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TOVARĂȘULUI Plecarea delegației române
Ia sesiunea extraordinară

NICOLAE CEAUȘESCU
la întîlnirea tu activul de partid din regiunea Brașov

a Adunării Generale a O.N.U.

f DRAGI TOVARĂȘI,
; 'N,e aflăm : la încheierea vizitei 

| noastre în regiunea Brașov. Aș în- 
‘ cerca, să redau impresiile cu care 

am rămas în urma întîlnirilor cu 
activul de partid , și de stat, cu 
muncitorii, țăranii, intelectualii, cu 
oamenii muncii români, maghiari, 
germani, cu zeci și sute,de mii de 
locuitori ai orașelor și satelor re
giunii Brașov, bărbați, femei, ti- 
neri, care cu toții,. într-un fel sau 

I altul, au ținut să-și exprime senti- 
I mentele de încredere nestrămutata 
‘ în politica marxist-leninistă a 

partidului nostru. în manifestările 
călduroase cu care am fost întîm- 
pinați de oamenii muncii din Bra
șov. din Tîrgu Secuiesc, Sf. Gheor- 
ghe, Rupea, Sighișoara, Blaj, Me
diaș, Sibiu. Făgăraș, din comuna 
Moacșa și altele, ne-a impresionat 

j în mod deosebit felul în care ei au 
I înfățișat realizările obținute pînă 

acum, ca și perspectivele minunate 
ce se deschid în fața fiecărei între
prinderi sau cooperative, a fiecă
rui oraș sau localitate din regiune. 
Toate acestea sînt o dovadă grăi
toare a faptului că oamenii muncii 
din regiunea Brașov, la fel ca și 
întregul nostru popor, urmează cu 
încredere neabătută politica inter-

Activitatea în industrie - la nivelul 
rolului hotărîtor pe care-l îndeplinește 

în întreaga viață economică
Sînt în Brașov uzine a căror pro

ducție străbate numeroase țări. în 
general produsele lor reușesc să 
primească o apreciere pozitivă, du- 
cînd vestea despre hărnicia po
porului nostru și mai cu seamă des
pre succesele obținute în domeniul 
industrializării de România socia- 

< listă. Aceasta pune însă în fața 
J muncitorilor, inginerilor și tehni- 
I cienilor din Brașov răspunderi și 
; mai mari. în următorii ani, pro- 
. ducția de tractoare, camioane, rul- 
j menți, mașini-unelte va cunoaște 

■ o dezvoltare crescîndă, sarcini deo
sebite revenindu-le în această pri
vință constructorilor de camioane 
și tractoare din Brașov. Știți bine, 
și mă refer la aceste întreprinderi, 
ai căror directori sînt de față, că 
pe lingă laude, au primit și multe 
critici și cred că și acestea sînt în
dreptățite, ca și iaudele. Aici, în 
cadrul activului de partid, se cade 
să vorbim și despre neajunsuri, 
fără a diminua cîtuși de puțin re
zultatele bune ale acestor două 
uzine. Mai este încă loc pentru ri
dicarea nivelului tehnic, pentru 
perfecționarea continuă a parame
trilor tehnici ai tractoarelor, ca și 
ai camioanelor. Aceasta este nece
sar atît pentru nevoile noastre in- 

La încheierea vizitei, populafia din Brașov a salutat cu însuflejire pe conducătorii de partid și de stat

nă și externă a partidului și o în- 
făptuieso cu.hotărîre și fermitate.

