai în semestrul I, 46 056 000 lei. Efortul ce se face în această direcție este explicabil : paralel cu modernizarea asistenței medicale, cadrul ei se lărgește continuu. în acest an, fondurile de investiții destinate prin planul de stat sectorului sanitar se ridică la peste 500 000 000 lei.într-un asemenea context, sînt introduse în mod sistematic, în spitale, policlinici, dispensare și alte unități, aparate și utilaje medicale de înaltă tehnicitate și perfecțiune, între care : aparate pentru cobaltoterapie, respiratoare mecanice, aparate de anal- gezie la naștere, instalații de supravegheat bolnavii în timpul operației și post operator, aparate cu raze ultrascurte pentru depistarea corpilor străini intraocular!, crio-extractoare pentru oftalmologie, electroencefalo- grafe, electrocardiografe etc. Sînt, după cum se vede, pe de o parte mijloace de investigație, menite să asigure precizarea unor diagnostice cît mai riguroase și într-un timp cît mai scurt, iar pe de altă parte mijloace eficiente de tratament.Dacă așa stau lucrurile în ansamblu, nu se poate afirma totuși că în unitățile sanitare s-a făcut și se face tot ceea ce este posibil pentru ca dotarea existentă să fie pusă în întregime în slujba îngrijirii celor suferinzi. Din discuțiile pe care le-am avut la Ministerul Sănătății și la nivelul unor direcții sanitare județene, s-au conturat cu destulă claritate cîteva din principalele cauze care duc la nefolosirea cu maximum de randament a aparaturii și instrumentarului medical.Pornim la analiza acestor cauze punînd o întrebare esențială : 
sînt utilajele și aparatura medicală 
repartizate în funcție de necesitățile 
reale ale unităților, de posibilitățile 
de utilizare integrală și cît mai efi
cientă 7 Faptele arată că în această direcție se semnalează serioase anomalii. în vechea organizare adminis- trativ-teritorială a tării, majoritatea utilajelor și instrumentarului, îndeosebi cele mai noi, au fost concentrate cu precădere în fostele reședințe regionale, celelalte orașe, între care chiar foste centre raionale, fiind dotate mult mai slab calitativ și cantitativ. Aceste neajunsuri se resimt cu atât mai mult în localitățile devenite actualmente centre județene sau municipii ; în acest tâmp, în spitalele sau în clinicile din marile centre universitare stau nefolosite sau sînt folosite pentru un număr mic de bolnavi aparate și utilaje de laborator, de diagnostic sau de tratament, de randament deosebit și foarte costisitoare. Este evident că, așa cum se pune problema mai justei folosiri a cadrelor medicale, se pune și aceea a unei mai judicioase utilizări a aparatelor, încît de pe urma lor să beneficieze un număr mult mai mare de bolnavi. Una din căile realizării acestui deziderat ar fi redistribuirea 
aparatelor și instrumentarului între 
unitățile de pe întreg teritoriu! țării, 
urmărindurse, în principal, dotarea 
unităților ambulatorii sau a spita
lelor cu un rulaj mare de bolnavi, care în momentul actual nu pot face față în mod satisfăcător tuturor solicitărilor.în ideea unei cît mai complete și mai raționale folosiri a utilajului medical am vrea să punem în discuție 
și modalitățile de procurare a acestuia de către direcțiile sanitare județene. Cum se procedează ? Potrivit instrucțiunilor privind planificarea sortimentelor tehnico-medicale și pe baza nomenclatoarelor elaborate de Ministerul Sănătății, direcțiile județene își formulează cererile. Din păcate însă, aceste cereri sînt făcute, de multe ori. la voia întâmplării, fără a se tine seama nici de necesitățile actuale, nici de posibilitățile optime de valorificare în perspectivă. S-a ajuns astfel ca într-o serie de județe să fie subestimate dotări tehnico-medicale'din cele mai importante. încît unor spitale sau policlinici le lipsesc pînă și aparate Rontgen, de anestezie-reanimare etc.. deși acestea ar fi putut fi procurate. în alte cazuri, necesitățile sînt suprăapreciate. a- jungîndu-se la stocuri supranorma- tive de utilaje și materiale tehnice, cum au fost găsite, de exemplu, cu prilejul unei recente analize a Ministerului Sănătății, în județele Argeș sau Constanta, unde aparate 

tv
< 10,00 — Curs de limba spaniolă. <
> 10,30 — TV. pentru specialiști. Ciclul „Medicină". Tema : Diagnosticul afec- >
> țlunllor reumatice. >
< 11,00 — Închiderea emisiunii de dimineață. >
< 15,00—Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Natațle — Atletism. <
> 15,50 — Desene animate. „O călătorie în balon" ; „Automatica". C
< 16.00 — Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Rezumat filmat. <
> 17,30 — Publicitate. <
> 17,35 — Consultații la istorie. Tema : „Un moment din Istoria și civilizația >
Z dacilor". Prezintă lector univ. H. Daicoviciu. z
< 18,00 — Jocurile Olimpice — Mexic — 1968. «
> 19,30 — Telejurnalul de seară. >
< 20,20— Actualitatea în agricultură. <
> 20,30 — Program susținut de ansamblul folcloric „Balada", premiat cu >
> „Colierul de aur" Ia cel de al 23-lea Festival internațional al vițel 4
> de vie de la Dljon (Franța) — septembrie 1968. >
< 21,00 — Document : „Lupta împotriva contrabandiștilor de droguri". £
< 21,30 — Film artistic : „Phfft“ — comedie cu Jack Lemmon, Judith Halliday <
< și Kim Novak. <
> 22,50 — Telejurnalul de noapte. >
< 23,00 — Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Atletism. S

Răntgen, de radiografie dentară eta stau aproape nefolosite. Asemenea fenomene, care aduc prejudicii asistenței medicale, pun în fața 
ministerului sarcina ca, o dată 
redistribuirea făcută, să urmă
rească cu toată atenția dotarea 
în continuare a fiecărui județ 
în funcție de necesitățile reale, asi- 
gurînd, înr-mte de toate, o informare 
corectă șl completă a cadrelor de 
specialiști care formulează cererile 
de instrumentar și materiale. O asemenea informare este cu atât mal importantă, cu cît unitățile și direcțiile sanitare sînt îndeobște tentate să solicite aparatura cea mai nouă, cea mai modernă, fără a pregăti din timp condițiile necesare utilizării ei cu randament maxim; ca urmare, se investesc sume considerabile, chiar valută, fără a se obține, concomitent, și rezultatele scontate pe plan medical.între condițiile primordiale amin
tite se numără pregătirea cadrelor 
de specialiști — ingineri și tehnicieni — deoarece aparatura medicală perfecționată, utilizînd cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. este din ce în ce mai puțin accesibilă celor neinițiați. Dar, pînă în momentul de față, nici Ministerul Sănătății, nici direcțiile sanitare nu și-au pus cu toată seriozitatea problema asigurării acestor cadre. Iată, de pildă, cum stau lucrurile în județul Tulcea. Ținînd seama de necesități, s-au făcut eforturi pentru recuperarea rămînerii în urmă a dotării rețelei sanitare nu numai în centrul județean, ci și la Babadag, Măcin și în alte localități. Acuma însă diversele aparate există, dar nu are cine să le mînuiască. Cum situația județului Tulcea nu este unică, 
apare clar cn cită acuitate se pune 
în fața forurilor centrale și locale 
de resort sarcina pregătirii unui nu
măr suficient de specialiști în acest 
domeniu.Printre propunerile care s-au făcut pentru îndreptarea situației se numără și aceea formulată de Direcția tehnico-medicală din Ministerul Sănătății, care a solicitat catedrei de mecanică fină a Institutului politehnic înființarea unui curs de specialitate pentru utilaje și aparatură medicală. La această cerere, făcută cu luni în urmă, nu s-a primit însă nici, țr un răspuns. Ar fi fost, după părerea1' ministerului, o metodă eficace pentru formarea specialiștilor necesari sectorului medical. Mai mult decît atât, acești oameni ar fi putut asimila chiar o serie de aparate și instrumente aduse astăzi, cu sacrificii materiale și care ar' putea fi astfel realizate în țară. Este îmbucurător faptul că întreprinderea „Tehnico-Me- dicală" din București merge pe această linie.Randamentul scăzut al unor utilaje și aparate este determinat și do calitatea lor nu întotdeauna corespunzătoare, de defectele de fabricație. Unele caravane de radiofotogra- fie medicală, de exemplu, au vicii de construcție, far alimentarea lor cu energie electrică este fluxionară. La Galați, bunăoară, din 6 caravane de acest tip, 1-2 sînt aproape în permanentă scoase din uz.

