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In drum spre orașul Sf. Gheorghe, 
în comuna Bicsad, mii de locui
tori îmbrăcați în portul lor vestit 
yi regiune s-au adunat în preajma 

*porții care marchează intrarea în 
raionul Sf. Gheorghe. Aici, în o- 
vațiile mulțimii, conducătorii de 
partid și de stat sînt salutați de 
primul secretar al comitetului ra
ional de partid, Carol Șanta, și de 
președintele Sfatului popular raio
nal, Ion Ardeleanu, care îi însoțesc 
în drumul spre orașul Sf. Gheor
ghe. Locuitorii orașului fac o pri
mire entuziastă conducătorilor parti
dului și statului.

Urale, flori, stegulețe îi însoțesc 
pe oaspeți pînă la primul popas — 
Muzeul din localitate, una din 
podoabele de cultură ale re
giunii. Aici, prof. dr. Szekely Zol- 
tan, directorul muzeului, prezintă 
istoricul acestui așezămînt și pre
țioasele sale exponate. Creat. in 
1879, muzeul din Sf. Gheorghe con
servă material arheologic de o ma
re bogăție și importanță istorică. 
Aici Sînt strînse documente pre
țioase, elemente ale primelor cul
turi pe teritoriul României, ale cul
turii Ariușd, avînd trăsături co
mune cu cultura din Moldova sau 
cele din Cristur, care atestă con
tinuitatea vieții populației autohto
ne pe teritoriul Transilvaniei.

Cu mult interes a fost cercetată 
gSi expoziția, recent deschisă la mu
zeu, „aspecte ale culturii și artei 
populare din raioanele Sf. Gheor
ghe și Tg. Secuiesc" — bogată în 
exemplare originale create de lo
cuitorii români, maghiari și ger
mani de-a lungul timpului.

Conducătorii partidului și statu
lui au semnat apoi în cartea de 
onoare a muzeului, dînd o înaltă 
apreciere acestui important așeză
mînt, care ilustrează bogatul te
zaur de cultură socială și spiritua
lă a strămoșilor noștri, a populației 
române și maghiare, care a con
viețuit de secole pe aceste melea
guri.

In continuarea vizitei Ia Sf. 
Gheorghe, oaspeții se opresc la U- 
zina textilă „Oltul", unde sînt în- 
tîmpinați de un mare număr de 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Este de față Alexandru SenCovici, 
ministrul industriei ușoare. Direc
torul general Hegyi Zoltan, condu- 
cîridu-i pe oaspeți prin secțiile u- 
zinei, îi informează despre dezvol
tarea acestei întreprinderi, care a 
împlinit 85 de ani, dar care a fost 
reconstruită în întregime în anii 
puterii populare. Halele noi, utila
jele moderne cu care sînt dotate 
dovedesc gradul înalt de tehnicita
te la care se lucrează aici. Ca ur
mare a punerii la timp în funcțiune 
a noilor capacități de producție 
planificate, întreprinderea își va 
mări anul acesta producția globală 
de aproape 3 ori față de anul 1951, 
iar pînă în ,1970 ea va crește de 
5 ori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți con
ducători de partid și de stat se în
trețin cu muncitori, tehnicieni și 
ingineri asupra problemelor legate 
de extinderea mecanizării, de me
todele de lucru folosite și de ridi
carea calificării lor. Șefa de brigadă 
Eva Foghioș și ing. Maria Scoarță 

informează despre succesele tova
rășelor lor de muncă în creșterea 
productivității muncii și îmbunătă
țirea calității produselor.

Ca și în timpul vizitei, la despăr
țire, lucrătorii întreprinderii în
conjoară cu dragoste fierbinte pe 
conducătorii de partid și de stat. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
urează noi succese în muncă, pen

Mitingul din orașul Sf. Gheorghe
Mitingul eSțe deschis de primul 

secretar al comitetului . raional de 
partid, Caro) Șanta, care a spus: 
„Oamenii muncii din orașul și ra
ionul nostru vă urează din adîncul 
inimii: Fiți bine • veniți pe aceste 
frumoase meleaguri ale Oltului. 
Prezența dumneavoastră în mijlo
cul nostru este pentru noi un pri
lej de .mare bucurie. Oamenii mun
cii sînt adine recunoscători pentru 
grija deosebită ce o manifestă con
ducerea de partid și de stat pentru 
propășirea economică și social- 
culturală a tuturor regiunilor și 
raioanelor patriei. Industrializarea 
țării și-a pus din plin pecetea și 
în raionul nostru. S-au înălțat noi 
întreprinderi, cele vechi au cunos
cut o puternică dezvoltare. Pe te
melia trainică a dezvoltării econo
mice, viața oamenilor muncii este 
tot mai prosperă, mai bogată în 
împliniri materiale și spirituale. 
Muncitorii, țăranii și intelectualii

Uniți, egali in drepturi, oamenii 
viitorul luminos al României

Dați-mi voie să vă transmit dv., 
și tuturor locuitorilor orașului și 
raionului Sf. Gheorghe — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — un 
călduros salut din partea Comitetului 
Central al partidului și a guvernu
lui Republicii Socialiste România. 
Vă mulțumesc pentru primirea căl
duroasă pe care ne-o faceți, pen
tru cuvintele rostite la adresa 
partidului și guvernului țării noas
tre. In aceste manifestări ale dv., 
ca și ale tuturor locuitorilor din 
orașul și raionul dv., ale întregii 
țări de altfel, noi vedem o expre
sie a încrederii nestrămutate a po
porului român, a tuturor oameni
lor muncii fără deosebire de na
ționalitate în partidul nostru și 
conducere!'.* sa care călăuzesc cu 
fermitate poporul român pe calea 
construcției societății socialiste, a 
asigurării păcii.

Această încredere este rezultatul 
politicii marxist-leniniste consecven
te a partidului de dezvoltare con
tinuă a economiei, culturii, știin
ței, de ridicare a bunăstării între
gului popor. Ea constituie o dovadă 
că poporul nostru este hotărît să 
înfăptuiască politica de desăvîrșire 
a construcției socialiste, de creare 
a condițiilor pentru trecerea la fău
rirea societății comuniste, și ur
mează neabătut politica externă a 
partidului și guvernului de întărire 
a prieteniei șl colaborării cu țările 
socialiste, cu toate popoarele, de 
asigurare a păcii în Europa și în 
întreaga lume. 

tru ridicarea pe o treaptă superi
oară a nivelului producției.

Parcurgînd străzile orașului, îm
podobit sărbătorește și fremătînd 
de entuziasmul populației, condu
cătorii de partid și de stat răspund 
aclamațiilor mulțimii, care îi con
duce spre centrul orașului, unde 
are loc un mare miting,.

acestor locuri, români și maghiari, 
privesc cu încred.ere viitorul. Ei 
văd în politica partidului propriile 
lor interese și năzuințe și sînt ho- 
tărîți să muncească cu abnegație 
pentru înfăptuirea mărețului pro
gram elaborat de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. și a obiectivelor 
planului cincinal, în cadrul căruia 
raionului nostru îi sînt destinate 
investiții importante".

Aducînd salutul textiliștilor de la 
Uzina „Oltul", muncitoarea Irina 
Tamaș raportează noile succese ob
ținute de colectivul în care lucrea
ză pe linia valorificării superioare 
a materiilor prime, îmbunătățirea 
calității produselor și reducerea 
cheltuielilor de producție, care per
mit satisfacerea în condiții tot mai 
bune a cerințelor beneficiarilor in
terni și de peste hotare.

In acest oraș, în cate odinioară 
„nu se întîmpla nimic" — a spus 
printre altele orofesoara Adela

Poporul nostru a obținut succe
se importante în construcția socia
listă. Acestea se văd și în orașul 
Sf. Gheorghe, în raionul dv., ca 
pretutindeni în tară. Am vizitat în
treprinderea de textile care în anii 
construcției socialiste s-a dezvoltat 
și a devenit una din unitățile frun
tașe ale industriei noastre ușoare. 
Rezultatele ei sînt rodul muncii 
întregului colectiv de muncitori, 
tehnicieni, ingineri, al conducerii 
întreprinderii, al străduințelor lor 
de a realiza o producție din ce în 
ce mai bună. Pentru aceste rezul
tate îi felicităm din toată inima. 
Desigur că există posibilități pentru 
ca activitatea să. se desfășoare și 
mai bine, și noi sîntem convinși 
că colectivul de conducere va fo
losi cu cea mai mare chibzuință 
fondurile puse la dispoziție pentru 
dezvoltarea întreprinderii, pentru 
înzestrarea ei cu utilaje de înaltă 
calitate, îneît în viitor să se obțină 
o producție și mai bună, corespun
zător cerințelor creseînde ale oa
menilor muncii.