Realizările oamenilor muncii din 
Brașov sînt o contribuție însemnată 
la marile înfăptuiri ale întregului 
nostru popor pe calea construirii 
socialismului, a ridicării nivelului 
său de trai. Regiunea Brașov ocu
pă un loc de seamă în industria 
țârii, dînd circa 11 la sută din to
talul producției industriale. Aici se 
găsesc o serie de întreprinderi con
structoare de mașini care au un rol 
de o importanță deosebită în eco
nomia națională. Se. găsesc, de ase
menea, importante întreprinderi 
chimice, ale industriei ușoare și ali
mentare. Regiunea Brașov este una 
din cele mai industrializate regiuni 
ale țării noastre. Este adevărat că 
și în trecut, ea a cunoscut o dez
voltare mai mare decît alte regiuni, 
dar trebuie să spunem că locul de 
frunte în ce privește industria l-a 
ocupat și îl ocupă în anii socialis
mului ca rezultat al politicii de 
industrializare, al atenției deose
bite pe care partidul nostru a 
acordat-o industriei constructoare 
de mașini, al priceperii oamenilor 
muncii, a clasei muncitoare din 
Brașov care au știut să valorifice 
în condiții bune mijloacele fi
nanciare și materiale puse la înde- 
mînă.

terne, cît și pentru a pătrunde pe 
piața altor țări, știind bine că în 
perspectivă, o parte foarte însem
nată . a producției de tractoare și 
de camioane va trebui să o expor
tăm, avînd de făcut față concuren
ței din ce în ce mai mari din 
partea unor țări cu veche tradiție 
în această producție. Pornind de la 
rezultatele bune de pînă acum, va 
trebui să depunem în continuare 
eforturi pentru a lichida neajunsu
rile care mai există și care vă sînt 
cunoscute. Noi considerăm că îm
bunătățirea activității în aceste 
două mari uzine, ca de altfel în 
toate întreprinderile orașului și re
giunii Brașov, trebuie să consti
tuie obiectul unei preocupări mai 
active din partea organelor de 
partid și, în primul rînd, a condu
cerilor întreprinderilor. Oricît de 
bună ar fi îndrumarea comitetului 
regional de partid — și nu s-ar^pu
tea spune că nu mai poate fi încă 
îmbunătățită — rezultatele nu vor 
fi din cele mai bune dacă condu
cerile întreprinderilor nu vor ști 
să depună ele însele o muncă crea
toare și activă. Ceea ce s-a realizat 
în ultimul timp ia uzina de cami
oane, de pildă, care de aproape un 
an are un nou director, este o do

vadă că îmbunătățirea activității 
întreprinderii depinde în cea mai 
măre măsură de propria condu
cere tehnică-administrativă. De a- 
ceea, trebuie să ajutăm conducerile 
întreprinderilor să lucreze bine, 
să-și însușească temeinic știința 
conducerii și organizării producției, 
să acorde mai multă atenție mobi
lizării specialiștilor și tuturor oa
menilor muncii la îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid în fața 
industriei noastre. Ceea ce a rea
lizat industria din Brașov este o 
garanție că ea va obține succese 
și mai mari. Noi am dori ca re
giunea Brașov să facă eforturi de a 
ocupa în acest cincinal locul întîi 
în ce privește activitatea din in
dustrie. Vă dorim succes în reali
zarea acestui obiectiv. Aveți, de 
aitfel, și o obligație morală, ca 
să spun așa : fiind una din regiu
nile cele mai industrializate, trebuie 
să munciți în așa fel, încît să nu 
dezmințiți cu nimic nici hărnicia 
muncitorilor și inginerilor din 
Brașov, și nici rolul hotărîtor pe 
care îl are industria în întreaga 
activitate economică.

Desigur, tovarăși, trebuie să a- 
cordăm o atenție sporită mai bunei 
organizări a producției, creșterii 
productivității muncii, reducerii 
cheltuielilor materiale de produc
ție, încă foarte ridicate, reducerii 
îndeosebi a consumurilor de ma
teriale, care la noi sjnt mai mari 
decît în țările avansate, chiar la 
unele produse bune. Va trebui să 
ne preocupăm mai mult de ridi
carea calificării muncitorilor, mai
ștrilor, inginerilor, de pregătirea 
numărului necesar de muncitori 
calificați, ținînd seama de nevoile 
în continuă creștere ale economiei 
noastre și de faptul că astăzi în 
întreprinderi sînt încă un număr 
însemnat de muncitori care intră 
în producție cu o calificare de 
numai cîteva luni, ceea ce nu poa
te să nu aibă repercusiuni asupra 
producției.