Deosebit de important pentru buna ' f 
funcționare a utilajului din dotațir. 
unităților sanitare este modul cum se 
asigură întreținerea.în principiu, de acest lucru se ocupă A.I.R.A.M.-urile — ateliere special profilate pe întreținerea și repararea aparaturii medicale. Dar în raport cu volumul mare de muncă, aceste ateliere — în momentul de față interjudețene — sînt cel mai adesea incomplet încadrate cu specialiști, personalul existent neputând face fată operativ și eficient nici lucrărilor din atelier, nici deplasărilor la care este solicitat. Uneori, o serie de aparate sînt trimise la reparat întreprinderilor centrale din București, dar și aici stau cu lunile.Este, după cum se vede, o situație anormală, căreia forurile centrale și locale de resort trebuie să-i pună capăt fără întârziere.Potrivit aprecierilor făcute de specialiști din Ministerul Sănătății, procentul de neutilizare a aparaturii medicale a scăzut de Ia 17 la sută la 1 ianuarie 1967, la circa 2,6 la sută la 1 august 1968. Este o cifră care arată preocuparea Ministerului Sănătății pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate. Important este ca 
măsurile ce se preconizează în con
tinuare să fie luate operativ, fără 
tărăgănări, în deplină cunoștință de 
cauză.

Radu ANASTASII!
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PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
ILIE VERDEȚ A MINISTRULUI 

COMERȚULUI EXTERIOR 
AL R. S. CEHOSLOVACEPrlm-vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ilie Verdeț, a primit joi după-amiază pe ministrul comerțului exterior al R. S. Cehoslovace. Vaclav Vales, care face o vizită în țara noastră. *

La Ministerul Comerțului Exterior 
au continuat joi dimineața convorbirile între Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, și Vaclav Vales, ministrul comerțului exterior al R. S. Cehoslovace.In cursul aceleiași zile, ministrul cehoslovac însoțit de Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice,

La primire, au participat Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, precum și Karel Kurka, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.întrevederea a decurs într-o atmosferă caldă, prietenească.
★a vizitat Rafinăria de la Brazi și Combinatul petrochimic Ploiești.Ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, Karel Kurka, a oferit joi un dineu în saloanele ambasadei în onoarea ministrului Vaclav Vales, care face o vizită în tara noastră.(Agerpres)

Tovarășul Dumitru Popa 
a primit delegația 

Comitetului Femeilor Sovietice
Joi după-amiază, tovarășul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al Comitetului Central al P.C.R., prim-secretar al Comitetului Municipal București al P.C.R., ■ primit delegația Comitetului Femeilor Sovietice, condusă de Perfilova Lia Mihailovna, membră a prezidiului Comitetului Femeilor Sovietice, care, la invitația Consiliului Național al Femeilor,

face o vizită de prietenie în țara noastră.La primire a participat tovarășa Boga Ioana, - membră a C.C. al P.C.R., vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, și Aneta Spornic, președinta Comitetului municipal al femeilor București.Primirea s-a desfășurat înțr-o atmosferă caldă, prietenească.
DECADA CĂRȚII
SOVIETICE

în cadrul „Zilelor culturii sovietice", la Librăria Universală din Capitală, s-a deschis joi la amiază Decada cărții sovietice.Expoziția organizată cu acest prilej, ca și cea deschisă în aceeași zi la Craiova, oferă publicului cititor din România posibilitatea u- nui contact mereu îmbogățit cu cele mai noi lucrări din domeniul literaturii politice, beletristice, tehni- co-științifice și artei din U.R.S.S. Pe lîngă traduceri, sînt prezentate volume tipărite de editurile sovietice în limba rusă și alte limbi străine..La festivitate au luat cuvîntul Dumitru Trancă, director general al Centralei editurilor și- difu?ăt'ij' cărții, și I. K.;-Tom.șîri\ tdrisllief ăl

Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Au luat parte Mihail Roșianu, președintele Consiliului General al A.R.L.U.S., Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru .Cultură și Artă, Octav Live- zeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Minișterul Afacerilor Externe, directori și lucrători din edituri, scriitori, alți oameni de cultură.Erau prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei, precum și delegația de scriitori sovietici care ne vizitează țara.(Agerpres).
Cronica zilei

VIZITELE DOAMNEI 
FARIDEH DIBAConstanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a oferit joi seara un ceai în onoarea doamnei Farideh Diba, vicepreședintă a Organizației Femeilor din Iran, mama maiestății sale Farah, care se află In vizită în țara noastră.

★Doamna Farideh Diba,- vicepreședintă a Organizației femeilor din Iran, mama maiestății sale imperiale Farah, împreună cu persoanele care o însoțesc, au făcut joi dimineața o vizită la Consiliul Național al Societății de Criice Roșie, unde au fost primite de președintele Consiliului, Anton Moisescu, și de membri ai Comitetului Executiv. In aceeași zi, au fost vizitate cîteva creșe și cămine de copii din Capitală. Seara, delegația a asistat la un spectacol la Teatrul de Operă și Balet. La amiază, Anton Moisescu împreună cu soția au oferit un dejun în cinstea doamnei Farideh Diba și a celorlalți membri ai delegației.
★Joi seara, la cinematograful „Modern" din Timișoara au fost inaugurate „Zilele filmului din R.S. Cehoslovacă", manifestare tradițională a relațiilor culturale româno-ceho- slovace, organizată sub egida Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. In cadrul ei vor fi prezentate unele din cele mai valoroase creații contemporane ale cinematografiei cehoslovace. In prima zi un numeros public a vizionat filmul „Vară capricioasă", distins cu premiul festivalului internațional de la Karlovy- Vary. *

La Librăria Universității din Cluj s-a deschis joi o expoziție de cărți apărute în editurile Academiilor de Științe Cehoslovacă și Slovacă. Volumele expuse, abordînd o arie tematică largă din domeniile științei, tehnicii și artei, constituie un dar oferit de aceste înalte foruri științifice din țara prietenă către Biblioteca filialei din Cluj a Academiei.
★Joi la amiază a sosit în Capitală Vasil Grivcev, secretar federal pen

tru comerț exterior al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, care face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, precum și de Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.In aceeași zi, în cinstea oaspetelui, ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării, Matei Ghigiu, a oferit un dineu în saloanele hotelului’‘Athenee Palace.
★Ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov, a oferit joi la amiază în saloanele ambasadei un cocteil cu ocazia prezenței în țara noastră a delegației Comitetului femeilor sovietice.Au participat Ioana Boga și Lucia Demetrius, vicepreședinte ale Consiliului Național al Femeilor, și membre ale conducerii Consiliului.A fost, prezentat filmul artistic sovietic „Ana Karenina".D-na Madeleine Jarry, istoric de artă, inspector principal al Mobilierului național și al manufacturilor Gobelins și Beauvais din Franța, care face o vizită în țara noastră, la invitația Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a conferențiat joi după- amiază la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România despre „Tapiseria franceză contemporană". Conferința, ilustrată cu diapozitive, a fost urmărită cu interes de specialiști și alți iubitori de artă.
★Deschisă joi dimineața în Capitală, sub auspiciile Uniunii Artiștilor Plastici și Fondului Plastic, expoziția gravorului american Andrew Stasik prezintă publicului bucureștean aspecte din creația sa, reprezentativă pentru gravura contemporană din S.U.A. * .Joi dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Franța, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, care va reprezenta țara noastră la Sesiunea generală a Academiei lumii latine, ce se va desfășura la Paris. (Agerpreșj

Tragere excepțională 
LOTOUn buletin completat cu o bună intuiție poate să fie echivalent cu o mașină mult dorită sau cu alte premii valoroase. Argumentăm : anul acesta, pî- nă la 10 octombrie Administrația de stat Loto-Pronosport a distribuit cîștigătorilor 700 de autoturisme de diferite mărci. La tragerea excepțională Loto din 22 octombrie vor fi atribuite. în număr nelimitat, autoturisme Volga. Renault 10 Major, Moskvici 408

cu 4 faruri și radio, pentru variantele cu 3 numere cîștigă- toare din primele 3 extrase. De asemenea, vor fi acordate diverse premii în numerar. Cu bilete seria F. de 20 lei, se poate participa la toate cele 10 extrageri însumînd 120 de numere.Tragerea excepțională LOTO din 22 octombrie oferă partici- panților noi șanse de a cîștiga autoturisme !

