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din inimă.
Bîrlad e împodo- 
cu steaguri trico- 
cu ghirlande îm-

cu 
Pe

iz- 
Se

In dimineața zilei de vineri 20 
mai, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 

(C;hecighe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Idsif Banc, Virgil Trofin au sosit 
pe frumoasele meleaguri ale Mol
dovei. Locuitorii acestor străvechi 
ținuturi românești, leagăn al unui 
trecut glorios și al unor man în
făptuiri ale prezentului socialist, au 
făcut oaspeților o primire caldă, en
tuziastă, izvorîtă

Ora 8,30. Gara 
bită sărbătorește 
lore și purpurii,
plătite din flori, cu lozinci de bun 
venit. Dar cea mai elocventă u- 
rare se desprinde de pe chipurile 
miilor de locuitori care au ieșit 
mic, cu mare să întîmpine 
oaspeți.

La sosirea trenului, mulțimea 
bucnește în urale și ovații,
aclamă puternic, pentru partid, pen
tru Comitetul său Central, pentru 
patria noastră socialistă. Conducăto
rii de partid și de stat sînt salutați 
la coborirea din tren de către tova
rășii Miu Dobresau, prim-secretar al 
Ppmitetului regional P.C.R. Iași, Con- 
^șntin Nistor, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular 
regional, Gheorghe Puni, prim-se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Bîrlad, loan Petrache, pre
ședintele Sfatului popular orășe
nesc, și alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat

Dțtpă obiceiul străbun, bătrînul 
Gheorghe Pruteanu îi invită pe 
oaspeți să guste din renumitul colac 
moldovenesc și să bea vin din ploști. 

ii 
bo- 
îm- 
debuchete

Fabrica 
de cinci

de 
ki-

Tinere fete, îmbrăcate în 
și catrințe, ie oferă năframe de 
rangic. Un grup de pionieri îi 
brățișează, dăruindu-le 
flori și cravate roșii.

De la gară pînă la 
rulmenți, drumul lung
lometri a fost străbătut în mijlocul 
unui coridor viu. Locuitorii orașu
lui manifestau atașamentul față de 
partid și guvern prin nesfîrșite a- 
clamații, prin cuvinte calde de ura
re. Sute de copii, inălțați pe umerii 
părinților lor, flutură cu gingășie 
stegulețe și buchete de flori.

La intrarea în Fabrica de rul- 
J menți, conducătorii de partid și de 
■ stat sînt întîmpinati de Mihai Ma

rinescu, ministrul industriei con 
strucțiilor de mașini, și de condu
cerea întreprinderii, a organizației 
de partid, a sindicatului, de un ma
re număr de muncitori.

Este ascultată apoi, în sala de 
festivități a fabricii, expunerea fă
cută de tovarășul Stefan Dumitres
cu, directorul întreprinderii, care 
schițează tabloul dezvoltării acestui 
vlăstar al industrializării socialiste. 
Creată la 1 mai 1953, uzina pro
duce azi 2 milioane șapte sute de 
mii rulmenți, peste 356 de tipuri. 
O mare 
portă în 
harnicul 
tuit din 
ingineri,
o jumătate de milion de lei bene
ficii. In cursul cincinalului, fabrica 
va cunoaște o nouă dezvoltare; în 
1970 va produce de două ori mai 
multi rulmenți decît în 1965.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat se interesează de raportul din 
tre creșterea productivității muncii 
și a salariului mediu, despre mo
dul cum
planificate în cadrul 
pentru creșterea 
mice și a calității 
late de colectivul

In cursul vizitei
cii, peste tot oaspeții sînt salutați 
cu entuziasm și bucurie. De la forjă 
la strungărie, de la tratamentul ter
mic la sculărie si montaj, pretu
tindeni domnește ordinea și atmos
fera specifică procesului de pro
ducție modern.

Stînd de vorbă cu controloarea 
de calitate Jana Vieru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează de

parte din producție se ex 
29 de țări. In fiecare zi, 
colectiv al fabricii, aică- 
peste 3 500 de muncitori, 
tehnicieni, dă statului cîte

modul în care se asigură calitatea 
în diferitele faze ale producției, 
subliniind importanța exigenței în 
muncă a controlorului de calitate. 
Conducătorii de partid și de stat se 
întrețin în secția forjă cu munci 
torii Ion Anghelache, Aristide Pet- 
cu, Dinu Stoica, se interesează de 
munca lor, de cîștigul pe care-1 ob
țin. Pe măsura perfecționării proce
sului de producție, a creșterii pro
ductivității muncii, salariul lor a 
crescut, ajungînd astăzi între 1 400 
și 1 800 lei lunar. „Noi știm că du
pă felul cum vom îndeplini sarci
nile trasate de Congresul al IX-lea, 
cum vom munci în acești ani, spun 
ei, depinde creșterea continuă a ni
velului nostru de trai".

In curtea fabricii, în mijlocul u- 
nui mare număr de lucrători, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru primirea călduroasă. Apre
ciind realizările obținute de harni
cul colectiv bîrlădean, secretarul 
general al C.C. al partidului a subli
niat frumoasele perspective ce stau 
în fața uzinei. Experiența înaintată 
a acestei fabrici în folosirea judi
cioasă a spațiului și capacităților 
de producție merită să fie însușită 
și de alte întreprinderi. Numai în 
felul acesta, gospodărind mai bine 
mijloacele investite de stat, dînd o 
producție mai mare, mai ieftină și 
de calitate cît mai bună, oamenii 
muncii își aduc contribuția la întă
rirea bunăstării poporului.

Continuîndu-și călătoria în regiu
nea Iași, conducătorii de partid și 
de stat trec prin sate înveșmîntale 
sărbătorește, împodobite cu ghirlan
de de flori și ramuri verzi, cu 
scoarțe și ștergare țărănești, care 
înfățișează bogăția de culori și de 
motive decorative specifice artei 
populare din aceste regiuni ale pa
triei.

Șoseaua șerpuiește în mijlocul 
unui peisaj îneîntător, printre văi 
și coline. Sînt plaiurile unde cu 
veacuri în urmă răzeșii lui Ștefan 
cel Mare au luptat apărîndu-și vi
tejește țarina strămoșească împo
triva cotropitorilor. Sub mîngîierea 
vîntului de mai unduiesc lanuri în
verzite, rod al muncii cooperatori
lor.

In dreptul comunei Zorleni ma 
șinile se opresc in fața unei holde 
de secară. Oaspeții cercetează cul
turile frumos dezvoltate, cîntăresc 
în mîini spicele bogate.

La intrarea în comuna Șîrbi, ca 
și la Podul Doamnei, hotar între 
raioanele Bîrlad și Vaslui, mulți
mea de țărani cooperatori îi cin
stește pe conducători cu pîine și 
sare, cu vin roșu, cu gustoase plă
cinte moldovenești — „poale in 
brîu". Oaspeților li se oferă, după 
tradiție, miei cu blana albă, mătă
soasă, împodobiți cu funde roșii. Se 
încing hore în care se prind lao 
laltă gazde și oaspeți, într-o atmos
feră de bucurie și însuflețire.

.Vaslui. Și aici o mare mulțim- 
de locuitori, bărbați și femei, 
neri și vîrstnici, 
conducătorilor. In 
lui, în piața 1907 
prire. Prin cuvîntul
Stănescu, prim-secretar al Comite
tului raional de partid, locuitori1 
Vasluiului mulțumesc oaspețiloi 
pentru bucuria prilejuită de vizita 
in orașul lor. Ei își exprimă recu
noștința față de partid și guvern 
pentru condițiile noi de viață crea
te de regimul nostru socialist, pen
tru perspectivele ce se deschid 
Vasluiului în cincinal, datorită con 
strucției în plină desfășurare a ce
lor două mari întreprinderi : fabri
ca de 
nuală
brica 
20 000

Salutînd pe locuitorii străvechiu
lui oraș Vaslui, unde a trăit și a

ti 
aclamă sosirea 
mijlocul orașu- 
— o scurtă o- 
tovarășului Vla-J

se vor folosi investițiile 
cincinalului 

eficientei econo- 
produselor reali 
întreprinderii.
în secțiile fabri-

confecții cu o capacitate a- 
de 1 100 000 de bucăți și fa
de mobilă care va produce 
garnituri pe an.

noștri aceste meleaguri tră- 
o nouă istorie, scrisă cu fap- 
de muncă ale celor ce făuresc 
chip al Moldovei strămoșești,

să fie 
reali- 
mari,

luptat Stefan cel Mare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că în 
anii 
iese 
tele 
noul
ca șl al celorlalte regiuni ale pa
triei. Ridicarea economică a acestui 
raion este parte integrantă a poli 
ticii generale a partidului, care are 
drept scop să facă România socia- 

liberă și independen- 
drepturi cu toate na- 
— mereu mai îmbel 
frumoasă, mai puter-

listă — țară 
tă, egală în 
țiunile lumii 
șugată, mai 
nică.

...O întîlnire plină de însuflețire 
cu făurarii recoltelor bogate are 
loc Ia cooperativa agricolă de pro
ducție din 
Vaslui.

„E greu 
bucuria de
tru pe iubiții conducători ai parti
dului și statului", a spus în cuvîn
tul său Nicolae Munteanu, preșe- 

în

comuna Tanacu, raionul

să exprim în cuvinte 
a primi în mijlocul nos-

valorii zilei- 
al nivelului de 
comunei îl re

in ultimii patru

un indice 
locuitorilor 
faptul că 
familii și-au construit case

dintele cooperativei, deputat 
Marea Adunare Națională.