în acești ani aveți, de asemenea, 
de înfăptuit un amplu program de 
investiții. Realizarea lui cere din 
partea tuturor organelor de partid 
și de stat o preocupare mai in
tensă decît pînă acum, atît pentru 
ca toate capacitățile noi să fie 
puse în funcțiune la timp, cît mai 
cu seamă ca lucrările să fie bine 
executate. Cîteodată se întîmplă, 
nu numai în industria chimică, dar 
și la construcțiile de mașini, să 
treacă luni în șir de la termenul 
de dare în funcțiune, iar noile o- 
biective nu numai că nu produc, 
dar ne dau multă bătaie de cap și 
ne impun cheltuieli suplimentare 
pentru a le aduce la situația de 
a produce și a ajunge la para
metrii proiectați. O răspundere 
mare au ministerele și proiectan- 
ții, dar aceasta nu diminuează cu 
nimic răspunderea conducerilor în
treprinderilor și a organelor regio
nale și orășenești de partid. Dacă 
la început mai sînt criticate și 

ministerele și proiectanții, pînă la 
urmă rămîn sub focul criticii nu
mai conducerile de întreprinderi 
și organizațiile de partid. Iată de 
ce, ca să evităm critica — doar nu 
e prea plăcută — trebuie să fim 
de la început mai pretențioși față 
de proiectanți și de ministere, să 
depunem toate eforturile pentru ca 
noile unități să fie realizate în 
condițiile cele mai bune, să 
poată lucra bine din primul mo
ment, Noi considerăm că activita
tea în domeniul investițiilor în re
giunea Brașov se desfășoară, am 
putea spune, satisfăcător — nu o 
putem aprecia chiar ca bună — dar 
sînt condiții ca investițiile planifi
cate să se realizeze în întregime, a-

Prin muncă stăruitoare să punem 
in valoare marile posibilități 

ale agriculturii socialiste
în continuare, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a spus : în Brașov, deși 
agricultura nu deține o pondere 
atît de ridicată în economia regiu
nii ca în alte regiuni ale țării, ea 
are importanță, deoarece dă canti
tatea cea mai mare de cartofi pen
tru fondul central, o cantitate în
semnată de sfeclă de zahăr și are 
un sector zootehnic relativ dezvol
tat. Nu voi vorbi despre succese, 
întrucît ele vă sînt cunoscute tutu
ror. Desigur că au fost obținute o 
serie de realizări. Producțiile sînt 
însă sub posibilitățile agriculturii 
noastre socialiste. Trebuie să recu
noaștem că producția de cartofi 
este mică, la fel și producția de 
sfeclă. Nu mă refer la grîu sau po
rumb, pentru că aceste culturi nu 
sînt specifice regiunii. Nici în ce 
privește zootehnia, rezultatele nu 
sînt pe măsura posibilităților ; mai 
cu seamă producția de lapte este 
mică. Consider că îndreptînd în 
continuare atenția organelor de 
partid și de stat înspre industrie, 
cum e și normal pentru Brașov, tre
buie să existe în același timp ceva 
mai multă grijă pentru agricultură. 
Dacă în acest domeniu există o ră- 
mînere în urmă, ea nu se datorează 
faptului că aici ar fi condiții mai 
proaste ca în alte părți. După cum 
știți, în regiunea dv. a existat și 
în trecut o agricultură destul de 
avansată, care realiza producții