Raionul dv. are rezultate bune și 
în agricultură, îndeosebi în dez
voltarea creșterii animalelor, în 
cultivarea sfeclei, a cartofilor și 
chiar și în ce privește cerea
lele, deși nu este un raion cerea
lier. Producțiile sînt mulțumitoare, 
dar încă nu pe măsura posibilități
lor pe care le oferă agricultură so
cialistă, a hărniciei și priceperii ță
rănimii cooperatiste din acest ra-

Murza — seva dătătoare de viață 
a socialismului a adus lumina cul
turii și artei. Existența unui tea
tru de stat în limba maghiară, a 
muzeului, a casei raionale de 
cultură și a unei largi rețele de 
școli și așezăminte culturale fac ca 
în orașul Sf. Gheorghe și în sa
tele raionului .nostru să pulseze o 
puternică viață spirituală, care pu
ne în valoare izvorul nesecat de 
talente ale oamenilor muncii fără 
deosebire .de naționalitate.

In încheiere, vorbitoarea a ară
tat că oamenii muncii din raion 
urmăresc cu mult interes și dau o 
înaltă apreciere politicii externe a 
partidului nostru pătrunsă de spi
ritul grijii pentru întărirea siste
mului mondial socialist, dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările, indiferent 
de orînduirea socială, pentru crea
rea în Europa mult încercată de 
războaie a unui climat de destin
dere, de înțelegere și securitate 
care corespunde pe deplin năzuin
țelor de yiață și pace ale poporu
lui nostru.

Luînd cuvîntul, președintele co
operativei agricole de producție 
din comuna Hălchiu, Gunther Bgr- 
ger a spus : „Țăranii de pe pceste 
meleaguri, fie. că vorbesc româ
nește, săsește sau ungurește. Vă 
întîmpină, dragi oaspeți, cu urarea 
caldă pornită, din străfundul inimii, 
cu pîinea. rumenă, crescută pe o- 
goarele fără haturi a căror rodnicie 
feste astăzi sporită de munca înfră
țită a oamenilor. Sprijinul nepre
cupețit și permanent pe care ni-1 
dă partidul și statul, hărnicia co
operatorilor noștri au făcut să ob
ținem an de an rezultate mai bune 
în producția agricolă și în consoli
darea economică-organiZatorică a 
gospodăriei noastre.

In ovațiile celor aproape 20 000 
de participanți la miting, a luat cu
vîntul secretarul general al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceausescu, 

muncii făuresc 
Socialiste
ion. Ceea ce s-a obținut pînă acum 
constituie ,o garanție că în anul ur
mător, folosind mai bine mijloa
cele pe care le are la îndemînă, 
aplicînd cu mai multă fermitate în
vățămintele științei agricole, mun
cind cu hotărîre și ențuziasm, ță
rănimea cooperatistă va dobîndi 
succese și mai mari, va smulge pă- 
mîntului roade și mai bogate, asi- 
gurînd astfel creșterea avuției- fie
cărei cooperative și a bunăstării 
fiecărui cooperator, contribuind, tot
odată, la dezvoltarea, întregii agri
culturi din Republica noastră so
cialistă. Felicit călduros pe țăranii 
cooperatori și le urez mult succes 
în activitatea lor.

Am ascultat cu plăcere cuvinte
le spuse aici de tovarășa profesoa
ră Adela Murza cu privire la dez
voltarea învățămîntului și culturii 
în orașul și raionul dv. Este o mîn- 
drie pentru noi că am lichidaf pen
tru totdeauna analfabetismul, Starea 
de înapoiere pe care am moștenit-o 
din trecut, că întregul nostru popor 
beneficiază din ce în ce mai larg 
de comorile culturii șl învățămîn
tului. Este o necesitate pentru po
porul care pășește pe calea socia
lismului să-și însușească tot ceea 
ce este mai înaintat în știință și 
cultură. Numai astfel poporul nos
tru se va ridica la un înalt grad 
de civilizație, va fi un adevărat 
popor constructor al socialismului 
și comunismului. Doresc ca pentru 
toate aceste rezultate șă-i felicit

pe oamenii muncii, pe intelectuali, 
pe toți cei care prin activitatea lor, 
într-un domeniu sau altul, contri- 
buie la înfăptuirea programului e- 
laborat de Congresul al IX-lea.

Am vizitat muzeul din orașul 
dv In el am putut să admirăm 
multe obiecte de artă care amin
tesc de trecutul îndepărtat al socie
tății omenești pe aceste meleaguri. 
Ceea ce se găsește în muzeu ates
tă că, cu miile de ani în urmă, pe 
aceste pămînturi au trăit și s-au 
dezvoltat strămoșii noștri, că de-a 
lungul veacurilor, după cucerirea 
română, după ce au trecut atîtea 
și atîtea năvăliri în decursul seco
lelor, s-a păstrat tot timpul aici o 
civilizație care a contribuit la dez
voltarea vieții economice și socia
le. In decursul vremii s-au așezat 
în aceste părți, alături de strămoșii 
înaintași, oameni de diferite națio
nalități. împreună au trăit urmașii 
dacilor și romanilor cu cei care 
s-au așezat mai tîrziu, împreună au 
luptat românii, maghiarii și germa
nii împqțriva asupritorilor, a feuda
lilor pentru o viată mai bună; ei 
au obținut victorii, cîteodată an 
fost înfrînți, dar întotdeauna âu

• reușit să treacă peste înfrîngeri și, 
înfrățiți, să asigure dezvoltarea în 
continuare ■ a vieții lor. In timpul 
revoluției din 1848, locuitorii de 
pe aceste meleaguri au participat 
activ la lupta îthpolriva habsbtir- 
gilor pentru eliberarea națională și 
Socială, înscriind pagini minunate 
de vitejie. Și cu acest prilej s-au 
afirmat unitatea șl frăția românilor, 
maghiarilor, germanilor, a celor ce 
muncesc, care au înțeles că numai 
împreună, uniți, își pot făuri o 
viață liberă și fericită.

In anii construcției socialiste 
prietenia dintre români, maghiari 
și germani s-a ridicat pe o treaptă 
superioară, au fost lichidate pentru 
totdeauna clasele exploatatoare ca
re urmăreau să-i învrăjbească pe 
oamenii muncii de diferite națio
nalități pentru a-i putea exploata 
mai bine si pe unii și pe alții. Re
gimul nostru socialist asigură e- 
galitătea deplină în drepturi a tu
turor cetățenilor patriei fără deo
sebire de naționalitate, și în pri
mul rînd dreptul real al tuturor la 
muncă, la învățătură, la cultură, la 
o viață demnă și civilizată.

In .continuare, vorbitorul a tre
cut în revistă succesele dobîndite 
de oamenii muncii din orașul și 
raionul Sf. Gheorghe în dezvoltarea 
industriei, agriculturii și culturii. 
Noi sîntem conștienți, a spus tov. 
Nicolae Ceaușescu, că ceea ce am 
realizat pînă acum ne impune o- 
bligatia de a munci și mai bine în 
viitor. Fiecare muncitor, țăran, in
telectual, fiecare cetățean al patriei 
noastre este dator ca la locul său 
de muncă să facă, totul pentru a 
asigura înfăptuirea minunatului 
program trasat de Congresul al 
IX-lea în vederea dezvoltării in
dustriei, agriculturii, științei,. cultu
rii, a creșterii nivelului de viață 
al tuturor locuitorilor patriei noas
tre.

Concentrîndu-ne eforturile în con
strucția pașnică, noi nu uităm nici 
un moment că în lume mai există 
imperialismul, că acesta mai încear
că să arunce omenirea în noi răz
boaie. Este necesar să întărim con
tinuu puterea economică și' mate
rială a patriei, capacitatea de a- 
părare și de luptă a poporului nos
tru împotriva oricăror încercări 
ale imperialismului de a se ames
teca în treburile popoarelor care-și 
făuresc o viață liberă si indepen
dentă.

Noi știm că avem datoria ca țară 
socialistă de a veghea continuu Ia

(Continuare in pag. a Z-a)
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Vizita conducătorilor de partid
(Urmare din pag. 1)

întărirea unității țărilor socialiste, 
a capacității lor de luptă. Prie
tenia dintre armata română și ar
mata sovietică, care au luptat îm
preună și pe aceste meleaguri pen* 
tru eliberarea lor de sub jugul 
fascist, prietenia cu armatele tu
turor țărilor socialiste se dezvoltă 
spre binele popoarelor noastre și 
al cauzei păcii și progresului în 
întreaga lume.

Noi știm că, cu cît fiecare țară 
socialistă este mai puternică cu atît 
nu vor îndrăzni niciodată dușma
nii să o atace pentru a încerca să 
restaureze vechile rînduieli. Iată 
de ce, preocupîndu-ne de dezvol
tarea economică a patriei noastre, 
noi ne aducem în același timp con
tribuția la întărirea întregului sis
tem mondial socialist, ne îndepli
nim o îndatorire internaționalistă 
față de clasa muncitoare, fată de 
forțele progresiste și ale păcii de 
pretutindeni.