Țăranii din Țanacu au înfățișat 
cu mîndrie imaginea vieții și mun
cii lor. Cooperativa, înființată în 
1952, gospodărește 5 000 de hecta
re. Creșterea avuției obștești se re
flectă în ridicarea 
muncă; 
trai al 
prezintă 
ani 110
noi, numeroși țărani și-au cumpă
rat mobilă, aparate de radio, tele
vizoare.. . '

Vizitînd sectorul zootehnic și 
cîmpurile cooperativei, conducăto 
rii de partid și de stat s-au intere
sat de felul în care se aplică cuce
ririle științei agricole în producție, 
de rentabilitatea diferitelor ramuri 
de producție și de planurile de 
viitor ale cooperativei.

In încheierea vizitei, a avut loc 
un miting la care au luat parte 
mii de țărani cooperatori din Ta- 
nacu și satele învecinate. Luînd cu
vîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis celor prezenți și prin ei 
tuturor locuitorilor raionului Vaslui, 
salutul călduros al Comitetului Cen
tral al Partidului. Vorbind despre 
cele văzute în cooperativă, el a 
spus că aceste realizări sînt rodul 
muncii harnice a țăranilor și tot
odată dovada grăitoare a justeței 
politicii partidului care a îndrumat 
întreaga țărănime pe calea unirii 
în cooperative agricole de produc 
tie. Referindu-se la succesele obți 
nute în primele patru luni ale a- 
nului, în îndeplinirea planului de 
stat în întreaga țară, secretarul ge
nerai al C.C. al P.C.R. a sublinia* 
că, prin aceasta, poporul nostru a 
pășit cu dreptul la înfăptuirea o 
biectivelor cincinalului. In agricul 
tură s-a trecut la traducerea în fapt 
a măsurilor stabilite de Congresm 
al IX-lea al P.C.R Se dă atenție 
tot mai mare înzestrării tehnice a 
agriculturii, irigațiilor, producției de 
îngrășăminte, executării în bun, 
condiții a lucrărilor agricole, apli
cării cuceririlor științei agrico 
le. Au fost înființate uniunile a- 
gricole cooperatiste și Uniunea na
țională. Pentru prima dală in isto
ria țării noastre țărănimea s-a or 
ganizat pe scară națională, și-a ales 
organe de conducere proprii, care 
asigură realizarea programului de 
dezvoltare a agriculturii, înlesnesc 
paticiparea tot mai activă a țără
nimii la întreaga viață a statului 
nostru socialist, la realizarea țelu
rilor construcției socialiste. Recolta 
anului acesta, a arătat în conti
nuare tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se anunță a fi bună, atât aici, cî> 
și în întreaga tară

Depinde de munca dvs. ca și de 
sprijinul pe care-1 veți primi în 
mașini, semințe, îngrășăminte, pen
tru ca obiectivele cincinalului pri-

vind dezvoltarea agriculturii 
îndeplinite și depășite. Deși 
zările poporului nostru sînt 
a subliniat vorbitorul, se ceir încă
eforturi susținute pentru a înfăp
tui pe deplin ceea ce înțelege parti
dul nostru prin desăvîrșirea con
strucției socialiste — o viață și 
mai civilizată și mai prosperă pen
tru fiecare om al muncii, pentru în
tregul popor. O garanție a succe
selor noastre de viitor, a încheiat 
tovarășul Ceaușescu, este întărirea 
necontenită a alianței între clasa 
muncitoare și țărănimea coopera
tistă, baza de neclintit a orinduirii 
noastre.

Cuvintele secretarului general al 
C.C. al P.C.R. au fost salutate de 
participanți prin vii aclamații, ex- 
primînd deplina încredere și profun
dul atașament față de politica în
țeleaptă a partidului de dezvoltare 
a agriculturii, de înflorire a între
gii țări.

In drum spre Iași, conducătorii 
sînt salutați cu căldură de țăranii 
din Muntenii de Sus, din Solești, 
Codăești, Bucium, de mii și mii de 
locuitori ai localităților străbătute.

lașul, vechi leagăn de cultură 
românească, oraș care evocă cu pu
tere istoria și exprimă patosul în
noitor al. construcției socialiste, i-a 
primit pe conducătorii de partid și 
de stat în Piața Unirii, în locul 
unde, în urmă cu 107 ani, înain
tașii noștri au încins hora bucuriei, 
cinstind într-o zi geroasă de ia- 

. nuarie legământul pe veci, unirea 
Principatelor Române. Prtn tradiție— 
Piață Unirii este locul marilor adu
nări cetățenești, al marilor mani
festații de masă din Iași. Acum este 
pavoazată sărbătorește, cu drapele 
tricolore, cu steaguri roșii, cu lo
zinci în cinstea partidului.

Au venit să-i întimpine pe con
ducători mii și mii de ieșeni, tineri 
și vîrstnici, bărbați și femei, mun
citori metalurgiști, chimlști și tex- 
tiliști din toate întreprinderile o- 
rașului, profesori și studenți ai cen
tenarei universități ieșene, alți oa
meni ai muncii, reprezentanți ai tu
turor instituțiilor.

Sosirea în piață a oaspeților este 
intîmpinată cu nesfîrșite ovații. 
Mulțimea flutură stegulețe roșii și 
tricolore, buchete de flori; mii de 
glasuri aclamă, răsună aplauze și 
urale în cinstea Partidului Comu
nist Român, a conducerii sale. De 
la tribuna înălțată în piață, condu
cătorii. de partid și de stat răspund 
cu căldură tumultuosului salut 
popular.

Primul secretar al Comitetului re
gional de partid, tovarășul Miu 
Dobrescu, rostește un cuvînt de 
bun sosit „Cu prilejul vizitei pe 
care o faceți în regiunea noastră, 
a arătat el, muncitorii, țăranii, inte
lectualii, toți oamenii muncii din 
regiunea Iași, trăind încă atmosfera 
înălțătoare în care întregul nostru 
popor a sărbătorit cea de-a 45-a a- 
niversare a Partidului Comunist Ro
mân, își îndreaptă gîndurile pline 
de recunoștință și de mîndrie pa
triotică către gloriosul nostru partid, 
către conducerea sa încercată, care 
a slujit și slujește cu devotament 
nemărginit interesele fundamentale 
ale' poporului român, ale patriei 
noastre".

Scoțînd în relief dezvoltarea conti
nuă și multilaterală a regiunii, care 
în anii șesenalului a cunoscut un 
avînt fără precedent, vorbitorul a 
subliniat hotărîrea oamenilor muncii 
din orașul și regiunea Iași de a nu 
pregeta nici un efort pentru îndepli
nirea sarcinilor primului an al cin
cinalului pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective trasate de Congresul 
al IX-lea al partidului.

In aclamațiile și uralele celor 
prezenți ia cuvîntul tovarășul Ni- 

. colae- Ceaușescu.

După ce a transmis tuturor loca
torilor orașului și regiunii Iași 
salutul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

De dimineață am vizitat orașele 
Bîrlad și Vaslui și o serie de co
mune din regiunea dv. Trebuie să 
spunem că, manifestările pline de 
căldură ale oamenilor muncii, cu 
care ne-au întîmpinat pretutindeni 
pe unde am trecut, precum și ale 
populației orașului Iași, la adresa 
Partidului Comunist Român și a gu
vernului, arată că întregul nostru 
popor este strîns unit în jurul parti
dului, hotărît să înfăptuiască politi
ca comuniștilor de înflorire a Româ
niei socialiste, de întărire a inde
pendenței și suveranității patriei 
noastre.

De la România burghezo-moșie- 
rească la România de azi am stră
bătut un drum lung. Poporul nostru 
a dat în trecut multe jertfe în lup
tele duse pentru independența na
țională, pentru a deveni stăpîn pe 
soarta sa, pentru a-și făuri viața 
așa cum dorește el. Aceste jertfe au 
făcut posibil ca noi să construim 
astăzi socialismul, ca patria noas
tră să devină puternică, înfloritoare. 
Această parte a țării noastre — 
Moldova, orașul Iași au cunoscut, 
de asemenea, lupte grele, au dat 
mulți luptători de seamă pentru 
cauza fericirii poporului nostru. De 
aici, din Iași, s-au ridicat numeroși 
cărturari care au adus o contribu
ție însemnată la făurirea limbii și 
culturii românești. Și astăzi lașul 
este unul din centrele importante 
aîe științei, culturii, ale progresului 
României socialiste.

Cinstind memoria înaintașilor, a 
Iui Ștefan cel Mare, a lui Cuza, 
Kogălniceanu, Eminescu, Creangă, 
Vasile Alecsandri și atîția alții care 
s-au afirmat într-un domeniu sau 
altul ca patrioți și luptători hotă- 
rîți pentru înălțarea României, ne 
înzecim totodată eforturile pentru a 
dezvolta industria, agricultura, ști
ința, pentru a ridica întreaga tară 
spre culmile civilizației și progre
sului. Noi am realizat multe lucruri 
în toate regiunile, ca și aici la 
Iași, în întreaga Moldovă. Sîntem 
de zece ori mai bogați, ca să spu
nem așa, fată de 1938, dar cu toate 
acestea mai avem multe de făcut 
pentru a putea afirma că poporul 
nostru a ajuns la nivelul la care să 
se bucure din belșug de toate bine
facerile civilizației, de toate cuceri
rile omenirii. Pentru realizarea aces
tor țeluri, spre care ne conduce 
partidul, trebuie să ne concentrăm 
toate eforturile.