Izvoare bogate ale culturii 
și artei populare

In regiunea dv„ a spus în con
tinuare vorbitorul, în anii socialis
mului s-a dezvoltat puternic învă
țământul, Brașovul devenind unul 
din centrele importante universi
tare ale României. în adunarea cu 
intelectualii m-am referit la rezul
tatele bune obținute și nu aș dori 
să mai insist asupra lor. Ceea ce 
aș vrea să subliniez aici este nece
sitatea ca organele de partid, con
ducerile instituțiilor de învățămînt, 
inclusiv ale școlilor, liceelor, să 
depună mai multe eforturi pentru 
îmbunătățirea și ridicarea nive
lului învățământului nostru de 
toate gradele. Această proble
mă se află în atenția con
ducerii partidului și statului. 
Sînt în .curs de pregătire 
studii, materiale care urmează să 
fie dezbătute spre a se lua o serie 
de măsuri încă din toamnă, o dată 
cu începerea noului an de învă
țămînt. Dar pe lîngă problemele 
centrale ce trebuie să-și găsească 
o rezolvare cît mai corespunză
toare nevoilor economiei și cultu
rii noastre, sînt încă multe pro
bleme în învățămînt care depind 
și pot fi rezolvate de conducerile, 
de cadrele din institutele, liceele 
și școlile respective. De aceea 
considerăm că organele și organi
zațiile noastre de partid trebuie 
să se sfătuiască și să șe consulte 
cu aceste cadre, pentru a se pu
tea stabili măsurile cele mai co
respunzătoare. Ridicarea nivelului 
invățămîntului de toate gradele 
are o importanță hotărîtoare pen
tru dezvoltarea întregii noastre ac
tivități economice și sociale. Sar
cinile mari care ne stau în față nu 
pot fi rezolvate fără cadre cu o te
meinică pregătire, înarmate cu cu
noștințele cele mai moderne și de 
aceea trebuie să dăm învățămîntu- 
lui o atenție mai mare decît pînă 
acum, să depunem toate eforturile 
ca acesta să răspundă cerințelor 

tît în acest an, cît și în întregul 
cincinal. Astfel, se va dovedi și în 
acest domeniu priceperea și capa
citatea organizațiilor de partid și 
a colectivelor de oameni ai mun
cii, de a înfăptui sarcinile trasate 
de partid. Noi sîntem convinși că 
veți realiza cu succes aceste sarcini.

Am putea spune, în concluzie, că 
vizita în întreprinderile din Bra
șov ne-a lăsat o impresie bună și 
felicităm din toată inima pe toți 
cei care au contribuit la realizările 
obținute — muncitori, tehnicieni, 
ingineri, conducerile întreprinderi
lor, organizațiile de partid și, bine
înțeles, comitetul regional și comi
tetele raionale și orășenești de 
partid.

mari ; țărănimea din Brașov știe să 
producă cartofi, sfeclă de zahăr și 
de sute de ani se ocupă de 
creșterea animalelor. De aceea 
se pare că neajunsurile pornesc 
mai mult din partea organelor de 
specialitate, a sfaturilor populare, 
a celor care sînt chemați să în
drume și să acorde unităților agri
cole sprijin tehnic.

Cu prilejul vizitei noastre, am 
constatat preocuparea permanentă a 
țărănimii cooperatiste pentru ridi
carea nivelului de activitate în pro
ducția agricolă. în general ne-a lă
sat o impresie plăcută felul în 
care sînt lucrate ogoarele, existînd 
perspectiva de a se obține în acest 
an unele recolte bune.

Este de dorit însă, ca atît comi
tetul regional și celelalte organe de 
partid, cît și organele agricole în
deosebi să activeze mai stăruitor 
pentru lichidarea lipsurilor și ri
dicarea agriculturii din regiunea 
Brașov la nivelul de dezvoltare al 
agriculturii socialiste moderne; 
agricultura regiunii să poată sta 
alături de industrie, prin re
zultatele ei bune, prin produc
țiile mari. Noi sîntem convinși că 
în anii următori se vor obține și 
în acest domeniu rezultate mai 
bune și urăm cooperatorilor și or
ganelor de stat și de partid succese 
mari în activitatea lor.