Totodată, noi dezvoltăm relații 
de colaborare cu toate țările fără 
deosebire de orînduirea lor socia
lă, considerînd că în felul acesta 
contribuim la asigurarea păcii, atît 
în Europa, cît și în întreaga lume. 
In continuare, tovarășul Nlcolae 
Ceaușeșcu a spus: Noi ne mani
festăm cu hotărîre împotriva ori
cărui amestec al țărilor imperialis
te în treburile interne ale altor po
poare. Ne ingrijorează și am ridi
cat cu hotărîre glasul nostru îm
potriva dezlănțuirii unui război în 
Orientul Mijlociu, știind că și în 
acest conflict armat între țările a- 
rabe și Izrael nu pot trage foloase 
decît reacțiunea internă din aceste 
țări, reacțiunea internațională și im
perialismul. Considerăm că proble
mele care le au de rezolvat aceste 
popoare trebuie să le soluționeze 
nu pe calea luptei armate, ci pe ca
lea înțelegerii, a conviețuirii paș
nice. Numai așa se creează con
dițiile pentru progresul social și 
național al acestor popoare și pen
tru asigurarea păcii în această zo
nă .și în întreaga lume,

Noi sîntem convinși că forțele 
antiimperialiste de pretutindeni, ac- 
ționînd cu fermitate și unite, vor 
reuși să împiedice noi aventuri ale 
imperialismului și să asigure pacea 
în lume. In ce ne privește, vom fa
ce tot ce depinde de noi pentru a 
contribui la victoria păcii și la pro
gresul social în întreaga lume.

Intîlnirea cu intelectualii brașoveni
In cursul dimineții de vineri, con

ducătorii de partid și de stat au 
străbătut pe jos bulevardul' central 
al Orașului îndreptîndu-se spre Ins
titutul politehnic. In număr impre
sionat, brașovenii aflați de o parte 
și de alta a bulevardului își mani
festă prin gesturi emoționante bu
curia de a avea în mijlocul lor pe 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și pe 
ceilalți oaspeți. Acordurile imnului 
studențesc „Gaudeamus Igitur" și 
ale cîntecului „Sub steagul partidu
lui", puternicele ovații ale sutelor 
de tineri aflați pe scările și culoa
rele institutului răsună ca un vi
brant mesaj de mulțumire adresat 
de tineretul studios aceluia care i -- 
deschis larg porțile cunoașterii și 
ale afirmării în toate domeniile 
științei, tehnicii și culturii — Parti
dul Comunist Român.

Oaspeții sînt salutați la sosire de 
acad. Ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămîntuluî, prof. dr. ing. Gh. Nițes- 
cu, rectorul institutului, conf. dr. 
ing. Vasile Vîlcu, secretarul comite
tului de partid.

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

Un scurt popos în cabinetul doc- 
toranților. Tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu se întreține cu tinerii ingineri 
Gheorghe Obaciu și Gheorghe Se
cară care au conceput și realizat — 
în cadrul lucrărilor de doctorat — 
o mașină pentru prelucrarea elec- 
troerozivă a metalelor dure și un 
dispozitiv de rectificat cu forță 
constantă. Secretarul general al C.C. 
al P.C.R. se interesează de modali

Doresc în încheiere să vă urez 
dv., locuitorilor orașului și raionu
lui Sf. Gheorghe, noi și noi suc
cese în activitatea dv. de înfăptuire 
a sarcinilor ce vă revin din pro
gramul elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului. Vă doresc din 
toată inima multă fericire și sănă
tate, tovarăși.

Urale și puternice aplauze au 
subliniat în repetate rînduri cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolaa Ceaușeșcu. 
Se scandează lozinci în cinstea 
Partidului Comunist, a patriei noas
tre socialiste.

Mitingul a luat sfîrșit într-o at
mosferă de puternic entuziasm. 
Conducătorii partidului și statului 
și-au luat rămas bun de la locuito
rii orașului, îndreptîndu-se, după o 
zi de rodnică vizită în cele două 
raioane, spre Brașov. De-a lungul 
șoselei, prin satele străbătute, a- 
ceeași afirmare vibrantă a senti
mentelor de dragoste și atașament 
față de partidul comunist și con
ducătorii săi, față de patria noas
tră socialistă — România, a unit 
glasurile și inimile miilor de ce
tățeni veniți să salute pe oaspeți.

Spectacol festiv
Seara, în sala Teatrului de stat 

din Brașov, sute de artiști amatori 
și profesioniști din regiune au o- 
ferit oaspeților un frumos specta
col artistic.

Ir. loja oficială au luat loc tova
rășii Nlcolae Ceaușeșcu, cu soția, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, Emil 
Bodnăraș, Iile Verdeț, cu so
ția, Leonte Răutu, Janos Faze- 
kaș, Constantin Pîrvulescu, Ion Po- 
pescu-Puțuri, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat.

Evocjnd momente cruciale înscri
se în frâmîntata istorie a Brașovu
lui și brașovenilor, figuri de seamă 
ale luptei îndelungate și eroice pen
tru neatîrnare, unitate națională și 
eliberare socială, spectacolul s-a în
cheiat cu o sugestivă imagine a vic
toriilor socialismului, a unității de 
neclintit a oamenilor muncii . de 
toate naționalitățile de pe acest? 
pitorești meleaguri, sub steagurile 
larg desfășurate ale Partidului Co
munist Român șl patriei noastre.

In semn de prețuire pentru măie
stria artistică cu care au pus în va
loare frumoasele tradiții de cultură 
și artă din regiune, conducătorii de 
partid și de stat au oferit artiștilor 
un frumos coș cu flori.

tatea introducerii în producție a 
noutăților tehnice concepute în ins
titut, de Bprijinul pe care îl dau u- 
zinele brașovene cercetărilor între
prinse de cadrele didactice și stu
denți. Este relevată însemnătatea 
unei colaborări tot mai strînse în
tre cercetarea științifică și produc
ția industrială.

In marea sală a institutului a avut 
Ioc apoi o întîlnire a conducătorilor 
de partid și de stat cu Intelectualii 
brașoveni. In numele cadrelor didac
tice și studenților din centrul uni
versitar Brașov, al oamenilor de ști
ință și cultură din regiune, oaspe
ții sînt salutați cu căldură de prof, 
dr. Gh. Nițescu.

Intîlnirea cu dumneavoastră, a 
spus vorbitorul, este pentru intelec
tualitatea brașoveană un prilej de 
profundă satisfacție, prilej de a în
fățișa preocupările noastre și, tot
odată, de a ne exprima din nou gra
titudinea pentru grija pe care con
ducerea de partid și de stat o acor
dă instruirii tinerei generații.

Crearea Ia Brașov în anii regimului 
democrat-popular a Institutului poli
tehnic —- a subliniat vorbitorul — 
cu specialități legate de industria 
construcțiilor de mașini, de indus
trializare a lemnului, de silvicultu
ră, precum și înființarea Institutului 
pedagogic cu trei facultăți reflectă 
preocuparea partidului pentru le
garea învățfimîntului de practică, 
pentru valorificarea potențialului 
științific al cadrelor de specialiști 
printr-un contact strîns cu econo
mia complexă a regiunii. In cei a- 
proape 20 de ani de existență, Ins
titutul politehnic a pregătit peste 
6 500 de tineri.

Vorbitorul a scos apoi în eviden
ță strădaniile cadrelor didactice u- 
niversîtare brașovene de a moder
niza învățămîntul sub raport știin

țific, metodologic și educativ, de a 
asigura o legătură cît mai eficientă 
a școlii superioare cu practica, cu 
producția, atît în procesul instruc- 
tiv-educativ, cît și pe planul cerce
tării științifice.

In numele studenților și al cadre
lor didactice de la Institutul peda
gogic din Brașov a vorbit prof. ing. 
dr, docent Alexandru Romanovich 
El a arătat că în cei 7 ani de exis
tență institutul a pregătit peste 800 
de absolvenți, profesori de matema
tică, fizică, științe naturale și chi
mie. In anul acesta, încă 185 noi 
profesori se vor îndrepta spre cate
dre, aducînd o contribuție substan
țială la educarea și pregătirea te
meinică a noilor generații. Vorbito
rul a asigurat pe conducătorii de 
partid și de stat de hotărîrea fermă 
a cadrelor didactice și studenților 
institutului pedagogic brașovean de 
a contribui în tot mai largă măsură 
la dezvoltarea învățămîntului în ța
ra noastră.

A luat apoi cuvîntul compozitorul 
Norberth Petri. Am cinstea — a 
spus el — să rostesc, ca intelectual 
de limbă germană, salutul plin de 
dragoste al populației germane și să 
exprim atașamentul ei profund fa
ță de Partidul Comunist Român. 
Sîntem legați de aceste meleaguri, 
de frații noștri români și maghiari, 
de viitorul României socialiste și pe 
străduim să contribuim cu întreaga 
noastră capacitate creatoare la dez
voltarea scumpei noastre patrii. In 
continuare, vorbitorul a arătat că 
toți creatorii de artă din regiune, 
toți intelectualii din instituți

Progresul patriei este indisolubil legat 
de dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușeșcu la intîlnirea 
cu intelectualii din Brașov *

Doresc, înainte de toate, să vă 
transmit dv., întregului corp didac
tic și tuturor studenților, un căldu
ros salut din partea Comitetului 
Central al partidului și a Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România.