Congresul al IX-lea al P.C.R. a 
trasat un program măreț, realizarea 
lui nu este o sarcină ușoară.

Primele 4 luni au început bine 
și în industrie și în agricultură. 
Rezultatele obținute arată că pre
vederile planului cincinal sînt rea
liste, pe măsura forței și posibilită
ților poporului nostru. Ele vor fi 
fără îndoială nu numai îndeplinite, 
ci și depășite. E o bucurie să vezi 
cum prin munca harnicului nostru 
popor se înalță uzine, fabrici, școli, 
universități, locuințe noi, cum înflo
rește patria. Această mîndrie tre
buie s-o transformăm într-un imbold 
de luptă pentru noi succese, în în
făptuirea holărîrilor celui de-al IX- 
lea * Congres al partidului. Fiecare, 
la locul său de muncă, să muncească 
astfel pentru a putea spune : iată, în 
ceea ce s-a realizat în tara noastră, 
se află ș*. o părticică din munca 
mea, din inima mea, din tot ceea 
ce am mai bun. In continuare, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus s 
România face parte din marea co
munitate a tăriilor socialiste, care 
reprezintă un factor de seamă în 
lupta pentru pace și progres. Re
zultatele muncii noastre, întărirea 
patriei, sînt o contribuție la întări
rea întregului sistem socialist. Cu

(Continuare în pag. 3-a)



2 SIEAGBh RQȘW

MICRO ÎNSEMNĂRI
Pleacă... 
cînd vrea

Aatobuiele stăteau la 
cap de linie, aliniate 
și „.obosite". Deodată 
recepționai o discuție 
ce se purta între ele, 
care m-a făcut mal a- 
tetil:

— E rindul tău să 
■ergi in cursă — spu
se un T. V. mai tînăr 
din coloană, către cel 
din față.

— Lăsați-mă să-mi o- 
dUmesc roțile. Eu am 
alergat astăzi de ml-au 
plesnit farurile...

— Dar vezi că pasa
gerii sint instalați pe 
banchete și așteaptă să 
pleci...

— Să aștepte, că 
n-au altă treabă, dacă 
Sint călători. Tu roșule, 
dacă te grăbești, treci 
Ungă mine, în viteza 
a 3-a fără reductor, co- 
tește-o spre oraș și pe 
aici ți-e drumul. Eu 
vin mai tîrziu...

Autobuzul cel roșu, 
care avea la volan un 
*ofer tînăr, încadrat in 
schemă cu o taxatoare 
oacheșă, salută din a- 
ripa dreaptă, scoase un 
sunet de claxon pe 
șapte voci și jumătate 
și se făcu nevăzut. Că
lătorii din autobuzul 
din fată făcură ochii

mari, începînd să dea 
disperați din mîini dar 
degeaba.

Protestele lor nu erau 
luate în seamă. Resem
nați, se așezară pe lo
curile lor, oftînd și 
„flllrînd" printre dinți 
cîteva cuvinte la adre
sa celor de la I.C.O. 
care dirijează circula
ția autobuzelor* Șoferul 
care conducea bătrînul 
autobuz, pentru a li* 
niști spiritele, comuni
că celor de față :

— Aceasta-i cursa de 
piața „Victoriei". So
sește și pleacă... cînd 
vrea.

Cursa 
vă costă 
un leu

Stația din cartierul 
Carpati. Se apropie un 
autobuz, dar nu opreș
te. E arhiplin. Sosește 
al doilea. Ne face a- 
ceiași tigură. In sfîrșit, 
al treilea, oprește. Sco- 
țind un pufăit scurt; 
ușile se deschid primi
toare. Lumea dă nă
vală. Deodată șe aude 
vocea cristalină a taxa
toarei :

— Pînă în centru 
cursa costă un leu 1

Se aud mai multe vo

ANECDOTE
Marele pianist Arthur Ru

binstein se întreba adeseori 
cum ar fi primit de către pu
blic dacă ar da un concert 
incognito. Intr-o zii, pe ciad 
se afla în concediu, s-a pre
zentat sub un nume fals, și-a 
pus o barbă failsă și a cintat 
In fața unui public numeros 
intr-un orășel din apropierea 
localității în care își făcea vi
legiatura. A do.ua zi, critica 
scria : „Pianistul ăsta bărbos 
nu cîntă rău, dar ar fi inte
resant de știut ce părere ar 
avea despre el celebrul Rubin
stein, dacă 1-a.r auzi".

A
★

Tatăl, care s-a înapoiat din- 
tr-o expediție în Africa, po
vestește fiului său despre a- 
venturi/e sale de vînătaare. 
Acesta îl ascultă eu gura căs
cată. și ia urmă îl întreabă :

— Tăticule, al văzul vreun 
elefant ?

— Oho, și încă cîți 1 1
— Și ai tras în el ?
— Am tras, dar nu l-am 

nimerit.
— Cum șe poate ? Doar e- 

lefantul e un animal așa de 
mare I

— Da, dar gloatele e atît de 
mic...

★
Doi burlaci se înțîlnesc pe 

stradă și stau de vorbă.
— Ador singurătatea. Tare 

îmi plaee să mă plimb singur I
— Și mie.
— Atunci,- hai să ne plim

băm împreună.

★

Un transatlantic se apropie 
d* New York. Un american fi 
arată eu mîndrie unui francei 
slgtuia Libertății.

Francezul o privește gind;- 
tor și spune :

— Da, ți ia noi șe înalță 
monumente unor personalități j 
devfdate... 

ciferări și proteste. Un 
tînăr mai curajos îi 
ceru explicații taxa
toarei.

— Dar de ce mă rog 
costă un leu ? Acesta 
este un autobuz clasa 
I-a ? Consumă drept 
combustibil energie nu
cleară ?

— Pe mine să nil mă 
luați cu din astea I Vă 
rog să vă cumpărați 
bilet, altfel opresc 
cursa și vă dau jos.

— Dar explicați-ne și 
nouă de ce taxați un 
leu.

— Pentru că ește 
cursa de Aninoasa si 
nu avem bilete de 50 
de bani, Altă dată să 
faceți bine șă citiți ta
bla indicatoare de pe 
parbrizul mașinii.

— Eu tot nu sint lă
murit; distanța este a- 
ceeașl, autobuzele con
sumă aceeași benzină, 
au același confort șl le 
administrează aceeași 
întreprindere,

— Dacă nu sintoți 
lămurit mergeți la bi
roul I.C.O. și o să vă 
lămurească.

Cei din cursă s-au 
conformat cumpărîn- 
du-și fiecare bilet. Da
că au mai fost la con
ducerea întreprinderii 
nu mai știu. Eu insă 
sint lămurit.

PASAGERUL PĂȚIT

Bătrînul Vasile Brănău povestește 
legende de demult

17 apaăi focului de 
” tabără se domoli

se. Dar nici unul, din 
cei zece tineri amatori 
de turism din Lupeni. 
sosiți în acea zj la can
tonul Cîmpușel, hu se 
glndea să arunce alte 
vreascuri pe foc. II as
cultau tăcuți pe bătrî- 
nul pădurar Vasile Bră
nău. Povestea acestuia, 
despre legendarul cio
ban lovan Iorgovan, 
Curgea molcomă, susu- 
rînd lin, că piciul din 
apropierea poienii în ca
re se aflau :

Se zice că oieri aii 
existat pe aici, pe la 
noi în Cîmpu lui Neag. 
din timpuri vechi — po
vestea pădurarul. Eu mă 
aflu tot la Cîmpușel din 
anul J02§. gram tînăr. 
abia îmi mijise mustața. 
Atunci am ascultat pen
tru prima dată, de la irn 
cioban care avea 90 de 
ăni, legenda Iorgovanu
lui, Cine știe însă, din 
ce negură a îndepărta
telor veacuri, s-a trans
mis din vorbă în vorbă 
această poveste ?

Cică exișta un ba
laur, groaznic la 

Înfățișare, care se înco
lăcise în jurul vîtfului 
Qslea și sorbea, de ptin 
văi sau de pe costișe, 
oile cu ciobăni cu tot... 
Pentru a-și salva frăfîhii 
de pacostea groaznică 
ce se abătuse pe acolo, 
un cioban volnic ți vi
teaz pe nume lovan ior
govan, de prin Țara Ha
țegului se holdrise să șe 
bată cu balaurul ți sâ-i 
ucidă. încălecat pe uh 
cal năzdrăvan, Iorgovan 
străbătuse munții Rete
zat, sărind de pe un pisc 
pe altul, pînă ajunse la 
Custura Osiei. Acolo se 
luptawrâ o zi întreagă 
ți in cefe din urmă, 7®r-

tăciune 
Unii 
unde

Colecția zoologică 
de la Oradea

ORADEA. — Lucrările de Întoc
mire a catalogului bogatei colecții 
zoologice de care dispune Muzeul 
regional din localitate oferă con
statări dintre cele mai interesante, 
Astfel, Cele peste 10 000 de ouă, 
provenind din 3 000 de cuiburi și 
reprezentind 750 specii, acoperă 85 
la sută din avifauna țării. Alături 
de acestea &înt expuse exemplare 
din 78 de țări. Exemplarul cel mai 
mare este un ou de struț cu lungi
mea de 152 mm și lățimea de 125 
mm, iar cele mai mici dimensiuni 
atinge oul pițigoiului pungar, care 
are lungimea de 13,1 mm iar lăți
mea de 10,9 mm. In colecție există 
ouă de cuc adunate din cuiburile a 
22 specii de păsări, împrejurare 
oare trădează încă odată... „catnac- 
terul" acestei păsări.