Deschiderea Expoziției 
industriale britaniceîncepînd de joi, Pavilionul central al Complexului de expoziții din Piața Scînteii din Capitală găzduiește Expoziția industrială britanică, organizată sub patronajul Consiliului britanic pentru comerțul cu țările est- europene.La festivitatea deschiderii expoziției au fost prezenți Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, Mihai Marinescu, Mihai Suder, miniștri, Gheorghe Vasilichi, președintele UCECOM, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, membri âi conducerii unor ministere economice, reprezentanți ai vieții economice și științifice, ziariști. 'Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Personalitățile care au participat la deschiderea expoziției au fost în- tîmpinate de lordul W. B. D. Brown, ministru de stat la Ministerul Comerțului al Marii Britanii, Sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București, Alexander Ross, președintele Consiliului britanic pentru comerțul cu țările est-europene și președinte de onoare al expoziției, precum și de I. C. Trafford, directorul general al expoziției.Au fost intonate imnurile de stat ale Marii Britanii și Republicii Socialiste România.După ce a salutat pe oaspeții prezenți la deschiderea expoziției, Alexander Ross a dat cuvîntul ministrului Gheorghe Cioară. Felicitînd pe organizatori pentru inițiativa de a realiza în România Expoziția industrială britanică, ministrul român a arătat că participarea masivă a firmelor britanice la această expoziție denotă interesul lor pentru dezvoltarea schimburilor economice și teh- nico-științifice cu țara noastră.In politica sa externă, a spus vorbitorul în continuare, România promovează cu consecvență dezvolțarea continuă a relațiilor de colaborare și cooperare economică și tehnico-știin- țifică cu toate țările lumii, indiferent de sistemul lor social-economic, pe baza respectării reciproce a independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității depline în drepturi și avantajului reciproc. Numărul țărilor cu care România întreține în prezent legături comerciale se ridică la peste 100. In ceea ce privește dezvoltarea relațiilor economice dintre țara noastră și Marea Britanie, în ultimii opt ani volumul schimburilor comerciale a crescut de 3,5 ori. Sperăm că în viitor atît acordul comercial ro-i mâno-englez, cît și, in general, schimburile efective vor reflecta din ce în ce mai mult transformările petrecute în economia noastră ca urmare a industrializării țării si dezvoltării agriculturii.Referindu-se la industria dezvoltată a Marii Britanii care se bucură de o veche tradiție, ministrul român a arătat că aceasta ar putea .furniza instalații și utilaje de care economia românească ar avea nevoie, în timp ce tara noastră, la rîndul ei, ar putea oferi însemnate posibilități de cooperare prin programul său larg de. dezvoltare multilaterală..j ...In încheiere, ministrul român a jurat succes deplin organizatorilor expoziției și a exprimat convingerea că aceasta va da un nou impuls dezvoltării relațiilor economice dintre România si Marea. Britanie.A luat apoi cuvîntul lordul Brown, care a spus între altele : In urmă cu doi ani, Marea Britanie a prezentat la București o expoziție de utilaj agricol și construcții de. mașini. Ac

T e I e g
Asociația juriștilor din Republica Socialistă România a trimis generalului Suharto, președintele Indoneziei, o telegramă în care se exprimă indignarea împotriva condamnării la pedeapsa capitală a celor mai buni fii ai poporului indonezian, Njono, Sudismari, Supardjo, Sjam și Wirjomarto.no, sancțiune

A APĂRUT REVISTA 

„Analele Institutului 
de studii istorice 
și social-politice 

de pe lingă
C. C. al P. C. R,“
NR, 5 (SEPTEMBRIE- 

OCTOMBRIE) 1968La rubrica ARTICOLE-CO- MUNICĂRI revista publică : „Lupta antihabsburgică a maselor din Transilvania", de LA- DISLAU BANYAI, GHEORGHE I. BODEA ; Mișcarea muncitorească din România și unirea națională (1900—1916)“, de FLORIAN TĂNĂSESCU ; „Manifestări internaționaliste ale proletariatului din România", de NICOLAE COPOIU, ION BA- BICI ; „Probleme ale economiei României în preajma celui de-al doilea război mondial", de LU- CREȚIU PĂTRĂȘCANU ; „A-dîncirea conflictului social la sate in perioada 1878—1888", de CONSTANTIN CORBU.Articolele : „Teorii „neocapi- taliste" și realitatea contemporană", . de VALTER ROMAN ; „Națiunea socialistă — etapă superioară în viața națiunilor", de ANA GAVRILA ; „Cu privire la raportul dintre istorie și sociologie", de TON FLOREA și „In legătură cu funcția economică a statului capitalist", de OLIVIA CLĂTICI, tac obiectul rubricii DISCUȚII.Rubrica EVOCĂRI inserează medalioane privind viața și activitatea lui Ion Cîmpineanu, Max Wexler și Ilie Pintilie.Revista mai cuprinde rubricile : RECENZII — NOTE BIBLIOGRAFICE și FIȘIER BIBLIOGRAFIC.

tuala Expoziție industrială britanică este mai mare și mai cuprinzătoare. Diferența de proporții dintre aceste , două expoziții ilustrează cîteva lucruri deosebit de importante. Este vorba în primul rînd de programul ; industrializării impetuoase a României. Totodată, trebuie să remarc creșterea rapidă a comerțului dintre Marea Britanie și România. Ca un exemplu relev volumul de schimburi comerciale dintre țările noastre în cursul primelor luni din acest an, care întrece volumul total al schimburilor din anul 1966. Sper că în a- cest an vom atinge nivelul a 50 milioane lire. Țin să subliniez în mod deosebit creșterea colaborării tehnologice dintre țările noastre. In acest context amintesc recentul acord semnat de guvernele țărilor noastre privind schimburile tehnologice.Doresc să menționez aici, a spus în continuare vorbitorul, interesul pe care-1 manifestă Consiliul britanic pentru comerțul cu țările est-europene pentru extinderea comerțului cu România. Aceasta se reflectă si prin organizarea -la București a celei mai mari expoziții de utilaj britanic pe care a deschis-o în cursul acestui an.în încheiere, lordul Brown a mulțumit oaspeților pentru prezența lor la festivitatea de deschidere a expoziției și a invitat pe vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Radulescu, să taie panglica inaugurală a expoziției.Asistența a vizitat apoi expoziția. Circa 400 de firme prezintă aici pe o suprafață de aproape 10 000 mp realizări din diferite ramuri ale economiei britanice. Ponderea principală revine produselor industriei constructoare de mașini, reprezentată printr-o gamă variată de instalații și utilaje pentru diverse sectoare ca : echipamente complete pentru industria chimică, petrochimică și minieră, industria alimentară, textilă, mase plastice, turnătorii șl sudură, pentru fabricarea hîrtiei, separarea și purificarea gazelor, instalații necesare centralelor termo-electrice, hidroelectrice si nucleare, echipament electrotehnic si electronic, mașini-unelte pentru prelucrarea și așchierea metalelor, pentru industria lemnului, pentru fabricarea sticlei, a ceramicii și cimentului, mașini și utilaje tipografice.Cunoscute firme expun, într-un sortiment variat, mijloace moderne de transport, automobile și autocamioane, locomotive și alt material rulant, avioane și părți componente, machete ale unor construcții navale. Bogat reprezentate sînt și alte sectoare ale industriei britanice : siderurgică, chimică și petrolieră, materiale de construcție, industrie u- șoară etc.
★ ■Ambasadorul Marii Britanii la București, Sil' John Chadwick, și Alexander Ross, președintele de onoare al Expoziției industriale britanice organizate la București, au oferit joi un dineu în saloanele Hotelului Athenee Palace cu prilejul deschiderii expoziției.Au participat Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, Mihai Suder, miniștri, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, membri ai conducerii unor ministere economice.Au luat parte lordul W. B. D. Brown, ministru de stat la Ministerul Comerțului al Marii Britanii,în timpul recepției, ambasadorul Sir John Chadwick și ministrul Gheorghe Cioară au rostit toasturi.(Agerpres)