Brașovul este cunoscut ca un ve
chi centru industrial. In anii socia
lismului industria, îndeosebi cons
tructoare de mașini, a cunoscut o 
dezvoltare foarte puternică. Dar în 
anii socialismului Brașovul a deve
nit cunoscut și ca unul din centrele 
universitare ale României. Aici 
funcționează două institute de în- 
vățămînt superior în care învață 
peste 5 00Q de studenți. La aceasta 
se adaugă un număr mare de licee, 
de școli de cultură generală care 
cuprind totalitatea tineretului, școli 
profesionale și tehnice care com
pletează și sudează într-un tot for-

înalta răspundere pentru formarea 
generațiilor viitoare de intelectuali

Avem, fără îndoială, rezultate bu
ne în dezvoltarea învățămîntului de 
toate‘gradele, inclusiv a învățămîn
tului superior. Un exemplu al aces
tor rezultate îl constituie și activi
tatea institutelor de învățămînt din 
Brașov — Institutul politehnic, Ins
titutul pedagogic, școli și licee. De
sigur, dacă ne-am mărgini la com
parații cu situația dinainte de răz
boi, cînd învățămîntul era destul de 
slab dezvoltat, și nu reușea să for
meze numărul necesar de cadre 
pentru toate ramurile economiei 
noastre, am putea spune că rezulta
tele sînt peste așteptări. Cu toate a- 
cestea, tovarăși, nu putem să nu re
marcăm că mai există încă o serie 
de neajunsuri chiar în ce privește 
asigurarea numărului de cadre pen
tru industrie, pentru celelalte dome
nii ale activității cultural-științifi- 
ce și sociale din patria noastră. Nu 
reușim cu actualul număr de absol
venți ai institutelor de învățămînt 
superior să satisfacem necesitățile 
în continuă creștere. Sînt neajun
suri poate și mai mari în ce priveș
te asigurarea cu cadre tehnice me
dii, domeniu care o perioadă însem
nată nu s-a bucurat de atenția ne
cesară, ceea ce se resimte în act ivi- 

ile de artă și cultură, pre
cum și zecile de mii de artiști ama
tori vor munci cu entuziasm pentru 
a da viață îndrumărilor partidului 
în domeniul artei și culturii, creînd 
opere artistice de înaltă valoare 
care să reflecte lupta poporului nos
tru, dragostea lui față de patrie și 
de partid, năzuințele lui pentru un 
viitor fericit. In activitatea noastră 
creatoare — a spus în încheiere 
compozitorul •— un gînd suprem ne 
dă și ne va da elan și energie : a- 
cela de a fi cîntăreții epocii noastre 
glorioase în care visurile mari ale 
tuturor timpurilor se împlinesc.

A vorbit apoi Foriș Iuliu, profe
sor la liceul „Unirea". Vă aduc cu
vîntul plin de dragoste și recunoș
tință al intelectualității maghiare 
din Brașov, a spus vorbitorul. Fău
rită de veacuri prin lupta și munca 
comună, pe aceleași meleaguri, prin 
respectul reciproc, prin activitatea 
unor cărturari luminați — a sub
liniat el — legătura frățească de 
astăzi a oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani — în hota
rele geografice și spirituale ale Ro
mâniei socialiste, reprezintă opera 
minunată a politicii înțelepte a 
partidului. Populația maghiară din 
țara noastră, ca și celelalte naționa
lități conlocuitoare se bucură de a- 
celeași drepturi cu oamenii muncii 
români. Pătrunsă de un adînc pa
triotism, intelectualitatea maghiară 
s-a încadrat cu întreaga sa capaci
tate creatoare în eforturile poporu
lui nostru pentru construirea socia
lismului, pentru ca România socia
listă să înflorească si să străluceas
că în lume. Vorbitorul a asigurat 

mărea cadrelor necesare Industriei 
noastre socialiste în plină dezvolta
re. Este de înțeles că nu se poate 
concepe o industrie puternică, și 
însăși construirea socialismului fă
ră dezvoltarea învățămîntului. fără 
un învățămînt superior bine organi
zat, la nivelul celor mai înalte per
formanțe pe plan mondial, fără ri
dicarea nivelului de cultură al în
tregului popor. Socialismul însuși 
înseamnă civilizație, cultura cea 
mai avansată, și tocmai acesta este 
drumul principal pe care îndreaptă 
partidul nostru, guvernul țării noas
tre întreaga dezvoltare a învățămîn
tului, științei și culturii, avînd con
vingerea că numai așa ne vom în
deplini îndatorirea, de a construi so
cialismul și a crea condiții pentru 
făurirea societății comuniste în Ro
mânia, 

tatea întreprinderilor și a unor ins
tituții. De aceea, partidul și guver
nul se preocupă în mod deosebit de 
crearea condițiilor pentru remedie
rea acestei situații în cel mai scurt 
timp și asigurarea în anii următori 
a economiei, cît și întregii activități 
sociale cu cadre bine calificate, pre
gătite în învățămîntul superior și 
mediu, care să-și aducă contribuția 
Ia progresul continuu al societății 
noastre socialiste.

In această privință, fără îndoia
lă, că atît învățămîntului superior 
cît și celui liceal, tehnic și de cultu
ră generală din Brașov le incumbă 
sarcini mari în viitor. Dar, sîntem 
convinși,că corpul didactic, profeso
rii din învățămîntul superior și din 
liceee vor munci cu tot entuziasmul 
si priceperea pentim a-și îndeplini 
îndatoririle ce le revin în minunata 
activitate de formare a generațiilor 
viitoare de intelectuali ai patriei 
noastre.

Pe lîngă satisfacerea din punct de 
vedere numeric, este necesar să ne 
preocupăm și de nivelul cunoștin
țelor specialiștilor de mîinfe. Si aici 
avem, fără îndoială, rezultat'’ bune, 
care se oglindesc în însuși felul 
cum muncesc inginerii, întreaga 

conducerea de partid și de stat că 
profesorii șl învățătorii de pe cu
prinsul regiunii se vor strădui să 
cultive cu perseverență, în inimile 
tineretului, patriotismul socialist, 
spiritul prieteniei frățești dintre oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, că vor lupta pentru ri
dicarea continuă a invătămîntului 
la nivelul exigențelor actuale.

In numele studenților brașoveni a 
vorbit Marioara Schitea, studentă 
în anul III la Facultatea de tehno
logie a construcțiilor de mașini.

Îndrumările date tineretului de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu la cel de-al VIII-lea 
Congres al U.T.C. și la Conferința 
U.A.S.R. — de a muncii cu pasiune 
pentru însușirea a tot ce este mai 
înaintat și valoros în cunoașterea 
umană în știința și cultura națio
nală si universală, au avut 
un profund ecou în rîndurile noas
tre, au stimulat energii nebănuite, 
a spus vorbitoarea. Privind cu ma
turitatea și răspunderea necesară 
sarcinile ce ne revin, sîntem hotărîtl v 
să fim mai exigenți față de noi în
șine, să desfășurăm un studiu siste
matic, perseverent, cu mai multă 
inițiativă, astfel jncît prin întreaga *- 
noastră activitate, ca studenți, iar 
în viitor ca ingineri sau dascăli, să. 
răsplătim eforturile făcute de între
gul popor pentru pregătirea noâȘz- 
tră, să îndreptățim încrederea pe 
care partidul și guvernul ne-o a- 
cordă în permanență, cu generozi
tate.

Primit cu puternice urale și ova
ții, a luat cuvîntul în încheierea în- 
tîlnirii tovarășul Nicolae Ceaușeșcu.

noastră intelectualitate. Dar n-am 
putea spune că nu mai avem nimic 
de făcut în acest domeniu. Avem 
poate chiar mai mult de făcut de- 
cît în ce privește creșterea numerică 
a numărului de specialiști. In organi
zarea învățămîntului nostru, în pre
darea diferitelor discipline există 
rămîneri în urmă — în unele pri
vințe destul de serioase — față de 
nivelul cunoștințelor pe plan mon
dial. Or, e de înțeles și cred că nu 
e nevoie să insist asupra faptului 
că, dacă nu asigurăm înarmarea'ti
neretului nostru cu cunoștințele cele 
mai modeme în toate domeniile de 
activitate, nu vom reuși să formăm 
intelectualitatea de care avem ne
voie pentru făurirea societății celei 
mai avansate — societatea socialis
tă și comunistă. Iată de ce partidul 
nostru, guvernul se preocupă în 
mod deosebit de măsurile în curs 
de pregătire privind perfecționarea 
învățămîntului superior și de toate 
gradele. Acestea sînt probleme care 
vor trebui să-î preocupe permanent 
pe cei care lucrează în acest dome
niu, deoarece, chiar dacă anul aces
ta sau anul viitor vom ridica învă- 
țămîntul nostru la nivelul cunoștin
țelor actuale pe plan mondial, fără 
îndoială că peste un timp dacă nu 
ne vom informa și nu vom studia 
permanent tot ceea ce este nou, vom ♦ 
rămîne iar în urmă, ceea ce a cons
tituit în trecut un neajuns al activi
tății noastre. Va trebui ca o dată cu 
perfecționarea învățămîntului nos
tru să luăm și măsurile necesare 
pentru ca toate institutele de învă
țămînt, cadrele didactice să fie per
manent la curent, să cunoască și 
să-și însușească continuu tot ceea -r- 
ce apare nou pe plan mondial în 
fiecare domeniu de activitate. Școa
la românească are în această pri
vință o tradiție bună. întotdeauna 
cei mai înaintați oameni de știință 
și cultură din România s-au străddit 
— și spre cinstea lor trebuie să spu
nem că au reușit — să țină pasul 
cu noile cuceriri și să-și aducă 
contribuția uneori nu numai la dez
voltarea științei și culturii naționa
le. dar și la îmbogățirea tezaurului 
universal cu descoperirile și acti
vitatea lor. Sîntem convinși că in
telectualitatea noastră, urmînd 
exemplul înaintașilor care au mun-

(Continuare in pag. a 3-a)
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și de stat în regiunea Brașov
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cit cu entuziasm și rîvnă pentru 
progresul României, nu va precu
peți nimic pentru a obține rezultate 
și mai bune, pentru a ridica învătă- 
mîntul, știința și cultura româneas
că la nivelul înaltelor exigențe ac
tuale.