(oiuemllf le If llitaili 
prii..... ilhifn"

O experiență de comunicații prin 
„videofon" (aparat care combină te
lefonul și televiziunea) a fost rea
lizată miercuri între Montreal și 
Toronto. Cu acest prilej, primarii 
celor două orașe au susținut o 
scurtă conversație, fiecare dintre ei 
avînd posibilitatea să vadă imagi
nea interlocutorului său pe un mic 
ecran atașat aparatului telefonic.

Un purtWtor de cuvînt al socie
tății „Beli" din Canada, care a rea
lizat experiența, a declarat că au 
mai rămas să fie puse la punct ri
nele probleme tehnice înainte de a 
începe exploatarea comercială a 
noului procedeu.

govan birui. Reteză ca
pul fiorosului balaur cu 
o lovitură de paloș. Ca
pul balaurului se rosto
goli 
mare 
valea 
cunse 
dîncă.
zio oamenii că s-ar fi 
stirnit și răspândit o 
muscă rea, care chinuie 
vjtele și azi...

Deh I. povești, conti
nuă bătrînul Brănău, du
pă un moment de tăce
re, aprinzindu-și de 
un 1 
hală", 
locul

atunci
de pe
Cerne!
într-o
Din acea peșteră, 

s-ar 
răspîndit

cu vuiet 
Qslea în 
și se as- 

peșteră a-

la 
o „Națio- 
aiirmă că 

a
copita potcovită 
lului lui Iorgovan 
ti văzut întipărit 
slîncă. De acolo cică se 
trage numele vlrfuhn 
Piatra Iorgovanului, im 
in jurul pietril de atunci 
a început să înflorească 
frumoasele flori de colț 
adăugă romantic povesti
torul.

— Dar numele paienei 
Cîmpușel de unde se 
trage ? — întrebă zîm- 

unul dintre turlșh. 
De la tatăl meu am 
că niște haiduci 
fi avut sălașul as 
aici, prin peșteri. 

Haiducii loveau curțile 
baterilor mari, ale grofi
lor din Transilvania și 
Banat, adunau vite și 
bani pe care le împâr- 
leap. apoi țăranilor să
raci... Ii urmăreau de 
fffUlt jandarmii pe hai
duci și nu reușeau șă-i 
prindă nicidecum. Odaie 
însă, i-au înconjurat 
noaptea, cînd haiducii 
frigeau un berbec pe 
foc, într-o poiană și i-au 
prins. Haiducii dăduseră 
poienii lor numele de 
Cîmpușel. Șl de atunci 
ața i«a rămas numirea 
— In amintirea Ior

călcat 
a ca- 
poate 
pe o

A cum trăim alte 
vremi... Eu am 

pensie și casă... De la 
alți bătrlni am mai au
zit și alte intîmplărl de 
demult, cu turcii. Cum 
apăreau pilcurile de 
furci, ca să siringă bi
rul, ciobanii aprindeau 
un ioc cu fum mult pe 
un virf de munte. Ple
cau oamenii din case cu 
vite cu tot și se ascun
deau in peștera Ursului 
sau prin pădurile întu
necoase de brazi. Ai ti
neri li Intîmpinau pe nă
vălitori cu puști cu cre
mene șl ghioage la
slrîmtori, prăvălind pes
te turci adunături de
bolovani și bușteni, de

bind,

auzit 
și-ar 
cuns

Popas pe una din stîncile muntelui care poartă ur- 
tMle legendarului lovan Iorgovan.

Lalele, lalele, frumoasele mele lalele I
Un astfe] de covor îl va fi inspirat și pe Tetnislocle Popa 1

MUZEUL SATULUI TRANSILVĂNEAN

„Placă a
Cluj... Parcul Hota... O pădurice 

de Stejar urcă streașină dealului. In 
dreapta, lîngă șosea, îți iese în cale 
o așezare omenească; fîntîni, coș- 
teie pentru porumb, o moară cu 
ciutură, căsuțe mărunte din lemn... 
Turla bisericii pare un semn al mi
rării. Timpul și-a Zugrăvit aici au
toportretul pe o „pînză" de 75 de 
hectare. Secole topite în forme bi
zare se perindă pe dinaintea ochi-

pe stînci înalte... Vre
muri grele trăiau osme 
nil pe atunci...".

A

/n noaptea răco
roasă de mai, ste

lele clipeau pe bolta
senină, pădurarul tăcu
se, scormonind cu un 
ciot de molid jăratecul. 
Apoi, ne rugă Ia rîhdul 
lui:

— Dă drumul, tovară
șe, la radio ăla mic, să 
ne veselim cu muzică I

In poiana adormită, 
liniștea fu tulburată; din 
radioreceptorul cu tran
zistor; se răspîndea o 
melodie de muzică u- 
soață...

V. STRAUT

î n t r a “. Ă
lor, evocîndu-ți imaginea satului 
transilvănean.

— Ziua bună, drumețul».
— Bună ziua, răspund.
— Placă a intra, face gazda. ceea 

ce în graiul maramureșean în
seamnă „Poftim mtrațl

Casa care Iși deschide ușa înain
tea mea datează din anul 1795 și a 
fost adusă aici din Berbești, de la 
poalele Gutinului. Gazda, Gheor- 
ghe Dăncuș, directorul muzeului et
nografic af Transilvaniei, mă Invită
să-i vizitez... gospodăria. E amena
jată după toate datinile oierilor și 
țapinarilor ccborîlori din Dragoș și 
Bogdan. Nu lipsește nimic, poate 
doar „potcoava" lui Pintea pe care 
maramureșenii au scos-o din legen
dă și-au bătut-o, diezășie norocu
lui, pe monumentalele lorr porți din 
lemn. Alături de casă se află co- 
lejna, atelierul de rotărit, joagărul... 
Ochii gazdei strălucesc. II înțeleg. 
Și-a petrecut copilăria la confluența 
Izei cu Mara, și acest colț de mu
zeu îl umple de nostalgia locurilor 
natale. I

...Iau inițiativa și trecem pra-* 
gul altor curți, pătrunzînd, în același 
timp parcă în alte regiuni. Cerce
tez un șteamp aurifer de la Bu
cium, o piuă din Zagra, căsuța unui 
olar din Leheceni, veche de cîteva 
secole. Doi meșteri dulgheri, Iosif 
Tosa și Simion Pojar, aduși tocmai 
din Bedeci și Geaca, montează 
construcții anexe la două căsuțe 
scoase parcă din istorie,- bîrne si 
cuie de lemn, chirpici, paie și trestie... 
Iată și o gospodărie din Munții A- 
puseni, de la Vidra. In casă sînt 
expuse obiecte lucrate de meșteșu
garii moți. Și pentru că ne aflăm 
în Țara Moților, Ghecrghe Dănctiș 
îmi amintește de un iscusit meșter 
din Albac pe care istoria ni l-a 
transmis sub numele de Horia. Cer
cetătorii muzeului au descoperit, nu 
demult, la Cizer o bisericuță de 
lemn construită de o echipă de 
moți condusă de Nicola Ursu, mo
nument istoric care va fi strămu
tat, negreșit, în parcul Hola.

—- Vom mai aduce o gospodă
rie completă din podgoria Alba lu- 
Iia, informează directorul Muzeului, 
un complex pastoral din Tara Bît- 
sei, instalații meșteșugărești, case 
cu obiecte de interior care vor i- 
lustra 22 de zone etnografice din 
Transilvania.

O sută de construcții, mari șl 
mici, alcătuind o așezare omeneas
că plină de pitoresc, vor povesti, 
în limbajul formelor dăltuite de 
timp, despre felul de viață, obice
iurile și Qcupațiile oamenilor de pe 
aceste meleaguri.

LUDOVIC ROMAN
Corespondentul „Agerpres" 

pentru reg. Cluj

do.ua
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cit nai puternică devise iiecar© ta
ră socialistă, cu atît mai puternic 
va fi sistemul socialist, cu atît mai 
mare va fi influenta ideilor socia
liste asupra întregii omeniri, gră
bind victorie socialismului in lume. 
Ridicîml economia, dozvoltînd cul
tura, întărind patria, noi sporim for
țele cars luptă pentru apărarea pă
cii. Știm că, alita timp cit există 
imperialismul, va continua să existe și 
pericolul unui nou război mondial. 
De aceea facem totul pentru a în
tări capacitatea de apărare a pa
triei noastre, precum și unitatea 
clasei muncitoare și a tuturor forțe
le r antiimperialiste; in această uni
tate constă chezășia vietoriei în lup
ta ^pentru pace și democrație In 
lume.

Sîntem hotărîti, a spus vorbitorul, 
să facem totul pentru a aduce și în 
viitor din plin contribuția la marea 
cauză a socialismului și păcii. In 
întreagă sa istorie, poporul nostru 
nu s-a dat niciodată în- lături atunci 
oînd a trebuit să-și aducă 
contribuția ia cauza cjvUfaa- 
ției. știm că numai întă
rind pacea, numai împiedicând pe 
agresorii imperialiști Să dezlănțuie 
un nou război vom asigura mersul 
noșțru hotărît înainte spre o viată 
tot mat înfloritoare. Iată de ce 
partidul nostru, mobilizînd și che- 
flu'ad întregul popor la construcția 
s<AiaH«uului și comunismului în Ro
mânia, întărește în același timp so
lidaritatea cu toate țările socia
liste, cu toate partidele comuniste, cu 
toate forțele antiiraperialiate. In 
felul acesta, asigurăm victoria so
cialismului și comunismului în pa
tria noastră și ne aducem, totodată, 
contribuția la cauza socialismului și 
păcii în întreaga lume.