ramă
pronunțată arbitrar și cu violare a celor mai elementare garanții procesuale,Exprimîndu-și sentimentele lor de solidaritate cu forțele progresiste, democratice și patriotice din Indonezia, juriștii români cer anularea sentințelor de condamnare la moarte, eliberarea imediată a tuturor patrioților arestați. Ei cer să se pună capăt represiunilor și să fie restabilite drepturile și libertățile democratice în Indonezia.
Sesiune științificăIn aula Academiei au început joi dimineața lucrările sesiunii științifice asupra fluidelor vîscoase, organizată de Institutul de mecanica fluidelor „Traian Vuia" în colaborare cu Centrul de cercetări tehnice din Timișoara, la care participă specialiști din București și alte orașe.In cadrul sesiunii sînt prezentate 20 de comunicări științifice, rod al muncii de cercetare efectuate de specialiștii noștri în domeniul fluidelor vîscoase. (Agerpres)
vremeaIeri în țară : Vremea s-a menținut închisă și umedă, mai ales dimineața, cînd au căzut precipitații sub formă de ploaie și burniță în cea mai mare parte a țării. Spre prînz, cerul a devenit variabil în Crișana. vestul Banatului și in Oltenia. Ploi slabe locale au continuat să cadă în podișul Transilvaniei, Moldova și Muntenia, în zona de munte, ceața s-a menținut toată ziua. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din sectorul nord-vest. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între 10 grade la Joseni șl Cotnari și 20 de grade la Tr. Severin și Tg. Jiu.în București : Vremea a fost umedă, cu cerul acoperit. A plouat slab. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 17 grade.Timpul probabil pentru 19, 20 șl 21 octombrie. în țară : Vreme în general frumoasă. Cerul va fi variabil. In nordul și estul țării vor cădea ploi locale. în rest — ploi izolate. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit, predo- minînd din nord-vest și vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar maximele între 10 și 20 de grade, local mai ridicate. Ceață slabă locală.In București : vreme în general frumoasă. Cerul va fi variabil. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară în a doua parte a intervalului.

OLIMPIADA ’68
„D’Artagnan'^ul român 

pe podiumul olimpic
® Ionel Drîmbă

de tensiune în „Sala de armas"
un „mușchetar" fantastic ® Momente

CORESPONDENȚA DIN MEXIC, DE LA TRIMISUL NOSTRU, 
VALENTIN PAUNESCU

...„Sala de armas" de la Magdalena Mixhuca. închipuiți-vă un uriaș clopot de sticlă, brăzdat de odgoane de oțel dinspre centură spre margini. Așezat în mijloc, un podium de lemn, ca un penar, și el marcat de un număr de linii albe trase pe lățime. Iar deasupra doi oameni, îmbrăcați în alb, cu pieptare sensibile la cea mai fină atingere, cu obrazul ascuns sub o mască în spatele căreia două perechi de ochi se pîndesc una pe alta, căutînd să ghicească intențiile cu o clipă înaintea gestului fulgerător. Doi oameni încremeniți în așteptare, două pachete de nervi electrizați, întinși pînă la paroxism. Cine va face, și dacă o va face, prima mișcare' greșită, va pierde. Va cîștiga omul care va ști să se stăpînească perfect, să-și controleze fiecare dintre miile de terminații nervoase, omul care va rezista la a- proape nefireasca așteptare. Scriu nefirească pentru că, de fapt, este vorba de cel mai dramatic moment al asaltului decisiv dintre Ionel Drîmbă și francezul Daniel Revenu, cînd scorul era 4—4. In această clipă se hotărăște titlul de campion olimpic. Floretistul francez nu mai poate suporta tortura și joacă totul pe o singură carte, încercînd ' să atace. Instantaneu, statuia din față reacționează, contractîndu-se și 6ărind ca o panteră. Brațul sting se întinde fulgerător și vîrful floretei atinge pieptarul adversarului. Și strigătul victoriei — poate că mai aproape ■ de'' adevăr spus, expresia materială a descărcării nervoase — răsună în întreaga sală. Saltul lui Drîmbă se termină undeva dincolo de adversar, în afara planșei. Asaltul a fost cîștigat de către sportivul român și, o dată cn aceasta, laurii de campion olimpic îi vor împodobi fruntea, ca oricărui învingător. Ropotele de aplauze dreaptă către sălii de oțel și torc apoi pentru se în- înaltul se în- a-1 in

vălui pe cel mal bun — pe „mușchetarul" român.Cineva mi-a spus o dată că un campion de tir este un campion al echilibrului. Pot s-o afirm acum, cu mina pe inimă, că echilibrul este un apanaj al scrimei. Iar Ionel Drîmbă este un superrecordman al echilibrului. în timpul asalturilor cu Jeno Ka- muti, cu Jean Claude Magnan sau cu Daniel Revenu, talentatul nostru scrimer a creat, în sală, momente de tensiune pe care le-ar fi invidiat și cel mai reputat regizor de filme cu „suspense". De altfel, stăpînirea de sine a fost singurul element care i-a departajat pe cei doi finaliști români, amîndoi excelenți tehnicieni. (Vreau să remarc că victoria lui Tiu asupra lui Revenu a făcut din asaltul care i-a opus pe Drîmbă și pe Revenu o întîlnire pe viață și pe moarte).Sînt cît se poate de semnificative, mareînd tocmai înalta clasă tehnică a scrimerului nostru, referirile cîtorva dintre cei mai autorizați specialiști prezenți aci. Mai. întîi, iată ce ne-a declarat Jeno Ka- muti, fost campion mondial : „Prietenulmeu Drîmbă este un floretist perfect. Personal consider că succesul lui era de așteptat ; calmul lui Drîmbă poate „descuraja" și un zid de granit. îl apreciez și îl consider cel mai bun floretist din lume. Bravo !" Cunoscutul gazetar mexican Ignacio Herrera remarca: „Magnifica evoluție pe planșă a lui Drîmbă a avut momente de culminantă - ■ -. .emoție",-iar. comentato- '“e 'a Montreal rul de specialitate al ziarului „Novedades" nu și-a putut ascunde adevărata îneîntare față de evoluția campionului nostru olimpic : „Drîmbă, cu inteligența sa tactică ieșită din comun, a evitat inevitabi- bilul și de data aceasta, făcînd pasul suprem spre corolarul gloriei — medalia de aur. Excepționalul floretist român, învingînd întreaga elită a floretei mondiale, s-a încoronat, campion o-

limpic. Asaltul său cu francezul Revenu nu va fi uitat niciodată de către cei care l-au văzut și au suferit, pur și simplu, din cauza maximei tensiuni nervoase în care s-a desfășurat întîlnlrea".întreaga după-amiază dinaintea finalei; mi-am petrecut-o împreună cu cei doi finaliști și cu antrenorul lor, fiind martorul acelor mărunte întîmplărl ce le alcătuiesc pe cele mari. Ileana Drîmbă a muncit două ceasuri pentru ca „armura" soțului ei, viitorul campion olimpic, șă arate ca scoasă din cutie. Și,' fiindcă eram noi de față, a a- mînat pentru reîntoarcere îmbrățișarea, urarea dinainte de plecarea spre sală, rezumîn- du-se la acel familiar „ai grijă, Nelule". Am fost martorul celei mai Scurte ședințe de pregătire a unei finale olimpice, în care acest molcom antrenor care este Vasile Chelaru a restrîns indicațiile tehnice într-o formulă de patru cuvinte : „Băieți, acum ori niciodată".„Acum a fost, maestre" — a șoptit Ion Drîmbă, îmbrățișîndu-și antrenorul în secunda în care medalia de aur era a lui.Amintesc în încheiere de numele acestui om pe care l-am văzut îmbătrînind în scrimă, pentru că el este „creatorul" lui Ion Drîmbă și al altor atîtea deosebite victorii sportive românești. A fost cel mai fericit om din lume. „Ne vom întoarce din nou cu fruntea sus, așa cum s-a întîm- plat și după mondialele ' ' ' 1 - îmispunea el. Sînt fericit, pentru că în felul a- cesta răspundem încrederii care acordată, create". O frază tuită din cuvinte mai sînt spuse, aici, la 14 000 de ____metri de țară, rostite la cîteva minute după ce ascultasem, cu toții, Imnul patriei, cinstire adusă campionului și tării care l-a dat — cuvintele acestea mi •-au părut cu totul noi.