In Brașov se află și unele insti
tute de Cercetări; în cadrul institu
telor de învățămînt se desfășoară, 
de asemenea, o activitate rodnică 
de cercetare științifică. E necesar 
ca și acestui domeniu de activita
te să-i acordăm mai multă atenție, 
și în mod deosebit să asigurăm o 
mai bună organizare a cercetării în 
învățămîntul superior, finind seama 
de faptul că aici sînt concentrați 
specialiști cu o înaltă pregătire, că 
însăși perfecționarea învățămîntului 
solicită o permanentă activitate de 
cercetare din partea cadrelor di
dactice. Sîntem convinși că oame
nii de știință din Brașov vor adu
ce, alături de toate forțele de cer
cetare din patria noastră, o contri
buție șl mai însemnată la dezvol
tarea științei, inseparabil legată de 
întregul progres economic și social 
al patriei noastre.

In continuare, vorbitorul a arătat: 
In Brașov se desfășoară și o in- 
tehsă activitate artistică, de crea- 

literară, muzicală, cu rezultate 
îmbucurătoare, deși n-am putea 
spune că oamenii de creație din 
Brașov, și nu numai ei, n-ar mai 
avea încă multe de făcut. Sperăm 
că necesitățile mereu descinde de 
opere literare, artistice, muzicale 
din ce în ce mai bune, exigențele 
poporului nostru, dornic de frumos, 
de cultură, îi vor înaripa mai 
mult pentru a pune la indemîna 
oamenilor muncii opere care nu 
numai să egaleze lucrările înain
tașilor, inclusiv ale celor din Bra

Vom face totul ce depinde de noi pentru triumful 
cauzei păcii și progresului social

Preocupările partidului și guver
nului nostru privind dezvoltarea 
economiei, științei, culturii — a 
spus vorbitorul — au drept scop 
să asigure progresul continuu al 
patriei noastre. In același timp, 
trebuie să subliniem încă o dată 
că prin aceasta ne îndeplinim atît 
îndatorirea față de toți cei ce mun
cesc din România, cît și o înda
torire internaționalistă, ne aducem 
eontribuția la întărirea sistemului 
socialist mondial, la creșterea in
fluentei socialismului în întreaga 
lume. Cu atît mai mult azi, cînd 
în lume cercurile reacționare im
perialiste organizează un șir de 
comploturi și atentate la libertatea 
și independența popoarelor, activi
tatea fiecărei țări socialiste și pro
gresul ei economico-social au o 
importanță deosebită atît pentru 
întărirea forței generale a siste
mului socialist mondial, cît și pen
tru întărirea forțelor antiimperia- 
liste din întreaga lume.

După cum vedeți, astăzi, ca și 
în trecut, reacțiunea, imperialiștii 
recurg la aceleași mijloace de a- 
țîțare a unui popor împotriva al
tuia, de învrăjbire a acestora, pen
tru a Ie putea subjuga și domina 
mai ușor. Arma otrăvită a învrăj
birii a adus de-a lungul a zeci și 
zeci de ani multe și multe neno
rociri popoarelor și multe benefi
cii marilor monopoluri imperialis
te. Cu această armă au putut țările 
imperialiste să subjuge multe po
poare și să le țină zeci și sute de 
ani în asuprire, Se mai încearcă și 
azi așa cum s-a întîmplat în O- 
rientul Mijlociu, să se recurgă la a- 
ceeași armă.

Cunoașteți poziția partidului nos
tru față de conflictul armat dintre 
Izrael și țările arabe. Noi am con
siderat și considerăm că interesele 
țărilor arabe și ale Izraelului sînt 
nu de a se lupta între ele, ci de 
a-și rezolva problemele pe calea 
înțelegerii, a tratativelor, că solu
ția adoptată trebuie să asigure atît 

șov, ci să reprezinte, totodată, o 
treaptă superioară în creație, po
trivit cerințelor epocii pe care o 
trăim. Va trebui ca oamenii noștri 
de creație să învețe mai mult din 
activitatea înaintașilor, din faptul 
că, preocupîndu-se de frumos, a- 
ceștia au știut minunat să-l îmbine 
cu lupta pentru eliberare socială și 
națională. Operele scriitorilor, poe
ților, muzicienilor care șe găsesc 
astăzi în patrimoniul culturii noas
tre naționale și au pătruns în cul
tura universală aparțin tocmai a- 
celor creatori care au legat activi
tatea lor de lupta pentru elibera
rea socială și națională a poporu
lui pentru progresul țării.

Aici muncesc și învață . împreună 
în fabrici, în instituții de învăță
mînt, în cooperative — a spus in 
continuare vorbitorul — români, 
maghiari, germani, care de veacuri 
au făurit bunurile materiale și spi
rituale, lot ceea ce se găsește pe 
aceste meleaguri. Fără îndoială că 
munca este aceea care înfrățește 
cel mai mult oamenii, deoarece fa
brica, uzina, vorbesc o singură 
limbă, mașina ascultă de o singură 
limbă — aceea de a ști să o con
duci cu pricepere. Fie că vorbești 
limba română, maghiară sau ger
mană, dacă nu stăpînești mașina, 
aceasta nu țe ajută cu nimic. Nu 
întîmplător clasa muncitoare este 
aceea care are menirea istorică ca, 
desființînd inegalitatea socială, să 
lichideze pentru totdeauna și asu
prirea națională, să creeze societa
tea socialistă și comunistă, în ca
re dispar pentru totdeauna discri
minările, toți cetățenii sînt egali în 
drepturi, muncesc pentru binele lor, 
al patriei comune.

Totodată, știința și cultura, toate 
ramurile lor vorbesc de fapt o 
singură limbă. Și matematica, și 
fizica, și chimia, și botanica, și 

i dezvoltarea democratică a popoare
lor arabe, realizarea unității lor 
naționale, cît și dezvoltarea demo
cratică a Izraelului, că numai în 
acest fel se vor crea baze trainice 
pentru a înlătura în viitor noi con
flicte militare. Unitatea națională 
a oricărui popor dezvoltarea de
mocratică nu se pot realiza prin 
dezbinare și învrăjbire, prin lupta 
unui popor împotriva altui popor 
— care constituie o piedică în 
înfăptuirea propriilor aspirații 
de unitate națională și de 
independentă — ci dimpotrivă 
sînt ștrîns legate de lichidarea 
învrăjbirii naționale șl de statorni
cirea prieteniei și colaborării între 
popoare. Acesta este drumul pe 
care noi considerăm că trebuie să 
meargă toate popoarele și care va 
aduce, fără îndoială, și popoarelor 
arabe unitatea națională și progre
sul economic și social,

Se înțelege că Izraelul trebuie 
să renunțe la pretențiile sale de a 
obține în urma victoriile milita
re cuceriri teritoriale, deoarece 
aceasta nu va face decît să împie
dice găsirea soluțiilor pentru re
zolvarea problemelor litigioase din 
această zonă a lumii, De aceea, 
partidul și guvernul nostru au mi
litat și militează ca țările arabe și 
Izraelul să pășească pe calea rezol
vării problemelor dintre ele prin 
tratative, care să excludă în viitor 
amestecul puterilor imperialiste, a- 
mestecul acelora care doresc ca din 
acest conflict să-și consolideze po
ziția de dominație și să-și asiggre 
în continuare surse mari de veni
turi prin exploatarea imenselor bo
gății petrolifere.