epocii noastre de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Dînd o înaltă apreciere cadrelor 
didactice din regiune și urîndu-le 
să obțină succese și mai mari în 
muncă, vorbitorul a spus în conti
nuare : Regiunea Brașov cunoaște 
o activitate cultural-artistică des
tul de dezvoltată. Există de altfel 
și o tradiție veche în această pri
vință. Sînt aici creatori de artă din 
diferite domenii, în regiune aveți 
teatre în limba română, germană, 
maghiară, un număr însemnat de 
cămine culturale și mai cu seamă 
de formațiuni artistice-culturale 
care fac cinste nu numai regiunii 
dv., dar în general activității cultu- 
ral-artistice din patria noastră. Am 
și întîlnit, de altfel, zeci și zeci de 
asemenea formațiuni care, în- 
tr-o formă sau alta, și-au demon
strat măiestria. Din bogăția 
de talente, din felul în care reu
șesc să îmbine frumosul, armonia 
cu spiritul patriotic, socialist, cred 
că ar avea de învățat destui oameni 
de creație care stau prea mult în 
cabinetele din București. Nu vreau 
să le fac o critică, dar cîțiva sînt 
aici, și ei înșiși ne-au mărturisit că 
au rămas impresionați văzînd bogă
ția artei populare cultivate de for
mațiile artistice, ca și măiestrele 
cusături, țesături. Ele arată ce po
por minunat’ avem, cum a știut el 
din timpuri îndepărtate să păstre
ze și să dezvolte tradițiile frumo
sului, arta populară, care are va
loare nu numai pentru țara noas
tră, dar și pe plan internațional. 
Este demn de remarcat că în în
treaga activitate a formațiunilor 
artistice și în arta populară în ge
nere se reflectă viața și mun
ca înfrățită a românilor, maghiari
lor și germanilor. Formațiunile sînt 
de altfel comune, în dansuri și în 
cîntece se găsesc elemente din arta 

(Continuare în pag. a Iii-a)

Duminică dimineața a plecat 
spre New York delegația Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
care va participa la sesiunea extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată examinării si
tuației din Orientul Apropiat.

Din delegație face parte și Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Delegația este însoțită de 
consilieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bănea-

PARIS 18. — Corespondentul A- 
get’pres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Duminică la amiază a sosit la Pa
ris, în drum spre New York, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, conducăto
rul delegației române la Sesiunea 
extraordinară a Adunării Generale 
a O/N.U.

în marele salon de onoare al ae
roportului Orly, deasupra căruia 
erau arborate drapele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Franței, Ion Gheorghe Maurer și

O fabrică pe șenile ; sute de tone în fiecare schimb mușcă marile cupe ale 
excavatorului ce lucrează în cariera de lignit de la Rovinari. Colectivul ca
rierei, folosind bine tehnica modernă cu care a fost înzestrat, și-a depășit 

sarcina de plan Foto : M. Andreescu

Sărbătoarea aripilor 
românești

Printre icarii mo
derni, pionierii aeru
lui care au marcat zo
rii aviației, transfor
mând in realitate visul 
multimilenar al omu
lui de a zbura, se a- 
flă alături de acelea 
ale altor popoare și 
ilustre nume de ro
mâni. Primul avion 
care a decolat cu mij
loace proprii de bord 
a fost construit de in
ginerul și inventato
rul Traian Vuia. Sînt 
șaizeci și unu de ani 
de atunci. Primul zbor 
aeroreactiv cu un a- 
vion de construcție 
proprie a fost efectuat 
de inginerul Henri 
Coandă. Primul avion 
construit în România 
a fost realizat de in
ginerul și pilotul Au
rel Vlaicu. autorul u- 
nor performanțe de 
zbor extraordinare la 
vremea lor.

Ziua aviației, sărbă
toare devenită tradi
țională, a prilejuit ieri 
numeroase manifestări 
în țară. Poporul a cin
stit memoria eroilor 
aerului.