ne-a fost condițiilor alcă- cum Dar, kilo-

Telespectator

la olimpiadă

DOUĂ

IMNURI
Dan DEȘLIU

în amiaza radioasă a celei 4 
de-a patra zile olimpice, totul 4 părea să se desfășoare conform 4 
așteptărilor. Sub ochii unuipu- 4 
blic amplificat pînă Ijz cifre as- , 
tronomice, prin intermediul e- 4 
cranului de cristal, sulițele au 4 
fulgerat spre 90 de metri, pră- < jina supraelastică și-a lansat 4 
virtuoșii dincolo de fatidicele 17 4 
picioare (5,40 m) — în timp ce , 
alături, pe pista cu denumire < 
stranie și proprietăți asemenea, 4 
mecanismele de abanos își con- 4 
tinuau seria succeselor autori- 4 tare asupra „fetelor palide". < 
Privind recitalul atletic înscris , 
în uriașa elipsă de beton, gîn- 4 
durile noastre zburau — de ce < 
n-am spune-o — spre sala de 4 
arme din vecinătatea arenei, 4 spre planșa electrică pe care < 
doi floretiști români se pregă- 4 teau să asalteze podiumul de 4 premiere. Gituiți de emoție, a- 4 
veam să aflăm peste cîteva ore 4 
că Ionel Drîmbă nu s-a oprit 4 
decît pe treapta cea mai înal- < 
tă, făcînd să răsune pentru a 4 
doua oară în capitala Jocurilor, 4 Imnul țării noastre ! <

Stadionul — ca să revenim la , el — trăia, deci, sub privirile . 
sutelor de milioane de specta- < tori, o amiază relativ calmă. 4 
Senzația trebuia să fie tulbura- 4 
tă, probabil, de un eveniment 4 
neașteptat — dar nici măcar fi- < 
nala probei feminine de 400 m < nu lăsa să se întrevadă nimic 4 
deosebit, pînă la ieșirea din ul- 4 
tima turnantă. Aici, o siluetă 4 brună, cu părul fluturînd în , 
vînt, a țîșnit incredibil de pe al < 
cincilea culoar, a refăcut pas < cu pas diferența considerabilă < 
care o separa de fruntașele 4 
cursei șl a cîștigat clar, într-un 4 
timp echivalent cu Vechiul re- , cord mondial deținut de Bettjj 4 
Cuthbert. Astfel, Colette Besson, 4 
grațioasa profesoară de educație 4 
fizică din Bordeaux, aduce 4 
Franței întîia medalie de aur , 
în atletism, de la faimosul ma- , 
raton al lui Mimoun (Melbourne, < 
1956). Neizbutind parcă să rea- < 
lizeze întreaga amploare a per- 4 
formanței, nevenindu-i să crea- 4 •<dă -că, intr-adevăr, a învins -rf'ț 
Colette a suit pe podium cu un 4 
zîmbet de copil buimăcit, dar < 
zîmbetul s-a topit brusc, cînd 4 au vibrat primele acorduri ale 4 
Marsiliezei... Aceleași lacrimi < irezistibile, lacrimi de bucu- , rie, de înălțare sufletească — 4 
au sclipit fără îndoială și în 4 
ochii lui Ionel Drîmbă, în clipa 4 
similară din sala Magdalena. 4In fond, e absolut tulburător < 
să te trezești din vis ținînd în 4 palmă fructul de aur — și să * 
auzi vocea solemnă a patriei 4 
care-ți aduce, prin imnul națio- 4 nai, supremul. omagiu! 4CARNET OLIMPIC

o „învingător la puncte — 
Gîju"Numeroșii spectatori prezenți la Arena Mexico au aplaudat un nou succes al pugiliștilor români. In limitele categoriei cocoș, Nicolae Gîju l-a întrecut la puncte pe americanul Samuel Goss.

• Un „aur" cu emoțiiMultiplul campion sovietic la a- runcarea suliței Ianis Lusis nu și-a dezmințit constanta rezultatelor din anul olimpic, reușind să intre în posesia medaliei de aur și să stabilească un nou record olimpic. Dar după cite emoții ! Abia la a șasea și ultima încercare a acestei probe, care s-a desfășurat într-un veritabil suspens, Lusis și-a asigurat victoria cu o aruncare de 90,16 m. După a patra încercare, maghiarul Gergely Kulcsar conducea cu 87,06 m și se credea că titlul olimpic ii va reveni. Dar în ultima încercare Lusis și finlandezul Kinnunen, care a realizat 88,58 m, i-au spulberat speranțele.Ianis Lusis, în vîrstă de 29 de ani, are 1,84 m înălțime și 89 kg. Record

PÎNĂ LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

man mondial șî campion european, A linir In cnritiirrr niel și-a încununat astfel o carieră UUZ UIU0 *“ SOIllUia CU excepțională. mălinaprăjina— w •• w în ziua a patra a concursului de
hra sa nu ma atletism, deși se lăsase întunericul,® Smith: „I

prezint ia finală".»Cea mai dramatică cursă a zilei fost, fără îndoială, finala la 200 m cîștigată de atletulaplat masculin, cîștigată de atletul american de culoare Tommie Smith cu 19”8/10. Performanta sa — nou record olimpic — este considerată și ca un nou record mondial, deoarece este mai mult ca sigur că rezultatul de 19”7/10 realizat luna trecută de compatriotul său John Carlos la South Lake City, nu va fi omologat, întrucît performerul folosise pantofi cu cuie neregulamentare.învingătorul a declarat: „După accidentul suferit în semifinale, șansele mele dispăruseră în proporție de 80 la sută. Antrenorul meu îmi spusese chiar că pot să nu mă prezint la ultimul start, cursă era prea importantă pentru mine, f pregătit de multă vreme pentru savura acest moment".
Dar aceastăEra totul sau nimic. M-am

a

Boxerul nostru Calistrat Cuțov l-a învins la 
puncte pe finlandezul Nikkinen.

— Ileana Silai s-a calificat în semifinalele pro
bei de 800 m plat.

— A doua în seria sa, Valeria Bufanu s-a calificat 
pentru semifinalele probei de 80 m garduri.

— Echipajele românești de canotaj academic au 
ratat calificarea în finale.

— Ciclistul nostru Emil Rusii, participînd la elimi
natoriile probei de urmărire individuală (4 000 m), a 
tost eliminat din competiție. Timpul său: 4'56"45/100

— La aruncarea ciocanului, după două încercări, 
cele mai bune rezultate le aveau maghiarul Zsi- 
votski (72,46 m) și sovieticul Klim (72,24 m).

cei peste 60 000 de spectatori, care luaseră loc în tribunele stadionului olimpic .urmăreau încă la lumina reflectoarelor desfășurarea fazei finale a celei mai disputate întreceri din toate timpurile la săritura cu prăjina, în care, pentru prima oară în istoria probei, trei atleți au trecut în cadrul aceluiași concurs, peste ștacheta înălțată la 5,40 m. Medalia de aur " _____ ;____mondial, americanul Bob Seagren, medalia ’ - - -prowskilui Wolfgang Nordwig (R.D.G.); Performanța de 5,40 m constituie un nou record olimpic și european, fiind cu numai 1 cm inferioară recordului mondial.
a revenit _ recordmanului de argint lui Klaus Schl- (R.F.G.), medalia de bronz

• Al patrulea campion o- 
limpic la haltereDeținătorului recordului mondial la categoria semimijlocie, sovieticul Viktor Kurențov, l-a fost atribuită cea de-a patra medalie olimpică de aur din cadrul concursului de haltere. Kurențov a totalizat 475 kg, performanță care constituie un nou record olimpic (vechiul record era de 445 kg și aparținea din anul 1964 cehoslovacului Hans Zdrazila). Noul campion olimpic este în vîrsta de 27 de ani, are o greutate de 76 kg și o înălțime de 1,64 m. El a deținut titlul de campion mondial în anii 1965 și 1966.Iată clasamentul la categoria semimijlocie : Viktor Kurențov (U.RB.S.) 475 kg — medalie de aur ; Masashi Ouchi (Japonia) 455 kg — medalie de argint; Karoly Bakos (Ungaria) 440 kg — medalie de bronz.

REZULTATE TEHNICE

® Finiș electrizantFinala probei de 3 000 m obstacole a fost dominată de reprezentanții Kenyei, Biwott și Kogo, care au reușit să ocupe primele două locuri, încă dir. start ei se instalează în fruntea plutonului, adoptînd o tactică prudentă constantă, dar primii 1000 m, ton Roelants să se mențină prea devreme, va eșua după două ture, și el va fi întrecut pe rînd de americanul. Young și australianul O’Brien. Pe ultimii 300 de metri între cei trei atleți se dă o luptă disperată, dar cu 50 de metri ^nainte de sosire, Biwott revine ca un bolid și îi depășește într-un finiș electrizant.