Sîntem convinși că rațiunea și 
înțelepciunea vor triumfa, că ță
rile arabe și Izraelul var găsi ca
lea pentru a conviețui împreună, 
calea care le va asigura progresul 
economic și social atît unora cît 
și celorlalți. Noi vom continua să 
milităm în acest sens, conșiderînd 
că în felul acesta ne îndeplinim în

oricare domeniu al științei poate să 
fie stăpînlt dacă oamenii de știin
ță i se consacră cu dăruire, indi
ferent de limba în care vorbesc 
sau scriu. Operele și activitatea 
științifică au valoare numai în mă
sura în care corespund cerințelor 
dezvoltării economice și sociale a 
patriei noastre. In orice limbă ar 
fi, dacă cercetarea științifică sau 
învățămîntul se desfășoară la un 
nivel scăzut, ele nu au pînă la ur
mă valoare, Știința și cultura joa
că un rol de seamă în lupta pen
tru lichidarea înapoierii, a preju
decăților privind deosebirile între 
naționalități, prejudecăți care au 
fost folosite de clasele exploata
toare în trecut pentru a-i învrăjbi 
pe oameni și a putea astfel mai 
lesne să-i asuprească. Nu întîm
plător cei mai înaintați oameni de 
știință și cultură — români, ma
ghiari, germani — s-au ridicat în 
decursul veacurilor împotriva asu
pririi naționale, ca și a celei socia
le și i au militat pentru înfrățirea 
între popoare. Tocmai omul cu o 
cultură înaintată este acela care 
se manifestă ca cel mai aprig duș
man al urii între popoare, luptă 
activ pentru unirea tuturor oame
nilor muncii fără deosebire de na
ționalitate. Noi avem un singur 
dușman — clasele exploatatoare. 
Prin desființarea lor se lichidează 
definitiv și posibilitățile pentru a- 
suprirea națională, se creează con
diții ca întregul popor să munceas
că înfrățit în marea operă de con
struire a socialismului, Știința, cul
tura, arta sînt chemate să-și adu
că o contribuție și mai activă la 
făurirea omului nou cu b conști
ință înaintată, conștiința omului 
socialist care, indiferent de națio
nalitatea sa, are o singură patrie 
— patria socialistă.

datorirea atît față de poporul nos
tru, care dorește să facă totul pen
tru a nu se ajunge la un război 
mondial, cît și fată de toate popoa
rele, față de mișcarea antiimperia- 
listă de pretutindeni. Forțele anti- 
imperialiste sînt hotărîte să împie
dice revenirea la dominația impe
rialismului acolo unde el a fost 
înlăturat, militează pentru elibera

rea popoarelor aflate încă în robia
colonială și pentru zădărnicirea u- 
nui nou război mondial. Noi apre
ciem că aceste forțe sînt în stare, 
dacă vor acționa cu fermitate, uni- 
.te, să împiedice reacțiunea impe
rialistă să dezlănțuie un bou război 
mondial. Vom face și în viitor lo
tul pentru a ne aduce contribuția 
la triumful marii cauze a păcii și 
progresului social.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: Aș dori să ex
prim încă o dată convingerea că 
cei ce lucrează în învățămînt, în 
cercetarea științifică, în toate do
meniile activității culturale și de 
creație, tinerii de pe băncile uni
versităților și institutelor de învă- 
țămînt superior vor face totul ca 
să obțină rezultate și mai bune în 
ridicarea nivelului învățămîntului 
nostru de mîine, își vor aduce în 
felul acesta contribuția ia făurirea 
intelectualității, la progresul con
tinuu al patriei noastre pe drumul 
socialismului și comunismului.

Vă doresc succes în activitatea 
dv. șl multă fericire!

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a lost subliniată în re
petate rîndurl de aplauzele puter
nice și ovațiile celor prezenți.

Părăsind Institutul politehnic, to
varășul Nicolae Ceaușeocu și cei
lalți conducători de partid 8i de 
stat au felicitat călduros cadrele 
didactice șl pe studenți pentru re
zultatele dobîndite în pregătirea 
profesională și cercetarea științifi
că, urîndu-le să obțină roade tot 

mai bogate pe ogorul știin
ței românești și în educa
rea tinerei generații, în sporirea 
aportului institutului de învățămînt

In frumoasa
Salutați de mii de brașoveni, oas

peții parcurg șoseaua ds asfalt ce 
străpunge roditoarele plaiuri ale 
Țării Bîrsei. Este străvechea 
Terra Blachorum — Țara Va
lahilor — menționată în diploma 
cavalerilor Ioaniți în anul 1247, 
pămînt unde dovezile de continui
tate daco-romană și românească 
străbat viguros secolele punînd pe
cetea lor în limba și cultura de pe 
aceste meleaguri.

La Feldioara, unde se află rui
nele unei cetăți țărănești din seco
lul XIH s-a înălțat în cin
ste oaspeților un falnic arc de tri
umf înconjurat de mii de oameni 
în costume bîrșene, care fac con
ducătorilor de partid și de stat o 
entuziastă primire. Aceeași atmos
feră sărbătorească în toate cele
lalte mîndre așezări bîrsene, la 
Rotbav, Măteruș și Hoghiz, comune 
puternice și prospere.

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

Coloana de mașini își continuă 
apoi drumul spre Rupea, centrul 
raional, pitoresc orășel așezat sub 
dealul de bazalt pe care se află 
vechea cetate ce a constituit din 
secolul al XIV-lea pavăza de apă
rare a locuitorilor. Mii de local
nici în costume populare româ
nești, săsești și maghiare îi întîm- 
pină cu urale pe oaspeți, care se 
îndreaptă spre Liceul „Ștefan O. Io
sif" din localitate. Directorul lioeu- 
lui, Pantelimon Constantin, urează 
bun sosit conducătorilor de partid 
și de stat, invitîndu-1 șă viziteze 
sălile de clasă și informîndu-i des
pre munca cadrelor didactice și a 
elevilor.

In piața din centrul orașului Ru
pea s-au strîns peste 15 000 de ce
tățeni, practic toată suflarea ora 

adunarea popu-
Tică Mlron,

șului. Deschizînd 
Iară, tovarășul
prim-secretar al comitetului ra
ional de partid, a urat bun 
sosit conducătorilor de partid și de 
stat în numele celor 21 000 de ță
rani cooperatori de pe meleagurile 
acestui raion agricol bogat, Rapor- 
tînd despre dezvoltarea raionului,
el a relevat succesele obținute în
creșterea producției vegetale șl a- 
nimale, în ridicarea nivelului de 
viață al cooperatorilor, în dezvol
tarea învățămîntului și a culturii.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Adresînd locuitorilor orașului și 
raionului Rupea un călduros salut, 
vorbitorul a spus : Am ascultat cu 
deosebită bucurie cele arătate de 
tovarășul prim-secretar al Comite
tului raional de partid cu privire la 
rezultatele bune pe care le-ați ob
ținut în agricultură, faptul că încă 
în acest an veți realiza sarcina tra
sată de Congresul al IX-lea în do
meniul zootehniei pînă în 1970. Sînt 
rezultate bune. De altfel, am văzut 
ogoarele din raionul dumneavoas
tră, care se prezintă bine pînă a- 
( um. Sîntem convinși că țăranii co
operatori din raion, la tel ea cei din 
întreaga țară, vor obține recolte bo
ne în acest an, contribuind în acest 
fel la creșterea avuției naționale a 
patriei noastre. Pentru realizările de 
pînă acum vă felicităm din toată 
inima și vă dorim succese și mai 
mari.

In raionul și orașul Rupea — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
lucrează și învață oameni al mun-

TELEVIZIUNE
17 iunie

1S,00 Pentru noi, femeile /
13.30 Pentru copii și tineretul 

școlar: „Preludiu la va
canță",

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopedia.
20,45 „Muzica la porți de ce

superior brașovean la formarea ca
drelor de specialiști, la progresul 
științei și tehnicii.

Tară a Bîrsei
cii români, maghiari, germani, care 
de. secole au făurit împreună tot 
ceea ce există pe aceste meleaguri, 
iar astăzi, sub conducerea partidu
lui nostru, muncesc umăr la umăr 
pentru construirea socialismului în 
patria comună — România socialistă.

La intrarea în oraș am vizitat 
școala. Ne-a produs o deosebită im
presie și satisfacție faptul că copiii 
din acest oraș, români, germani și 
maghiari, învață de mici împreună 
și cresc însuflețiți de aceleași idea
luri de a-șl însuși cele mai valoroa
se cunoștințe, de a șe pregăti pen
tru a deveni buni cetățeni ai patriei 
lor, astfel ca mîine, luînd locul îna
intașilor, al părinților lor, să con
tribuie înfrățiți la făurirea societății 
socialiste și comuniste din România. 
Perspectivele, mari, la a căror rea
lizare vă aduceți o contribuție acti
vă și dumneavoastră, cetățenii ra
ionului și orașului Rupea, ne dău 
garanția că în anii următori, nivelul 
de viață al tuturor oamenilor mun
cii, muncitori, țărani, intelectuali, 
va crește și mai mult, că patria 
noastră va fi tot mai bogată, mai în
floritoare,

Continuîndu-si drumul, între șu
tele Fișer și Criț, într-o poiană ver
de, oaspeții fac popas la o stînă ca
racteristică pentru această regiune 
de păstorit, unde sînt primiți cu os
pitalitatea tradițională a bacilor și 
ciobanilor, care oferă un prînz cio
bănesc. /

După trecerea prin comunele Mi
hai Viteazu, Saschiz, Vînători, unde 
bucuria populară se desfășoară bo
gat în cinstea oaspeților, coloana de 
mașini se oprește la Albești, la casa 
memorială închinată marelui poet 
maghiar Șandor Petofi, cfre a căzut 
eroic chiar în această localitate, în 
lupta din primăvara anului 1Ș49 
împotriva trupelor contrarevoluțio
nare.