închei, tovarăși, urîndu-vă din 
toată inima succese și mpi mari în 
activitatea dv. Să aduceți o contri
buție tot mai mare la înflorirea Ro
mâniei socialiste. Vă doresc multă 
fericire si succes în muncă.

Cuvintele secretarului general al 
partidului sînt salutate cu îndelungi 
ovații șl nesfârșite aplauze. Minute 
în șir in Piața Unirii răsună uzale 
în cinstea Partidului Cant Ro
mân, a politicii sade, in cinstea 
României socialiste.

După însuflețită întâlnire cu lo
cuitorii orașului Iași, tovarășul Ni
colae Ceaușescu și ceilalți condu
cători de partid și de stat s-pp în
dreptat spre sediul Comitetului r©- 

■gional al P.C.R., unde a avut loc 
Do scurtă convorbire cu membrii bi

roului comitetului regional.

Îrtfîlnirea cu intelectualii

In cursul după-amiezii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Apos
tol. Emil Bodnăraș, Iașii Banc și 
Virgil Țrofin, însoțiți de conducă
tori ai organelor locale de partid și 
de stat, ș-au întîlmt în Amfiteatrul 
„Mibail Emînescu*’ al universității 
ieșene cu cadre didactice și ștu- 
denți din acest centru upiversi 
tar,

Dealul CopouJui, de la poalele că
ruia începe lașul universitar, este 
o revărsare de tinerețe și voioșie. 
Intr-o atmosferă de mare entuziasm, 
în aplauzele a mii de student! 
oaspeții sînt întîmpinați de minis
trul învățămîntului, acad. Ștefan Bă
lan, de adjunctul său, prof. dr. Jean 
Livescu, de rectori ai instituțiilor de 
învățămînt superior din Iași, de un 
mare număr de cadre didactice. Un 
grup de studente înconjoară pe 
oaspeți, oferijidu-le buchete de 
flori.

Acta ci nd oaspeților un călduros 
salut din partea cadrelor didactice 
Si a studenților din centrul univer
sitar Iași, prof. univ. dr. Ion Crean
gă. rectorul Universității „Al. T 
Cuza". a spus: Considerăm această 
vizită ca o onoare deosebită acor
dată vechii noastre instituții de 
fnvâțămînt superior. Prin ea, o date 
mai mult, șe concretizează atenția 
și prețuirea pe pare partidul Șl gtî 
vernul o acordă culturii, îpvătă- 
mîntului, educației.

Sărbătorirea împlinirii a 46 de 
•ni de la înființarea pșrtiduini, a 

arătat vorbitorul în continuare, a 
prilejuit tuturor cadrelor didactice 
și atadențUor cunoașterea mai 
profundă a luptei hotărâte și a vic
toriilor partidului pentru libertatea 
Si fcutoir©© patriei noastre, pentru 
binele și progresul poporului ro
mân. Expunerea d-voastră, tovarășe 
Ceaușes-cu, a vibrat în inimile tu
turor și s-a întipărit in conștiința 
fiecăruia.

In continuare, prof. univ. dr. Ion 
Creangă s-a referit la dezvoltarea 
centrului universitar din lași. El 
cuprinde astăzi cinci instituții de 
învățămînt: Politehnica, Institutul 
de medicină, Institutul de agrono 
mie. Conservatorul și Universitatea 
,A1. I. Cuza" — alma mater. In 
cadrul universității ieșene este in
tegrat acum și Institutul pedagogic.

lașul numără, în prezent, un to 
tal de cârca 19 000 de siudenți. 
dfcrtre care 14 600 ia cursurile cu 
frecvență obligatorie.

Cadrele de la Universitate și In
stitutul pedagogic superior, a spus 
vorbitorul, slnt preocupate de a 
găsi și a introduce metode origi
nale și moderne în procesul me
todă co-didactic.

Referindu-se la activitatea de 
cercetare științifică ă cadrelor di
dactice, vorbitorul a arătat că a- 
ceasta are la Iași vechi rădăcini. 
Crearea Consiliului Național al 
Cercetării Ștfflmițifice dă un impuls 
mărit activității științifice si în cen 
trui loti

In numele profesorilor și studen
ților, a «pus vorbitorul, vă asigu
ră® că vom depune toată străduin
ța, tot ©fortul nostru, toată price
perea și știința noastră pentru ri
dicarea patriei. Vă asigurăm că 
vom mumei strînșl uniți în jurul 
partidului, luminoașa noastră că
lăuză.

In ©uvîntul său. «cad Qristolor 
Simioaescu, președintele filialei A- 
eademlel Republicii Socialiste Ro
mânia, a arătat că oamenii de ști- 
injă și cultură participă aatăzi la 
entuziasmul greu de prins țu grai 
cu care populația lașului înțîmpi- 
nă conducerea de partid și de stat. 
Sărbătoarea de azi, a spus vorbito
rul, e£te expresie a uno» simțămin
te oare Iși au izvor în înțelegerea 
deplină a tezelor și faptelor prin 
care Partidul Comunist Român se 
vădește, cu Secare zi, mare reali
zator al năzuințelor de veacuri ale 
poporului ©ttre libertate, bunăstare 
și progres.

lașul a recepționat cu qriincă sen
sibilitate prezentarea drumului glo
rios al partidului nostru în direc
ta și fireasca filiațiume cu lupta 
și jertfele de veacuri ale poporu
lui. In noi, ca și în întregul popor 
a găsit un profund ecou acțiunea 
întreptinsă de partid pentru scrie
rea dreaptă a trecutului, pentru 
dăituirea unui prezent și viitor lu
minos, în conformitate cu progra
mul trasat la cel de-ai IX-lea Con
gres al partidului nostru.

Toate acțiunile ce au urmat Con
gresului, a spus vorbitorul, dinamis
mul și înțelepciunea în traducerea 
in viață a hotărlrilor și sarcinilor 
sale, găsesc puternica rezonanță în 
ifritoU© noatare și ne mobilizează 
la tot mai mari înfăptuiri, Vorbito
rul a înfățișat apoi potentele acți 
vității științifice din acest centru 
al țării, condițiile în care oamenii 
de știință iși desfășoară munca lor 
creatoare. lașul are o bogată tra 
djție de cercetare științifică, Ace? 
tora li s-a adăugat în zilele ngas 
tre un factor hotărîtor pentru pro 
greșul științei; conducerea și jndru 
marea de către partid, sprijinul e- 
fjeient al statului socialist pentru 
intensificarea cercetării științifice, 
pentru sporirea eficienței sale e 
sonomjce și capacității de a con
tribui consistent la tezaurul știin
ței naționale și universale. Polen 
lele incontestabile ale acestui v©ein 
centru cultural al țării, entuzias
mul șj aptitudinile care nu lipsesc 
vor fi angajate spre noi realizări 
de valoare. Omul de știință ieșean 
a înmînat apoi ca omagiu secreta
rului general al CC- al P-C.R-, Ip 
aplauzele asistentei, un tablou cu 
primind uo citat din discursul lui 
Mihail Kogălniceanu.

A vorbit în continuare orof. univ.

Constantin Clopraga care a spus 
De Iași se leagă numele lui Emi- 
neacu, Creangă, Sadoveenu, ale că
ror opere, cu boș© profund națio
nale, ne reprezintă și în perspec
tiva mai largă a culturii universale.

Privirile noastre merg azi cu 
mîndrie către cetatea nouă, această 
creație ce se desăvîrșește sub că
lăuzirea partidului, în zilele noas
tre. Ce alt lucru poate fi mai e- 
locvent decît faptul că la Iași, dill 
cinci locuitori unul este student 
sau elev ?

Vorbitorul a înfățișat pe larg 
realizările obținute In dezvoltarea 
culturală și artistică a lașului în 
anii socialismului. Cu prile
jul sărbătoresc al vizitei dum
neavoastră, a spus în înche
iere vorbitorul oamenii de
cultură clin Iași, își exprimă recu
noștința fierbinte față de conduce
rea partidului pentru condițiile de 
creație ce le-au fost oferite, exigă- 
jindu-se să acționeze în continuare, 
alături de toți oamenii muncii, pen
tru afirmarea geniului creator al 
poporului român, pentru înflorirea 
patriei.

A luat apoi cuvîntul tinăra Si
mona Nepe&cu, studentă la insti
tutul politehnic, care In cuvinte 
pline de înflăcărare a <jaț glas șim- 
țămintelor ce apună tineretul uni
versitar ieșean. „Avem profesori 
distinși — a spus ea — învățăm îp 
institute bine dotate cu material 
didactic și laboratoare moderne, a 
veni cămine confortabile. Șîntem 
conștienți că fără conducerea înțe
leaptă a partidului nu s-ar fi pu
tut ajunge la un asemenea nivel 
de dezvoltare a învățămîntului. A- 
ceste realizări ne cheamă, ne obli
gă, la o pregătire temeinică pentru 
a deveni cadre de nădejde ale ță
rii. Poporul ne-a acordat o mare 
încredere: de a continua ștafeta 
înalței contribuții aduse de cărtu
rarii din trecut la patrimoniul cul
tural și științific al României. Du
pă absolvire, vom mumei pentru 
dezvolțarea economiei și culturii, 
adueîndu-ne cir dragoste contribu
ția la opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Primit cu vii aplauze a luat apoi 
euvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

Este pentru noi o deosebită bu
curie — a spus vorbitorul — de 
a vizita acest vechi centru de ști
ință și cultură, de a ne întîlni cu 
profesorii și studenții Universității 
din Iași. Aș dori să folosesc acest 
prilej pentru a transmite tuturor 
lucrătorilor de pe frontul activită
ții științifice și culturii dta Iași, 
cadrelor universitare și tuturor stu
denților, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Rămân.