și asigurînd o trenă puțin rapidă. După atacă belgianul Gas- și numai Kogo poate în plasa sa. începută tentativa lui Roelants

Wirjomarto.no


viața internaționala
O. N. U. Vizita delegației cu ocazia Începerii noului an

Dezbaterile din Comitetul 
pentru folosirea pașnică 

a spațiului extraatmosferic INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNHEW YORK IT. — Trimisul spe- cial Agerpres, N. Ionescu, transmite i La Palatul Națiunilor din New York au început lucrările celei de-a 11-a sesiuni a Comitetului pentru folosirea pașnică a spațiului extraatmosferic. In cursul dezbaterilor — în care au luat cuvîn- tul printre alții reprezentanții S.U.A., U.R.S.S., Indiei, Suediei, Marii Britanii, Canadei, României și ai altor țări — delegația Indiei a propus înființarea unui comitet consultativ de experți tehnici care să sprijine comitetul în inițierea unor acțiuni de promovare a colaborării internaționale în domeniul activităților spațiale, precum șl în acțiunile de ajutorare a țărilor în curs de dezvoltare în ce privește pregătirea de cadre în domeniul activităților spațiale. De asemenea, delegațiile Suediei și Canadei aU propus constituirea unul grup de lucru care să studieze posibilitățile de creare • unui sistem
LUCRĂRILE 

CONFERINȚEI
GENERALE
A UNESCOPARIS 17 — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: In continuarea lucrărilor Conferinței generale a UNESCO, Joi au început dezbaterile de politică generală, la care s-au înscris numeroși șefi ai delegațiilor prezente ta sesiune. Totodată, au început lucrările comisiei pentru program, care va examina proiectul de program pe perioada 1969—1970, prezentat în ziua precedentă de Rend Maheu, directorul general al UNESCO. Comisia adminlșțf&tfvfc « Conferinței generale a trecut lâ examinarea aspectelor bugetar» șl financiare ale acestui program.

de transmisiuni directe' prin sateliți.Luînd cuvîntul tn cadrul dezbaterilor, reprezentantul României, ambasadorul Gheorghe Diaconescu, 
a reafirmat importanța pe care țara noastră o acordă promovării cooperării internaționale în domeniul folosirii pașnice a spațiului extraatmosferic. El a subliniat că propunerile prezentate în cursul actualei sesiuni de delegațiile Indiei, Suediei și Canadei demonstrează că guvernele sînt hotărîte să nu lase fără urmări practice concluziile bogate ale Conferinței de la Viena pentru explorarea și folosirea pașnică a spațiului extraterestru.Reprezentantul României a arătat, totodată, că, în conformitate cu hotărîrea ultimei sesiuni a Adunării Generale, comitetul trebuia să elaboreze un proiect de acord asupra răspunderii pentru daunele provocate ca urmare a lansării de obiecte în spațiul extraterestru. Subliniind eforturile depuse de delegația română spre a se ajunge la elaborarea unui astfel de proiect de acord, vorbitorul și-a exprimat speranța că subcomitetul juridic — căruia îi revine această sarcină — își va relua neîntîrziat lucrările consacrate acestei probleme și va întocmi un proiect de acord general acceptabil.

★
NEW YORK 17 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a cerut Comisiei bugetare « Națiunilor Unite să aprobe bugetul O.N.U. pentru anul 1969 în valoare de 140 520 210 dolari. In a- celași timp, U Thant a arătat că deficitul operațiunilor O.N.U. în Congo și Orientul Apropiat se ridică la 48 milioane dolari. Comitetul consultativ pentru problemele administrative al O.N.U. a recomandat o reducere de aproximativ două milioane de dolari pentru bugetul pe tțnul 1969.Bugetul propus de U Thant cu

prinde numai cheltuielile O.N.U. 
Cele ale instituțiilor specializate, cum ar fi UNESCO, vor face obiectul unor bugete separate.

Evoluția cabinei spațiale
,,Apollo- 7"

Cabina spațială „Apollo-7*  a 
Intrat tn cea de-a doua jumă
tate a călătoriei zale circumte- 
restre de 7 200 000 km.

Printre misiunile executate se 
numără pornirea pentru o frac
țiune de secundă a motorului 
principal, după care orbita pe 
care se deplasează cabina a 
fost modificată. Ea are acum 
un apogeu de 290 kilometri șl 
un perigeu de 165 kilometri.

în fotografie : Walter Schirra, 
unul din cei trei cosmonauți 
aflațl pe bordul navei.

Marii Adunări Naționale 
in Tunisia

ȘCOLAR In r. d. vietnam

SCRISOAREA PREȘEDINTELUI
TUNIS 17. — Trimisul special Agerpres, M. Moarcăș, transmite: Joi dimineață, membrii delegației parlamentare române, tn frunte cu președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, care se află în Tunisia, însoțiți de ambasadorul României la Tunis, Nicolae Sipos, au vizitat unități economice din apropierea capitalei.Un prim popas a fost făcut Ia Centrul de artizanat Den-Den, unde oaspeții români au fost salutați de Habib Ben Amar, președintele Oficiului național de artizanat al Tunisiei. A fost vizitată, apoi, zona Medjerda cu vaste întinderi de pă- mînt, odinioară neproductive.Seara, președintele Adunării Naționale tunisiene, dr. Sadok Mokaddem, a oferit un dineu oficial în onoarea delegației Marii Adunări Naționale a României la care au luat parte personalități marcante ale vieții publice din capitala Tunisiei, membrii Biroului Adunării Naționale tunisiene, conducători al unor importante întreprinderi economice, instituții de cultură.In toastul rostit cu acest prilej, președintele Mokaddem a subliniat că vizita delegației parlamentare române aduce o contribuție la strînge- rea relațiilor de prietenie dintre cele două țări, bazate pe respectul mutual șl interes reciproc. El a relevat că popoarele celor două țări sînt profund legate de cauza Independenței lor naționale, obținută cu prețul unor grele sacrificii, apărarea și consolidarea acestei independențe fiind un puternic stimulent generator de noi izbînzi.Președintele Mokaddem a toastat pentru prosperitatea poporului român și a României socialiste, a conducătorilor săi în frunte cu președintele Nicolae Ceaușescu, pentru delegația Marii Adunări Naționale și președintele ei. Ștefan Voitec, pentru prietenia tunisiano-română.Mulțumind pentru cuvintele alese rostite la adresa României *1  poporului el, președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, în toastul de răspuns a evidențiat înalta prețuire de care se bucură în România poporul tunisian și conducătorii

săL El șl-a exprimat convingerea că statornicirea și dezvoltarea relațiilor între adunările reprezentative ale celor două țări vor fi binevenite prilejuri pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, pentru strîngerea legăturilor de prietenie și colaborare între România și Tunisia.în încheiere, ' președintele Marii Adunări Naționale a toastat pentru poporul tunisian șl pentru prosperitatea Tunisiei, în onoarea președintelui Republicii Tunisiene, Habib Bourghlba, a președintelui Adunării Naționale tunisiene, S. Mokaddem, pentru parlamentul tunisian, pentru prietenia româno-tunisiană, pentru pacea în lumea întreagă.

HO Șl
HANOI 17 (Agerpres). — Cu ocazia începerii noului an școlar, președintele Republicii Democrate Vietnam, Ho Și Min, a trimis o scrisoare personalului didactic și administrativ din învățămînt, precum și elevilor și studenților din R. D. Vietnam, fblicitîndu-i pentru rezultatele obținute pînă In prezent „în ciuda condițiilor dificile, se arată în scrisoare, nordul patriei noastre posedă în prezent 12 000 de

CIUDAD DE MEXICO

MIM
școli generale, fiecare comună are o școală elementară, unele și școală secundară, iar fiecare district are cel puțin o școală medie. In întregul sistem de învățămînt sînt înscrise peste 6 milioane de persoane, dintre care 1 milion de muncitori și țărani care își completează studiile. Agresorii americani, continuă scrisoarea, au suferit o grea înfrîngere nu numai pe plan politic și militar. Poporul vietnamez a obținut succese și pe frontul educației și pregătirii cadrelor. A- cest fapt se datorește liniei juste a partidului, eroismului armatei și poporului vietnamez, eforturilor depuse de personalul didactic".

agențiile
Ambasadorul român în 

Nopal, Aurel Ardeleariu, a-fost primit de către Surya Bahadur Thapa, primul ministru al Nepalului. întrevederea s-a desfășurat într-o'atmosferă prietenească. *
Organizația din Berlinul 

occidental a Partidului na
țional demOCratiC de orientare neonazistă s-a autodizolvat. Această măsură a fost luată pentru a evita interzicerea partidului, recomandată de Senatul Berlinului occidental.