La intrarea în cașa memorială, 
conducătorii de partid și de stat sînt 
salutați de prof. Petcu Mercurie, șe
ful secției de învățămînt a raionului 
Sighișoara, care îi însoțește pe oas
peți evocînd firul vieții și al operei 
poetului. Oaspeții cercetează cu in
teres exponatele care luminează 
profilul de luptător al poetului, le
găturile lui eu revoluționarii vre
mii, stampele și hărțile care înfăți
șează bătăliile la care a participat, 
obiectele personale care i-au aparți
nut.

înalta prețuire de care s-a bucu
rat și se bucură opera lui Petfifi în 
patria noastră este ilustrată de nu
meroasele ediții ale versurilor lui, 
în limbile română și maghiara, prin 
larga difuzare a moștenirii lui poe
tice, Ca o încununare, la sfîrșitui vi
zitei, se prezintă un recital din ver
surile poetului în limbile română și 
maghiară. In cartea de onoare a 
casei memoriale, oaspeții au înscris 
cuvinte de prețuire pentru lupta 
dusă de acest genial și neînfricat 
poet revoluționar.

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

De la Albești, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Emil Bodnăraș, 
Ilie Verdeț, cu soția, și ceilalți 
oaspeți se îndreaptă spre orașul 
Sighișoara.

Vizita Jn regiunea Brașov conti
nuă.

Stelian CONSTANTINESCU 
Paul PIACONESCU 

Nicolae VAMVU 
Mircea IONESCU

tate",
21,10 Film serial: „Sjîntul".
22,00 Festival de muzică u- 

șoară — transmisie de 
la Bratislava.

23,30 Telejurnalul de noapte, 
24,00 Închiderea emisiunii.



STEACUr ROȘU

In legătură cu situația din Orientul Mijlociu
ședințele Consiliului de
U.R.S.S. a fost primit

Miniștri al 
la Palatul

Elysee de 
Charles de

președintele Franței, 
Gaulle.

Ministrul afacerilor externe al României 
a vizitat R. S. F. Iugoslavia

1STAXBLL
— Coresponden- 
Plopeanu, trans-

Ambasadorul Gheorgbe Diacones- 
cu, reprezentantul permanent al Re
publicii 
O.N.U., 
general 
vernul 
nia este de acord cu convocarea, 
Ia cererea guvernului Uniunii So
vietice, a unei sesiuni extraordina
re a Adunării Generale a O.N.U., 
consacrată examinării 
Orientul Apropiat.

Socialiste România la 
a comunicat secretarului 

al O.N.U., U Thant, că gu- 
Republicii Socialiste Româ-

situației din

Adunarea Generală 
se întrunește azi, 
lâ cererea Uniunii

a O.N.U.

Sovietice
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

La. cererea Uniunii Sovietice, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a convocat pentru sîmbătă 17 iu
nie, ora 15,30 (ora Bucureștiului), 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. pentru a discu
ta situația din Orientul Apropiat.

Un purtător de cuvînt al Orga
nizației Națiunilor Unite a men
ționat că cererea Uniunii Sovieti
ce a fost sprijinită de 73 de state 
membre ale O.N.U., ceea ce repre
zintă mai mult decît majoritatea 
necesară (jumătate plus unul din 
numărul total al membrilor 
O.N.U.).

Purtătorul de cuvînt a declarat, 
de asemenea, că prima ședință a 
Adunării Generale a O.N.U. va 
dezbate probleme de procedură, 
iar lucrările 
cepe luni 19

propriu-zise vor în- 
iunie.
¥

16 (Agerpres). — A- 
anunță că delegația

MOSCOVA 
genția TASS 
Uniunii Sovietice la sesiiinea ex
traordinară a Adunării Generale 
a O.N.U. este condusă de Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. Din dele
gație face parte și Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. In drum spre New 
York, delegația s-a oprit la Paris, 
unde, în cursul după-amiezii, pre-

Ministrul afacerilor 
rat corespondenților de 
bilirii rapide a unei păci drepte și durabile în Orientul Mijlociu. Gu
vernul turc și-a afirmat deja în mod categoric opoziția sa față de fo
losirea forței atît în ce privește obținerea de cîștiguri teritoriale pe sea
ma altor state, cît și pentru asigurarea prestigiului politic", 
unei întrebări, Caglayangil a subliniat că 
țiativă menită să asigure o

TRIPOLI

externe al 
presă că „'

. Turciei, Ihsan

.Turcia acordă o mare importanță sta-
Caglayangil, a decla-

Răspunzînd 
„Turcia va sprijini orice ini- 

pace echitabilă în Orientul Mijlociu".

Guvernul Libiei a cerut 
să „lichideze bazele lor din 
riile țării cît mai curînd posibil". Primul ministru Hussain Maziq a de
clarat că Libia este hotărîtă să realizeze acest obiectiv „conform intere
selor naționale" și să ia toate măsurile pentru accelerarea și executarea 
pe etape a evacuării trupelor americane și britanice din țară. Cererea 
de lichidare a bazelor militare și de retragere a trupelor străine a fost 
dictată de salvgardarea intereselor Libiei și a neutralității sale. Minis
trul libian al afacerilor externe, relatează agenția France Presse, a de
clarat ambasadorilor S.U.A. și Angliei că lichidarea bazelor și retragerea 
trupelor americane și engleze trebuie efectuate potrivit unui program 
urgent.

oficial guvernelor S.U.A. și Marii Britanii 
Libia și să-și retragă trupele de pe terito-

BELGRAD 16. 
tul Agerpres, N. 
mite : Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, la invitația 
Vecei Executive Federale a R.S.F.I., 
a făcut vineri o vizită oficială în 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia, ca trimis al conducerii 
de partid și de stat române. Mi
nistrul de externe al Republicii 
Socialiste România a fost primit 
de președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito. La primire au fost de 
față Mika Șpiliak, președintele 
Vecei Executive Federale, Marko 
Nikezici, secretar de stat pentru 
afacerile externe, Vladimir Po- 
povici, secretar general al preșe
dintelui republicii, Mișo Pavice- 
vici, adjunct al secretarului de stat

pentru afacerile externe, și Iakșa 
Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia Ia București, precum:și Va- 
sile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad. >

In aceeași zi, Corneliu Mănescu 
a avut convorbiri cu Mika Șpiliak, 
președintele Vecei Executive Fe
derale. In timpul convorbirilor ca
re au avut loc cu acest prilej, ;și 
care s-au desfășurat într-o atmos
feră prietenească, s-a făcut un 
schimb de păreri asupra situației 
din Orientul Mijlociu. La 
biri au participat persoane 
române și iugoslave.

După-amiază, ministrul
terne al Republicii Socialiste 
mânia, Corneliu Mănescu. s-a 
întors Ia București.

convor- 
ofici^le

de

re-

VIETNAMUL DE SUD ,A

KHARTUM
Guvernul sudanez a ordonat tuturor companiilor britanice și ame

ricane care operează în Sudan să-și înceteze activitatea, relatează agen
ția M.E.N. Ministrul sudanez al industriei minelor a declarat că ex- 
perții companiilor respective angajați de guvernul sudanez vor fi în cu- 
rînd expulzați din țară.

Lucrările Comitetului 
pentru decolonizare

DAR ES SALAAM 16 (Agerpres). 
In cadrul sesiunii Comitetului spe
cial al O.N.U. pentru decolonizare 
a luat cuvîntul Tikeran Sibsurin, 
secretar general al Partidului pro
gresist popular din Insulele Mau- 
riciu, care a vorbit despre lupta 
poporului acestei insule pentru 
âutoadmiriistrare și independență. 
Sibsurin a arătat că Marea Brita
nie împiedică traducerea în viață 
a rezoluției O.N.U. cu privire 
Insulele MauriciU, subliniind 
autoritățile engleze continuă 
construiască baze militare în 
ceastă regiune a Oceanului 
dian.