Am ascultat cu deosebită plăcere 
cuvîntul tovarășilor care au înfă
țișat tradițiile științifice și culturale 
ale lașului. Este adevărat că lașul 
are un renume vechi. Oamenii de 
știință și cultură din Iași au adus 
o contribuție de Seamă la făurirea 
limbii și culturii românești, la d©Z- 
voltarea științei. lașul continuă și 
asțăzi să ocupe un loc de frunte 
in întreaga activitate științifică ș- 
culturală din România

Ș-ar putea vorbi mult despre tre
cutul nu prea îndepărtat dar glo 
rios al lașului. Fără activitatea din 
secolul al XlX-le-a, fără oamenii 
care au militat neobosit pentru rea
lizarea unirii și pentru înfăptuirea 
aspirații-lor înaintate ale poporului, 
noi n-am ti. putut păși la construe 
tia socialistului. lată de ce istoria 
Partidului Comunist nu poate fi în
țeleasă fără a cunoaște întreaga 
istorie a poporului nostru, lupta sa 
pențru făurirea națiunii române, a 
unității sale naționale.

In anii construcției socialismului
— a spus în continuare vorbitorul
— activitatea cultural-științifieă și 
învățămîntul au cunoscut un nou 
și puternic avînt. Partidul Cațp'J- 
nist a pornit în întreaga sa activi 
late de la jdeea că pențru a ridi
ca patria spre o viață civilizată 
trebuie, paralel cu dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, © întregii e- 
conomii naționale, să se dezvolte 
cu putere și activitatea științifică 
și cuHurală. Pe baza acestei po
litici, a concepției marxist -leniniste 

a partidului noatru despre legătura 
Strânsă dintre dezvoltarea economiei 
și a culturii, in condițiile grele pe 
oare © trebuit să le învingem am 
alocat an de an fonduri din ce In 
ce mai mari, am făcut ©forturi pen
tru progres-ul Silinței și culturii din 
țara noastră. Oamenii de știință și 
cultură români, și printre aceștia 
se numără și multi ieșeni, au avut 
îp trecut multe realizări care au 
dim faima peste granițe. Si mai 
muilți oameni de știință și eultură 
au obținut în anii eonstruefiei so
cialismului asemenea realizări, reu
șind să facă cunoscută țara noas
tră, prin activitatea lPr, în străină
tate- Realizările lor sînt o contri
buție la îmbogățirea științei și cul
turii naționale, precum și la cea 
universală.

Congresul IX a trasat un pro
gram vast de dezvoltare multilate
rală a patriei noastre.. Desigur, în 
centrul atenției continuă să stea 
dezvoltarea economiei, industriei, 
agriculturii - fără acestea nu este 
de conceput progresul țării. Tot
odată, după cum știți, Congresul a 
trasat o serie de sarcini importan
te In direcția dezvoltării aotivitâții 
științifice, culturale, îmbunătățirii 
învățămîntului, aceasta fiind 0 con
diție de seamă pentru progresul 
general al societății noastre socia
liste. Societatea pe care noi o con
struim este cea mai dreaptă din cîte 
a cunoscut omenirea. Socialismul 
deschide căi nelimitate pentru dez
voltarea multilaterală a Omului. O 
dată cu socialismul se poate vorbi 
cu adevărat <]e umanism, omul pu- 
tîndiu-șe bucura din piin de binefa
cerile civilizației, ale dezvoltării 
bazei de producție, ale științei și 
culturii. In socialism omul este cu 
adevărat stăpînul propriului său 
destin. Prin aceasta mersul înainte 
al societății esțe asigurat în direc
ția pe care oamenii o doresc,

Noi șvem multe realizări. Dar a- 
vem și lipsuri. Mai avem multe de 
făcut. In societatea noastră știin
ța și cultTlru PU șe pot despărți de 
dezvoltarea continuă a forțelor de 
producție. Știința devine din ce în 
ce mai mult un factor puternic al 
progresului forțelor de producție 
Nu ește de conceput progresul e- 
conomiei, al industriei și agricul
turii fără progresul și dezvoltarea 
intr-un rițm rapid a activității știin
țifice. Orice rămînere în urmă în 
domeniul activității științifice duce, 
fără îndoială, la rămînerea în ur
mă în dezvoltare© generală a so
cietății. Iată de ce partidul și gu
vernul acordă o atenție deosebită 
activității științifice, de ee in mă
surile stabilite de Congresul al IX 
lea și cele care au fost elaborate 
după aceea se acordă o atenție cu 
mult mai mare decît în trecut cer
cetării științifice. Noi am trecut la 
înfăptuirea sarcinilor puse de 
Congres în industrie, in agri
cultură, cunoașteți și măsuri
le luate în domeniul cercetă
rii științifice,- în această direc
ție s«© înființat Consiliul Na
țional ol Cercetării Științifi
ce. Esțe un pas. El nu poa
te însă rezolva problema fără 
îmbunătățirea activității în institu
tele de cercetări și în facultăți. In 
această privință și dumneavoastră, 
oamenii de știință și cadrele didac
tice dip i©șî, vă revin îndatoriri 
mari. Aveți tradiții în activitatea 
științifică Centrul universitar Iași 
a daț multe descoperiri științifice 
tării noastre, Credem că se poate 
și mai mult. Nu trebuie să luati 
aceasta ca a critică, ei ca o dorință, 
ca o recunoaștere a posibilităților 
și forțelor de care dispun oamenii 
de știință din Iași.

Tovarășul rector al Universității 
a subliniat că lașul va trebui să 
primească în continuare sprijin în 
dezvoltarea bazei materiale. Pupă 
cum știți. în anii următori, șe vor 
întreprinde lucrări de dezvoltare a 
uHer institute de învățămînt supe
rior, între care și Institutul poli
tehnic din București. Sînt prevăzute 
mijloace pentru dezvoltări Si la Iași, 
care considerăm că vor conduce la 
desfășurarea în condiții mai bune a 
activității de învățămînt din acest 
eeațru universitar, In e© privește 
dezvoltare© învățământului, mai 
avem multe de făcut, deși după cum 

arată statistica numărul studenți
lor a crescut față de 193$ <f© aproa
pe 5 gri. Dacă ne comparăm cu noi 
înșine, am făcut salturi mari, d<că 
ne comparăm însă cu nivelțil de 
dezvoltare al altor țări avansate, 
rezultă că sîntem încă rămași în 
urmă. Ținînd seamă de ritmul dez
voltării întregii economii și întregii 
culturi, fără îndoială că trebuie să 
mergem ceva mai iute și în dezvol
tarea învățămîntului. Mersul acesta 
este desigur legat și de posibilită
ții© pe care le avem. Va trebui să 
dezvoltăm mult învățămîntul me
diu. Trebuie să aducem îmbunătă
țiri acestui sistem cțe învățămînt și 
se lucrează la aceasta; mulți din
tre dumneavoastră cred că ©ți și 
contribuit la acest studiu. Va tre
bui să alocăm mijloace materiale 
pentru a asigura un mers mal rapid 
înainte

In preocuparea partidului și gu
vernului, a spus tovarășul Nicolae 
Ceșușescu, se află Q seria de mă
suri menite să asigure realizarea in
dicațiilor Congresului al IX-lea. Da
că vom reuși să avem mijloace ma
teriale mai multe, dacă cei ©pre 
vor dispune de mijloace le vor fo
losi cu mai mare chibzuință, vom 
putea șă realizăm mai mult decît 
ne-am propus, >In orice caZ, consi
derăm că trebuie depus© tgat© e- 
forturile pentru a asigura o dez
voltare mai rapidă a învățămîntului 
nrediu și superior. Este o cerință 
a dezvoltării economiei, a culturii, 
a societății în general.

In cadrul politicii general© a 
partidului și guvernului lașul Qdupă 
un loc însemnat, sîntem siguri că 
tovarășii care lucrează rn învltă- 
mînț, cadrele din învătămîntul su
perior și din învățămîntul mediu își 
vor aduce contribuția activă la în
făptuirea programului stabilit dș 
Congresul Partidului de dezvoltare 
a școlii r.omânesti.