Reprezentantul perma
nent al Cambodgiei la 
O.N.U. a adresat o scrisoare președintelui Consiliului de Securitate în legătură cu noile acțiuni armate ale Tailandei împotriva teritoriului cambodgian din zilele de 4, 13, 15, 16 septembrie. Guvernul Cambodgiei, se

10 necesitate: învingerea barierelor
Aflîndu-se în țara noastră cu ocazia deschiderii la București a Expoziției industriale britanice, lordul W. B D. Brown, ministrul de stat la Ministerul Comerțului al Marii Britanii, a avut amabilitatea să împărtășească cititorilor ziarului nostru cîteva păreri în legătură cu stadiul actual al relațiilor comerciale româno-engleze, precum și în legătură cu cîteva din problemele economice mai importante ce stau astăzi în fața

i
i

Marii Britanii.— D-le ministru, deschiderea expoziției și vizita 
dv. in România jalonează 
o evoluție ascendentă a re
lațiilor economice româno- 
engleze. V-am ruga să ne 
spuneți cum apreciați ceea 
ce s-a realizat pînă acum tn acest domeniu și cum vedeți posibilitățile viitoare 
de extindere a comerțului 
româno-englez tn ambele 
sensuri.— Multă vreme după cel de-al doilea război mondial, schimburile economice dintre România șl Marea Britanle au cunoscut o evoluție destul de lentă. Situația a durat pînă în 1967 ; de atunci, schimburile s-au dezvoltat foarte rapid ; au crescut atît exporturile britanice în România, cît șl exporturile românești în Anglia. In primul semestru al anului acesta, volumul schimburilor noastre comerciale a fost mai mare decît în întreg anul 1966 și cred că acest volum poate crește în continuare. Eu sper că anul acesta va a- tlnge un volum de 50 milioane lire sterline. Apreciez că acesta este un fapt foarte îmbucurător. Cu toa

te aceste progrese, schimburile reciproce sînt încă reduse. Nici pe departe n-au fost epuizate posibilitățile existente. Progresul rapid pe care l-a făcut și ÎI face România în domeniul industrializării, al dez

In ce mă privește, voi depune toate eforturile pentru a se realiza progrese pe această cale. In momentul de fată ducem tratative cu reprezentanții țării dv. și sper că va fi semnat un acord corespunzător. Din păcate, însă, cred că Anglia se află într-o perioadă foarte dificilă pentru a putea negocia astfel de a- corduri. Luptăm din greu pentru a face ordine în balanța noastră de plăți.
— Ce credeți că ar tre

bui făcut pentru a dezvolta 
cooperarea economică din
tre cele două țări ?— După părerea mea,

INREVEDEK CORNEUU MĂNESCI) - 
ANTONIO FIORESCIUDAD DE MEXICO 17. — Trimisul special Agerpres, I. Ionescu, transmite: Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al României, a avut o întrevedere la Ministerul Afacerilor Externe al Mexicului cu Antonio Carrillo Flores, titularul acestui minister. Cel doi miniștri au discutat problemele care interesează țările respective șl posibilitățile cele mai bune pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor multilaterale, în special în domeniile economic și cultural, pentru întărirea prieteniei dintre România și Mexic. A fost discutată. de asemenea, problema aplicării în condiții optime a acordurilor economice româno-mexlcane, încheiate cu prilejul vizitei în această tară a delegației române condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Cel doi miniștri au trecut în revistă principalele probleme ale situației politico internaționale, ex-

q ■ ■ ■ ■ a

d® prssi
arată tn scrisoare, protestează hotărît împotriva acestor acțiuni și cere guvernului tailandez încetarea lor imediată.

Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care s-a aflat la Praga la invitația guvernului R. S. Cehoslovace, a plecat joi spre patrie.
Reorganizarea unor mi

nistere și departamente în 
Anglia. Premierul britanio Harold Wilson a anunțat că Ministerul Com- monwealthului fuzionează cu Ministerul Afacerilor Externe, urmînd ca noul minister să fie condus de actualul ministru de externe, Michael Stewart. O altă măsură se referă la reorganizarea Ministerului Ocrotirii Sănătății și Asigurărilor Sociale și transformarea lui în Ministerul Serviciilor Sociale.

primîndu-și atașamentul față de principiul dezvoltării relațiilor între state pe baza respectului reciproc, al intereselor comune, al neamestecului în afacerile Interne, întăririi prieteniei și colaborării între popoare în condiții de pace și securitate internațională. Ministrul de externe al României a rugat pe omologul său să transmită președintelui Republicii Mexicane, Gustavo Diaz Ordaz, un salut din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. La rîndul său, ministrul de externe mexican a transmis un salut președintelui Nicolae Ceaușescu din partea președintelui Mexicului. Ministrul român a exprimat mulțumiri pentru primirea de caro s-a bucurat în timpul vizitei sale din partea autorităților mexicane.
întrevedere*  s-a desfășurat într-o 

atmosferă cordială

a s h § o s @

transmit;
în vederea tratativelor 

pentru schimburile de măr
furi româno-ungare pe anul 
1969, la Budapesta a sosit o delegație guvernamentală română condusă de Dumitru Usturoi, adjunct al ministrului comerțului exterior.

Secretariatul Federației 
Sindicale Mondiale * adresat președintelui Indoneziei, generalul Suharto, un protest împotriva măsurilor represive adoptate contra lui Njono și tovarășilor săi și a cerut grațierea lor.

Cancelarul federal al 
Austriei, J°sef Haus> 1-3 Primlt ioi pe Anton Bole, președintele Camerei economice federale a R.S.F. Iugoslavia, care face o vizită în Austria. A avut loc o convorbire referitoare la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, anunță agenția Taniug.

în relațiile comerciale internaționale
multe licențe astfel încît cumpărătorii români, prin folosirea acestei tehnologii, să ridice competitivitatea produselor lor, să le vîndă și să capete în schimbul lor valută forte cu care să a- chite tehnologia și mărfurile importate. In felul a- cesta, firmele noastre vor cumpăra mai multe produse românești. O altă cale este aceea de a conveni cu întreprinderile române de comerț exterior pentru vînzări de produse pe terțe piețe. Ministerul pe care-1 conduc dorește să încurajeze firmele engleze în aceste direcții.

Convorbire cu lordul W. B. D. BROWN, ministrul de stat la Mi
nisterul Cornelului al Marii Britanii

voltării economice în general, face să crească continuu aceste posibilități. Deocamdată schimburile noastre sînt limitate de cantitatea mică de bunuri românești pe care Anglia le importă din .țara dv. Aceasta se datorește unei limite impuse de condițiile istorice, de a- cordurile comerciale pe care Marea Britanie le-a «emnat cu multe alte țări. Dar, firește, asemenea limite pot fi depășite. Consider că este interesul propriu al Angliei de a importa în viitor mai multe produse românești decît în prezent

PRAGA 17 (Agerpres). — Agenția C.T.K. anunță că președintele Lud- vik Svoboda a primit o delegație a Consiliului Național Ceh, condusă de Cestmir Clsar. Au fost discutate problemele legate de activitatea Consiliului Național Ceh și de sarcinile Iul în perioada imediat următoare în legătură cu organizarea juridico-statală aflată în pregătire.
încheierea sesiunii 

parlamentului ungarBUDAPESTA 17 (Agerpres). — După cum anunță agenția M.T.I., la 17 octombrie, Jend Fock, președintele guvernului ungar, a luat cuvîntul în cursul dezbaterilor sesiunii parlathentulul. In cuvîntarea sâ, el s-a referit la acordul încheiat între U.R.S.S. șl Cehoslovacia, după care a anunțat că guvernul ungar, în deplină coordonare cu celelalte patru țări socialiste care au trimis trupe în Cehoslovacia, va adopta măsurile necesare pentru readucerea trupelor R. P. Ungare în patrie.