In cuvîntările lor alți vorbitori 
au condamnat prezența personalu
lui militar străin pe Insulele Mau- 
riciu și pe alte insule din partea 
de sud a Oceanului Indian, subli
niind în același timp, pericolul 
pe care aceste baze îl reprezintă

Ia 
că 
să 
a- 

In-

Reiiîiiune a conducătorilor 
Uniunii de Centru din Grecia
PARIS 16 (Agerpres). — Secre

tarul general al Uniunii de Cen- - 
tru, Nicolaides, care a părăsit ile
gal Grecia la 10 mai, după lovi
tura militară de stat, a anunțat la 
Paris că a avut loc o reuniune a 
conducătorilor Uniunii de centru

și că a fost creat un comitet di
rector pentru a organiza lupta îm
potriva actualului regim din Gre
cia. Acest comitet va 
rîndul grecilor emigrați 
pa, al căror număr se 
aproximativ 300 000.

activa în 
în Euro- 
ridică la

încheierea lucrărilor
Adunării Uniunii Europei occidentale

PARIS 16 (Agerpres). — Joi au 
luat sfîrșit la Paris lucrările se
siunii Adunării Uniunii Europei 
occidentale. Dezbaterile din ulti
ma zi a întîlnirii, scrie agenția 
Reuter, au fost dominate *de criza 
din Orientul Mijlociu. Cu acest 
prilej, între parteneri s-au mani
festat divergențe asupra proble
melor de politică externă. Aduna
rea a adoptat o serie de recoman
dări, Una dintre ele sugerează 
convocarea de urgență a Consi
liului ministerial al U.E.Q. pen
tru a studia măsurile umanitare 
de luat și căutarea unor soluții 
pentru stabilirea unei păci dura
bile în Orientul Mijlociu. Agenția 
France Presse relevă că între par
teneri a survenit un dezacord a- 
tunci cînd s-a pus problema adop-

tării unei recomandări care defi
nește principiile pe baza cărora 
Adunarea U.E.O. ar dori să se 
realizeze o înțelegere durabilă în 
această parte a lumii.

Alte recomandări preconizează 
examinarea consecințelor politice 
și militare ale loviturii de stat 
din Grecia și invită guvernele ce
lor șapte țări membre ale U.E.O. 
(Marea Britanie, Franța, R.F.G., 
Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg) 
să găsească o formulă de comu
nitate politică a Europei occiden
tale acceptabilă pentru toți și să 
definească în comun o strategie a 
Europei occidentale.

La sfîrșitul reuniunii, adunarea 
a votat o moțiune de cenzură îm
potriva Consiliului ministerial al 
U.E.O. pe care-1 acuză de inacti
vitate în perioada dintre sesiuni.

16 (Agerpres). — In 
de sud s-au înregistrat 
de baza militară de la 
două ciocniri puternice

pentru popoarele din Africa și 
Asia.
, Secretarul general al Organiza

ției populare din Africa de sud- 
vest, Jakob Kuhangwa, a descris 
condițiile deosebit de grele în ca
re trăiește populația din Africa de 
Sud-Vest și R.S.A. lipsită în rhăjo- 
ritatea ei de orice drepturi.' El a 
exprimat hotărîrea de a continua 
lupta pînă la

’ denței Africii
dobîndirea indepen- 
de Sud-Vest.

Bilanf al acțiunilor ofensive 
lansate de patrioți

SAIGON 
Vietnamul 
joi, la sud 
Dan Nang
între forțele patriotice și trupele 
americane angajate în cadrul ope
rației „Arizona". La 40 kilometri 
de bază, relatează corespondentul 
agenției Reuter, o companie de 
pușcași americani a fost prinsă 
sub tirul violent al patrioților, as
cunși în adăposturi fortificate. In 
ajutorul americanilor au-fost •tri
mise întăriri, precum și avioane 
cu reacție, care au folosit împo
triva patrioților bombe.cu napalm-

La cîțiva kilometri depărtare, o 
altă companie americană a fost 
atacată de unități ale patrioților. 
Luptele, de o intensitate deosebi
tă, scrie agenția citată, au durat 
peste trei ore.

Făcînd bilanțul acțiunilor ofen
sive lansate de patrioții sud-viet- 
namezi în cursul lunii mai, agen
ția V.N.A. menționează că patrțo- 
ții care au acționat în regiunea 
platourilor înalte' au scos din luptă 
aproximativ 1 500 de inamici. In 
aceeași perioadă, în zona respec
tivă au fost doborîte 15 avioane, 
10 vehicule militare au fost dis
truse, iar un pod a fost aruncai 
în aer.

4

Accident minier 
în Austria

•*v

Exod fără precedent
al cetățenilor haltieni

SANTO DOMINGO 16 (Ager
pres). — Călători sosiți la Santo 
Domingo din capitala Haiti-ului, 
Port-au-Prince, au relatat că dic
tatorul acestei țări, Francois Du
valier, a Instituit un regim de te
roare în condițiile în care poziți
ile sale devin tot mai șubrede. Se . 
înregistrează un exod fără prece
dent al cetățenilor haitieni care 
trec granița în Republica Domini
cană sau folosesc diferite ambar
cațiuni pentru a se refugia în alte 
țări din regiunea Mării Caraibilor.

La Rio de Janeiro, surse infor
mate au anunțat că 44 de opo- 
nenți ai lui Duvalier s-au refugiat 
la Ambasada Braziliei din Port- 
au-Prince, ceea ce a provocat o 
criză diplomatică între ceje două 
țări. Alți 22 de cetățeni haitieni 
s-ar fi refugiat la ambasada Pa
namei. însărcinatul cu afaceri al 
Braziliei a fost rechemat de gu
vernul său „pentru consultări", a-

ceastă măsură fiind luată după u- 
nele știri, potrivit cărora guvernul 
haitian l-ar fi, declarat „persona 
non grata". O măsură similară pa
re să fi fost luată și împotriva în
sărcinatului cu afaceri al Panamei 
la Port-au-Prince.

greve

(Agerpres). — 
publicate de 

în

WASHINGTON 16
Potrivit statisticilor
Ministerul Muncii din S.U.A., 
primele 4 luni ale anului acesta
au fost în grevă mai mulți mun- 

: citori decît în aceeași perioadă a 
ultimilor 14 ani. Din ianuarie pînă 
în aprilie 1967 au fost declarate 
1 635 de greve, la care au partici- 
pat- 846 000 de muncitori. Cea mai 
puternică mișcare grevistă, la care 
participă 50 000 de persoane, a în
ceput în industria cauciucului la 
21 aprilie și continuă și în pre
zent. i
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NEUNKIRCHEN 16 (Agerpres).
Cinci
urma 
metri 
niferă 
Ag“

mineri au dispărut'’joi îh 
unei surpări produse lâ 850 
adâncime în galeria carbo- 
„Niederheinische Bergwerke 
din apropierea localității

Toenisberg (Austria). Deși se men
ționează că nu au fost pierdute 
toate speranțele, pînă vineri di
mineața echipele de saivare nu 
reușiseră să degajeze galeria.

Wilson va încerca încâ o datei 
sâ-l convingă pe

LONDRA 16 (Agerpres). — Luni, 
primul ministru britanic, Harold 
Wilson, va face o vizită la Paris, 
unde va avea convorbiri cu preșe
dintele Franței, generalul de 
Gaulle. Intr-un comentariu con
sacrat acestei vizite, agenția France 
Presse arată că „primul ministru 
britanic va încerca încă o dată să 
convingă pe generalul de Gaulle 
că intrarea Marii Britanii în Piața 
comună ar fi în mod fundamental 
avantajoasă pentru Europa occi
dentală". Deși Wilson știe precis 
care este 
Republicii 
proiectul 
C.E.E., se

atitudinea președintelui 
Franceze cu privire la 

britanic de aderare la 
apreciază că el nu va

aduce nici o nouă propunere, nici 
chiar o nouă sugestie. Ministerul 
britanic de externe, cu trei zile 
înaintea plecării primului ministru 
la Paris, a ținut să precizeze că 
Marea Britanie nu va accepta 
niciodată un statut de asociere, 
chiar provizoriu. Primul ministru 
britanic dorește în continuare ca 
Anglia să devină membru deplin 
al Pieței comune.

A.F.P. remarcă că o altă ideie 
a progresat sensibil la Londra și 
în special în cercurile financiare: 
aceea a abandonării rolului inter
național al lirei sterline. (Aceasta

de Gaulle
a fost una din condițiile formu
late de Franța privind intrarea 
Angliei în Piața comună). In a- 
cest domeniu, drumul parcurs nu , 
a fost încă suficient pentru a me
rita o punere la punct din partea 
autorităților oficiale. Dar acum 
trei zile, ziarul „Financial Times", 
după ce a analizat circumstanțele 
noilor dificultăți ale lirei sterli
ne legate de crjza din Orientul 
Mijlociu, a cerut „autorităților de 
a lua măsuri necesare".. Șeful par- 
tidului liberal, Jeremy Thrope, 
vede aceste măsuri sub forma u- 
nei renunțări la rolul internațio
nal al lirei sterline și crearea u- 
nei monede de rezervă europene, 
A.F.P. menționează că trezoreria 
britanică nu a ajuns încă pînă aici, 
însă, se crede că Wilson ar putea 
informa pe generalul de Gaulle 
că problema este în studiu.

In fine, pe plan economic, Situa
ția Marii Britanii nu este așa de 
prosperă 
vernul.

Avînd 
junctură 
motivele
genția France Presse apreciază că 
„schimburile de vederi între Wil
son și de Gaulle nu vor fi lipsite 
de interes".

cum ar fi dorit-o gu-

în vedere actuala con- 
internațională și pentru 
enumerate mai sus, a-

Tiparul t LP.H. Subunitatea Petroșani 4Q36S