Dar învătămiiițul, a spus în con
tinuare vorbitorul, ©re Și 0 altă la
tură ear© demnele de dVir-dd ea- 
drel© didactice și de studenți. Si
gur, șîptem de acord eă fără baza 
materială nu se poate asigura pțo- 
greapl învățămîntului, dar și b©za 
materială 1© rîndu-i, Singură, nu re
zolvă prphlema ridicării nivelului 
învățămîntului. In acest scap tre
buie depusă o muncă susținută și 
noi considerăm că din acest punct 
de vedere mai avem multe de fă
cut. Spun aceasta, deoarece aici se 
află și ministrul învățămîntului. Tre
buie, tovarăși, ca învățămîntul nos
tru superior ș© țipa pasul cu c§- 
rințele dezvoltării generale a știin
ței, să se situeze la nivelul țărilor 
celor mai avansate. Noi mergem în 
această direcție și avem rezultate 
bune — dar, ca să fim cinstiți cu 
noi înșine, trebuie să spunem că 
mai avem și lipsuri. Trebuie să fa
cem eforturi mai mari pentru ca în 
cursurile noastre, în întreaga acti
vitate didactică să fie îndepărtat 
ceea ce este vechi, să asigurăm pre
darea la nivelul pel mai în©lț al 
cunoștințelor moderne. Noi știut că 
în îasi există un corp didactic hun, 
oameni de știință, profesori cu re
nume mondial care au realizat lu
crări de valoare, sîntem convinși 
că în viitor se vor strădui să ob
țină rezulțate și mai bune. In con
tinuare vorbitorul ș^a rpferiț la în
datoririle studenților. Avem un tine
ret minunat, © spus el, cațe se 
străduiește să-și însușească tot ceea 
ce esțe mai nou în ștjință. Tine
retul nostru universitar, ipplușiv 
studenții din Iași, se poa.to mffidri 
cp rezultatele pe caro le ohține în 
activitatea șa. Noi sîpțem mulțu
miți de munca sa. par și aici ©gt© 
loc pentru mai bine. Mîine, dueîr- 
du-șe să muncească le vom ear© ti
nerilor cunoștințe fot mal mțilte 
deșpțe automatizare, le vom pretin
de să stăpîpească mașinii© si totoda
tă să dezvolte, să ducă mai departe 
știința si de aeaea noi sîntem ceva 
mai pretențioși cp tineretul noștru 
universitar. El trebure să învețe și 
mai mult, să depună eforturi și mai 
mari pentru a-și însuși țot ce©a ce 
esțe mai nou în știință și cultură. 
Numai așa vor putea să servească

(Continuare în pag. 4-a)
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Vizita conducătorilor de partid
și de stat în regiunea lași

DE PESTE HOTARE
(Urmare din pag. 3-a)

ca cinste poporul român, patria. 
Apelăm la dumneavoastră, profesori 
$■ studenti. să vă uniți eforturile și, 
Moșind baza materială pe care o 
um îmbunătăți, să ridicați conti- 
aan nivelul învățămîntului nostru 
l^Miicr. Aceasta este o cerință a 
poporului, a dezvoltării patriei noas
tre; si sîntem convinși că profeso
rii si studenții din Iași îi vor răs
punde cu cinste.

S-a vorbit aici, tovarăși, despre 
■aârilatea culturală, artistică și li
terară. Intr-adevăr nu există dome- 
run în care lașul să nu ocupe 
Joc important în cultura și arta 
fii noastre. Cred însă că astăzi 
poate face mai mult. Nu vreau
supăr pe cei care lucrează în acest 
domeniu, dar orașul care a avut un 
Eminescu, un Vasile Alecsandri șl 
atiția alți creatori de artă, de care 
eti vorbit dumneavoastră aici, poa
le să cunoască o activitate 
rală mai vie.

Cred că în Moldova se 
forțe care să creeze opere
loare, unnîndu-i pe Eminescu, Va
sile Alecsandri, Kogălniceanu și 
alții, să meargă tot pe drumul pe 
care au mers ei, să lege întreaga 
activitate de popor, să o pună in 
slujba poporului, pentru că numai 
creația care servește poporului, ca
re se inspiră din tradițiile și mun
ca sa, din prezentul lui, va fi pu
ternică, trainică, va însufleți ma
sele în munca și lupta pentru fău
rirea viitorului.

Mulțumind pentru tabloul oferit 
de intelectualii ieșeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : Văd în 
acest 
duhii 
redă 
retie

Dezvoltînd activitatea științifică, 
culturală, artistică, pornind de la 
tot ceea ce este mai bun în tre
cutul și în prezentul patriei noas
tre, trebuie să intensificăm în a 
celași timp legăturile cu oamenii 
de știință, de cultură și artă din 
țările socialiste, din toate țările lu
mii. Numai în felul acesta vom 
reuși să asigurăm mersul miai ra
pid înainte al științei și culturii 

să ocupe 
în patri 
mondiale.

Nicolae

un 
ță- 
se 
să

cultu-

găsesc 
de va-

dar o prețuire a muncii parti 
nostru, a faptului că partidul 

poporului nostru întreaga mă 
a sa.

noastre, să facem ca ea 
locul pe care îl merită 
montul științei și culturii

In încheiere, tovarășul

Ceaușescu a urat cadrelor didacti
ce, studenților, tuturor oamenilor 
de știință și cultură din Iași noi 
succese în activitatea închinată în
floririi științei și culturii patriei 
noastre socialiste.

Părăsind clădirea Universității, 
oaspeții se îndreaptă spre comple
xul de cămine nr. 2, unde Un grup 
de studente îi întîmpină cu buche
te de trandafiri și bujori. Conducă
torii vizitează cîteva camere, apre
ciind aspectul plăcut și curățenia 
interioarelor. In aplauzele și ura
tele miilor de studenți conducăto
rii de partid și de stat pornesc 
pe aleile 
cantina 
spațioasă 
studenți 
„Poftă bună", interesîndu-se de ca
litatea și gustul bucatelor.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre marginea orașului. Condu
cătorii de partid și de stat, însoțiți 
de reprezentanți ai organelor lo
cale, fac o scurtă plimbare pe 
aleea Mihail Sadoveanu. Dintr-o 
curte iese în întîmpinare o bătrî- 
nică, Maria Andronic, de mînă cu 
pioniera Marcela Condurache. Sim
plu, cu emoție, oferă buchete de 
flori. Tovarășul Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și de 
stat le string cu căldură mîinile, 
le urează sănătate. Gestul se adau
gă miilor de gesturi simple și calde 
prin care ieșenii își exprimă bucuria 
lor fierbinte de gazde.

...Ora 20. In aclamațiile a mii și mii 
de ieșeni, înalții oaspeți se îndreaptă 
spre Teatrul Național „Vasile Alec
sandri" scăldat în lumina feerică a 
reflectoarelor.

Pe fundalul împodobit cu motive 
specifice moldovenești al scenei 
teatrului începe să se desfășoare 
spectacolul folcloric, revărsare de 
ritmuri și culori, în care „bătuta" 
și „hangul", „ciobănașul" și „cora- 
ghiasca", jocuri vechi, ivite în 
urmă cu secole pe aceste meleaguri, 
se contopesc cu cîntecele noi inspi
rate de viața înfloritoare a satelor 
și orașelor din regiune.

La încheierea spectacolului, soli
lor artei moldovenești li se oferă 
un coș cu flori din partea condu
cătorilor de partid și de stat.

Vizita în regiunea Iași continuă.

și de
înverzite ce duc 
complexului. In 

și elegantă se află sute de 
cărora oaspeții le urează

CONSTANTIN MITEA 
VIRGIL DANCIULESCU

CONGO (Leopoldville)

spre 
sala

VIETNAMUL DE SUD
S Soldați! premierului Ky au deschis focul împotriva 

budiștilor
8) Crearea unui nou batalion de șoc

SAIGON 20 (Agerpres). — Lup
tele de stradă au continuat și vi
neri după-amiază, la Da Nang unde 
soldații trimiși de premierul Ky au 
deschis focul de artilerie împotriva 
budiștilor și soldaților antiguverna
mentali. După circa 8 ore de lupte, 
din surse budiste se anunță că 10 
persoane au fost ucise și circa 170 
rănite. Liderii budiști din Da Nang 
i-au adresat generalului Lewis Walt, 
comandantul pușcașilor marini ame
ricani, o scrisoare în care averti
zează că forțele răsculate antigu
vernamentale vor ataca baza aeriană 
americană de la Da Nang, în cazul 
în care infanteria marină americană 
va interveni în favoarea trupelor 
guvernamentale. Scrisoarea precizea
ză că acest avertisment este dat de

Dezorientare și
la Casa Alba

antiguvernamental

budiști ai Corpului I

guvernamentale au a-

„toți soldații 
militar11.

Autoritățile 
nunțat că pușcașii și parașutiștii tri
miși de generalul Ky au procedat 
la măsuri represive întrucît popu
lația din Da Nang a încălcat ordi
nul cu privire la restricțiile de 
circulație.

La Hue a avut loc vineri după- 
amiază un miting cu participarea 
a cîtorva mii de locuitori ai orașu
lui, care au salutat crearea unui 
nou batalion de șoc antiguverna
mental, alcătuit din cetățeni bu
diști. Tuu Con, președintele comi
tetelor de acțiune antiguvernamen
tale din centrul țării, a anunțat că 
orașul Hue este gata să trimită la 
Da Nang, în sprijinul budiștilor, 
circa 5 000 de oameni înarmați.

confuzie

în Viet- 
aceasta, agen- 
arată într-un 
din cele mai 
americane se

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
In aceste zile de grave tulburări 
și incertitudini din Vietnamul de 
sud, la Casa Albă se semnalează 
o stare de spirit de dezorientare 
și de confuzie față de eficacitatea 
politicii Ad minis tr ați e i
nam. Referindu-se la 
ția Associated Press 
comentariu că unele 
informate oficialități
tem în realitate de prelungirea vio
lențelor politice din Vietnamul de 
sud, fapt care ar submina întrea
ga bază a politicii de război ame 
r-icane și, în conseci-ntă, ar deter
mina Washingtonul să-și reconsi
dere politica sa față de Vietnam. 
Un adine sentiment de neliniște a 
devenit evident în rîndul celor care 
dirijează politica americană în 
Asia de sud-est. Aceasta, deoarece 
în capitala Statelor Unite se fac

Echilibrul politic râmîne instabil
BRUXELLES 20 (Agerpres). — 

Revista „Remarques Africaiiines" 
publică un articol consacrat situa
ției din Congo (Leopoldville) în 
care se arată, printre altele că „e- 
chilibrul" politic din țară, după 
ultima lovitură militară de stat 
condusă de Mobutu, rămîne insta
bil". La sfirșitul anului trecut, se 
arată în articol, generalul Mobutu 
l-a destituit pe fostul președinte, 
Kasavubu, devenind șeful suprem 
al statului, iar la patru luni după 
preluarea puterii el a concentrat 
in mîinile sale întreaga putere le
gislativă a țării.