Realizările

industriei

petroliere
din
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< MOSCOVA (Corespondenți de
< la Silviu Podină).
S Potrivit prevederilor, Indus-
> tria petrolului va realiza anul 
2 acesta in Uniunea Sovietică o
< extracție de peste 300 milioane
< tone fifei.
< La sporirea apreciabilă apro-
> ducției de petrol au contribuit 
2 descoperirile geologice făcute în 
) ultimii ani. După unele estima- 
$ ții, rezervele din Siberia de 
2 Vest se cifrează la mai multe 
2 miliarde de tone și numai unul
< din cele 50 de zăcăminte puse
< in evidență aici — cel de la 
\ Mamontovsk — cuprinde sute
> de milioane de tone.
2 Pe cursul mijlociu al fluviu- 
2 tui Obi, tn Tiumen — regiune
< mlăștinoasă și greu accesibilă 
( din taiga — geologii au găsit 
) acum cîfiva ani primele sem- 
2 ne care vădeau existența pe- 
2 trolului. Printre mlaștini și pă- 
2 duri au fost ridicate schele. Pe 
2 urmele geologilor au venit con- 
\ structorii; ei au croit drumuri, 
$ au ridicat orășele pentru son- 
2 dori. Zecile de schele petro- 
2 Here ridicate în această regiu- 
2 ne odinioară pustie dau zilnic 
( mii de tone de țiței de cea mai
> bună calitate. O conductă pe- 2 trolieră construită pe traseul 
2 cel mai scurt leagă regiunea de 
2 rafinăria modernă din orașul 
\ Omsk Se prevede că tn scurt 
$ timp regiunea Tiumen va de- 2 păși întreaga producție a zone- 
2 lor petroliere din apropierea 
2 Volgăi și Uralului. Intr-un vii- 
2 tor apropiat petroliștii din Si-
> beria vor da peste 100 milioane
> tone de țiței pe an.
2 Noi zone petroliere au fost 
2 descoperite și tn vestul Uniunii 
2 Sovietice tn Bielorusia, ca și tn 
2 sud, la Mangtslak. în peninsula
> Mangîqlak, de pe litoralul estic
> al Mării Caspice, a fost desco- 
2 peril un zăcămînt de țiței foar- 
2 te bogat. Se prevede că prin 
2 anul 1975 extracția de țiței de 
\ aci va atinge 35—10 milioane
> tone, ceea ce va depăși de 1,5 
2 ori actuala cantitate de țiței ex- 
2 trasă tn regiunea petrolieri 
2 Baku.
2 Se extind mereu zonele pe- 
C troliere din republicile autono-
> the Ceceno-înousa-și'Komi, cele ■ 
2 din Daghestan și Kalmtkla Noi
2 straturi petrolifere au fost des- 
2 eoperite tn partea de sud a
> Mării Caspice. tn următorii ani
> va spori de ctteva ori extrac-
> ție petrolului prin sonde subac-
> vatice.

REPUBLICA ARABĂ YEMEN

CIOCNIRI VIOLENTE
ÎNTRE TRUPELE REPUBLICANE

Șl FORȚELE REGALISTE

pentru dezvoltarea legăturilor economice consider că în afară de sporirea importurilor noastre din România, posibilitățile cele mai adecvate le oferă un număr tot mai mare de a- corduri tehnologice între România și firmele britanice. Partea română și-a exprimat dorința de a extinde colaborarea în acest domeniu. Noi avem ceea ce se numește „know-how". adică experți, licențe, patente, documentație, și de aceea eu le spun și le repet mereu exportatorilor britanici să livreze tot mai

— Vă rugăm, d-le ministru, să ne vorbiți în con
tinuare despre cîteva din
tre cele mai importante 
probleme economice care 
preocupă astăzi Marea Bri
tanie.— Chiar de cînd sînt plecat din Londra am primit vești bune. Am fost informat că în luna septembrie exporturile britanice au a- tins un nivel record. Cu toate acestea, rămîne problema decalajului dintre ceea ce importăm din diverse țări ale lumii și ceea ce exportăm, decalaj care este în defavoarea exportu-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București Piața „Sclnteli".

rilor. Sperăm că, datorită unei creșteri rapide a exporturilor noastre și unei reduceri a importurilor vom echilibra și balanța de plăți. Sperăm să reducem importurile, dar pînă acum nu am reușit să facem a- cest lucru. Credem că în cele din urmă vom reuși, dar am cam obosit tot aș- teptînd rezultatele.O altă problemă din cele mal importante este aceea a relațiilor pe care Marea Britanie le are cu Piața comună. în eventualitatea că Anglia ar intra în Piața comună, Anglia ar trebui să plătească Europei „celor șase" o diferență de prețuri care provine din faptul că Marea Britanie importă produse agricole din țările Commonwealthului la un preț inferior prețurilor pe care Franța și alte țări din Piața comună le impun în cadrul acestui organism e- conomic. în legătură cu a- ceeași problemă a intrării în Piața comună, noi credem că Marea Britanie ar putea aduce un aport însemnat în domeniul tehnologiei, dar argumentul nostru este barat de dorința Franței de a promova propria ei tehnologie în Piața comună.
— Domnule ministru, 

cum apreciați rolul comer
țului ca mijloc de favori
zare a destinderii interna
ționale ?— Cred că, așa cum a spus unul dintre marii noștri scriitori, H. G. Wells,

comerțul constituie una dintre căile cele mai importante de cunoaștere și de apropiere a națiunilor și deci de favorizare a păcii. Acest lucru este valabil și în ce privește relațiile comerciale dintre cele două țări ale noastre. Sînt ferm convins că legăturile comerciale dintre Marea Britanie șl România vor cunoaște o dezvoltare și aceasta va face ca cele două popoare să se cunoască din ce în ce mai bine ; totodată, aceasta corespunde intereselor de destindere și pace ale întregii omeniri.
— Domnule ministru, 

sînteți pentru a patra oară 
în țara noastră. Ce remarci 
puteți face în legătură cu 
aceste vizite ?— Pentru prima dată am fost în România înainte de a fi numit ministru de stat la Ministerul Comerțului al Marii Britanii. Atunci am venit ca om de afaceri, îmi este foarte plăcut să constat că de cînd am venit pentru prima dată în tara dv.. Bucureștiul s-a extins și s-a înfrumusețat, au apărut noi fabrici, întreaga dv. producție a cunoscut o creștere considerabilă. Permiteți-mi să folosesc acest prilej pentru a transmite locuitorilor Capitalei dv., tuturor românilor, urarea de a obține tot mai multe succese în activitatea lor.

Șerban BERINDEI

SANAA 17 (Agerpres) — Unități militare ale guvernului republican yemenit au lansat miercuri o amplă operațiune de degajare a șoselei Sanaa—Taez, anunță agenția France Presse, citînd surse din capitala Republicii Arabe Yemen. Această principală cale de comunicații s-a aflat în ultimele luni sub controlul forțelor regaliste sprijinite de mercenari, care au lansat repetate atacuri asupra capitalei yemenite. Potrivit informațiilor provenite din Sanaa, miercuri după-amiază au continuat să se desfășoare lupte violente între trupele guvernului republican și elementele regaliste. Operațiunile militare ale trupelor republicane sînt conduse direct de către Hassan Al Amri, primul ministru al țării, care îndeplinește și funcția de comandant șef al armatei republicane.Potrivit agenției France Presse, trupele guvernamentale au lansat asupra pozițiilor regaliste o ofensivă fără precedent prin amploarea și violența luptelor. Acțiunile o- fensive ale republicanilor sînt susținute de mai multe tribun care sprijină guvernul de la Sanaa.Din informațiile transmise de a-

genția M.E.N. reiese că republicanii au respins elementele regaliste de pe pozițiile pe care acestea le ocupau în sectorul sudic al capitalei. în urma presiunii exercitate asupra lor, regaliștii s-au retras în regiunile muntoase din apropierea orașului Sanaa. în timpul luptelor, trupele republicane au distrus numeroase piese de artilerie, au capturat însemnate cantități de armament ușor de diferite tipuri și o cantitate însemnată de muniții.
NEW YORK 17 (Agerpres). 

— George Bonebrake, expert al 
F.B.l. în examinarea ampren
telor digitale, a declarat că, cu 
ocazia interogatoriului extraor
dinar luat la arestarea lui Ja
mes Earl Ray, la Londra, acu
zat de asasinarea pastorului 
Martin Luther King, el a pre
zentat dovezi din care rezultă 
că amprentele digitale latente 
găsite la locul crimei, la Mem
phis, sînt identice cu cele ale 
persoanei arestate la Londra jt cu cele luate lui James Earl 
Ray, în timp ce era deținut la 
penitenciarul din Missouri.
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