Numindu-1 pe Mulamba în func
ția de prim-ministru, noul șef ai 
statului a declarat că intenționea
ză să pună capăt luptei pentru pu
tere între diversele grupări poli
tice ce reprezintă interesele unor 
state străine și ale cercurilor fi 
nandare de la Leopoldville. Mi
niștrii numiți de Mulamba sînt con
siderați ca reprezentanți ai diferi
telor provincii și nicidecum ai di
feritelor partide politice din țară

Referindu-se la situația politică 
internă, publicația arată că princi
pala dificultate căreia noii guver
nanți trebuie să-i facă față, rămî
ne problema răsculaților congolezi.

„Ar fi greșit să se creadă, se 
spune în articol, că mișcarea răs- 
culaților congolezi a fost înăbușită 
în întreaga țară. In ciuda decla
rațiilor oficiale, se poate afirma ct 
certitudine că in regiunile din ves

tul țării răsculații congolezi se 
mențin pe pozițiile lor. Este evi
dent că mișcarea acestora nu poa
te fi lichidată pe calea armelor 
Singura perspectivă, care ar oferi 
o soluție in vederea reglementării

situației interne din Congo, este de 
natură politică. Deocamdată, însă, 
nimic nu Iasă să se întrevadă că 
actualul guvern congolez ar fi 
dispus să recurgă la un asemenea 
act".

SCURTE ȘTIRI
BLANTYRE. Parlamentul din 

Malawi l-a ales în unanimita
te vineri pe premierul Has
tings Banda, în funcția de pre
ședinte al Republicii. La 6 iulie 
a. c. cînd se împlinesc doi ani 
de la dobîndirea independen
ței, statul Malawi va deveni, 
în mod oficial, - republică în 
cadrul Commonwealthului. In 
ultimii doi ani, Hastings Ban
da a deținut postul de prim- 
ministru al țării.

PNOM PENK. Agenția cam- 
bodgiană de presă anunță că 
trupe americane și sud-vietna- 
meze au deschis joi .focul de 
artilerie împotriva patrulelor 
cambodgiene și a populației 
din sudul provinciei Kandal. 
Doi cambodgieni au fost uciși 
și au fost provocate pagube 
materiale însemnate. Agenția 
precizează că, în același timp, 
avioane americano-sud-vietna-

meze au zburat deasupra re
giunii cambodgiene atacate.

RIO DE JANEIRO. Presa 
din Fortaleza, capitala statului 
brazilian Ceara, anunță că a- 
proximativ 80 000 de țărani din 
nordul acestui stat sînt în căli
far a de lucru. Pămînturile a 
cestora au fost acaparate de 
marii latifundiari, iar inunda 
țiile au pustiit acum cîteva 
săptămîhi recolte de pe mi
cile suprafețe care au rămas 
țăratiilpr. Guvernatorul statu
lui, Virgilio Tavora, a recu
noscut că situația este într-ade- 
văr dramatică.

BUENOS AIRES. Funcționa 
rii și lucrătorii sectoarelor co
merciale din Argentina au de
clarat o grevă generală pe o 
durată nelimitată. Greviștii cer 
sancționarea legii cu privire la 
majorarea indemnizațiilor plă
tite de patronat celor conce- 
diațL
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PREZENTE 
ROMANEȘTI

VARȘOVIA 20. — <
pondentul Agerpres, 
Gheorghiță, transmite; 
seara. Ion Dacian, artist al po
porului din Republica Socialis
tă România, a apărut pentru 
a doua 
„Văduva 
Teatrului 
Varșovia. El a avut ca parte
neră pe artista poloneză Wanda 
Polanska.

Spectacolul s-a bucurat de 
mult succes, artistul român 
fiind îndelung aplaudat.

La spectacol a fost de față 
Tiberiu Petrescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Varșovia.

Cores-
Gh 

; Joi

oară în spectacolul 
veselă" pe scena 
de operetă din

Declarafiile lui Wilson

ministru

speculații referitor la faptul că di
sensiunile dinitre directoratul con
dus de generalul Ky șl adversarii 
săi politici s-ar putea dovedi prea 
adînci pentru a mai fi posibilă re
glementarea lor. La Washington se 
precizează că în condițiile în care 
contradicțiile din interiorul regimu
lui saigonez continuă să se adîn- 
cească, trupele americane care lup
tă efectiv în război s-ar putea a- 
fla la un moment dat prinse la mij
loc între forțele Vietcong, în față, 
și fracțiunile saigoneze în conflict, 
în spate.

O altă preocupare a Casei Albe 
se referă la modul cum va trebui 
să acționeze Statele Unite dacă 
viitorul guvern de la Saigon va 
cere retragerea trupelor americane 
dim Vietnamul de sud ? De aseme
nea, ce va trebui să facă guver
nul american dacă directoratul de 
la Saigon va pierde controlul defi
nitiv asupra orașelor importante 
din nordul Vietnamului de sud, 
cum sînt Hue și Da Nang?

LONDRA 20 (Agerpres). — In 
cadrul dezbaterilor de joi din Ca
mera Comunelor, primul 
britanic, Harold Wilson, a făcut e
serie de declarații în legătură cu 
diferite probleme în care se află 
angajată în prezent Marea Brita
ni e. Astfel, abordînd relațiile cu 
Piața comună, Wilson a precizat că 
Angliei îi vor fi necesari cel jțuțin 
20 de ani de acum Înainte frână 
cînd ea va putea fi pregăti *1 să 
se alăture 
europene, 
parlamentarilor care

vi-
co-

ori

integrării politice rest- 
Wîlson a dat asigurări 

l-au interpe
lat că în orice fel de negocieri
zînd aderarea Angliei la Piața 
mună guvernul britanic nu va 
cepta un guvern supranational 
subordonarea Camerei Comunelor
Parlamentului european (organ con
sultativ al „celor șase").

In legătură cu negocierile preli
minare anglo-rhodesiene care se 
desfășoară la Londra, Wilson a re
fuzat să facă vreo declarație, men- 
ționînd doar că cele două delegații 
continuă sondajele în vederea so
luționării crizei intervenite 
Anglia și Rhodesia.

Pe de altă parte, premierul 
son a anunțat că marți va 
punide în Camera Comunelor
zației aduse de Duncan Sandys, fost 
ministru conservator, că guvernul 
britanic a indus în eroare parla
mentul cu ' privire la retragerea bt- 
zelor miiliitare engleze din Ad^ț 
pînă în anul 1968.

între

W*l-
răs-
acu-

Convorbirea lui Couve de Murville 
cu Adam Ravacki

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La 
20 mai, ministrul de externe fran
cez, Maurice Couve de Murville, 
care se află într-o vizită oficială 
în Polonia, a fost primit de Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar a! 
C.C. al P.M.U.P. In aceeași zi, la 
Varșovia au continuat convorbirile 
dintre Adam Rapacki, ministrul de 
externe al R. P. Polone, și Maurice 
Couve de Murville.

Agenția P.A.P. anunță că în

cursul convorbirilor au fost discu 
tate problemele dezvoltării relați
ilor bilaterale dintre Polonia și 
Franța, în special ale colaborării 
economice și că aceste convorbiri 
au confirmat voința reciprocă da 
dezvoltare și în continuare a re 
lațiilor bilaterale în diferite dome
nii. Adam Rapacki și Maurice 
Couve de Murville au semnat un 
acord cultural și un acord referitoi 
la colaborarea tehnico-știintifică în
tre Polonia și Franța.

REPUBLICA SUD-AFRiCANĂ

Intensificarea politicii segregaționiste
BONN 20 (Agerpres). — Referin- 

du-se la ultimele demonstrații stu 
dențești împotriva regimului Ver- 
woerd, ziarul vest-german „Dic 
Welt" comentează, într-un articol 
intitulat „Un alt tablou" situația 
din această țară. „Ziariștii indezira
bili sînt expulzați sau li se impune 
domiciliu forțat pe ani de zile, ceea 
ce echivalează cu interzicerea exer
citării profesiei lor. Profesorii și 
conducătorii organizațiilor studen 
țești neconformiști sînt exilați în 
anumite localități,- raziile întreprinse 
de poliție se înmulțesc.

De cînd partidul lui Verwoerd a

cîștigat alegerile, politica de segre 
gare rasială s-a intensificat.

Aproape toate măsurile guvernu 
lui sini justificate prin legea cu 
privire la „combaterea comunismu
lui". 35 000 de polițiști suprave
ghează orice acțiune a populației 
de culoare, sprijiniți de 50 000 de 
membri ai organizației rasiste „Ho 
me Guard". Polițiștii vor avea tot 
mai mult de lucru : cu începere de 
la 1 august, actele tuturor locuito
rilor Republicii Sud-Africane vor fi 
controlate în permanență de poli
ție".
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