In comuna Aurel 
Vlaicu, locul de naș
tere a pionierului a- 
viației românești. La 

adunarea organizată 
cu acest prilej în sala 
căminului cultural, a 
fost evocată figura lui 
Aurel Vlaicu și s-a 
relevat, totodată, dru
mul glorios parcurs de 
aviația țării noastre. 
Au fost depuse coroa
ne și buchete de flori 
la bustul aviatorului 
de lingă casa părin
tească.

Numeroși partici- 
panți au vizitat, în 
cursul zilei, muzeul 
memorial, unde sînt 
expuse o parte din 
uneltele cu care Vlai
cu a construit prima 
sa mașină de zbor, ma
cheta avioanelor rea
lizate ele el, o parte 
clin echipamentul cu 
care a făcut ultimul 
zbor, precum si unele 
obiecte concepute și 
executate cînd era e- 
lev și student.

La Bănești, în a- 
propiere de orașul 
Cîmpina, în fața mo
numentului ridicat pe 
locul unde Aurel Vlai
cu s-a prăbușit cu ae
roplanul construit de 
el, în încercarea-i te
merară de a trece 
Carpații, a avut loc 
o adunare populară. 
Au venit să-i aducă

sa, delegația a fost condusă de-. to
varășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Niculescu 
Mizil, Ilie Verdeț, membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai guvernului.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadelor Franței și S.U.A., acre
ditați la București.

(Agerpres)
★

persoanele care îl însoțesc au fost 
întîmpinați de Herve Alphand,, se
cretar .general în Ministerul de Ex
terne francez, și de Jacques O’Con
nor, consilier, din partea Protocolu
lui Ministerului de Externe francez.

A fost de față dr. Victor Dimi- 
triu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Paris, precum 
și membri ai ambasadei române.

La orele 15,10 GMT, președintele 
Consiliului de Miniștri al României, 
Ion Gheorghe Maurer, și membrii 
delegației au plecat spre New 
York.

omagiul oameni ai 
muncii din Ploiești, și 
Cîmpina, țărani coope
ratori din satele în
vecinate Băneștilor, 
pionieri și școlari. In 
acordurile solemne ale 
fanfarei militare, care 
intona marșul Eroilor, 
se depun coroane și 
buchete de flori din 
partea aviatorilor mili
tari. a TAROM-ului, a 
organelor de partid și 
de stat din regiunea 
Ploiești, a unor între-, 
prinderi de pe Valea 
Prahovei și raionul 
Cîmpina. Așează cu 
pioșie buchețele de 
flori pionierii, mulți 
dintre ei pasionați a- 
eromodelisti. O com
panie dă onorul și de
filează prin fața mo
numentului.

O adunare populară 
consacrată Zilei avia
ției a avut loc și în 
satul natal al lui Tra
ian Vuia, din raionul 
Răget, care poartă azi 
denumirea marelui in
ventator. Cu acest pri
lej, generalul de avia
ție Ion Stoian, a vor
bit celor prezenți des
pre semnificația Zilei 
aviației din Republica 
Socialistă România.

Al. P.
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După mitingul din Sibiu, con- 
ducătom de pari id și de stat 
străbat din nou principalele ar
tere ale orașului, îndreptîndu-se

spre. Avrig. Miile de cetățeni 
veniți în întîmpinarea înalților 
oaspeți îi salută cu entuziasm.

Coloana de mașini străbate mîn- 
dre așezări sibiene care au îmbră
cat în această dimineață haine săr
bătorești. Pretutindeni se întîlnesc 
semne ale ospitalității, casele sînt 
împodobite cu frumoase covoare șj 
ștergare lucrate cu măiestrie. Țăra
nii cooperatori din Șelimbăr, comu
nă intrată în istorie ca loc al unei 
mari bătălii purtate de Mihai Vi
teazul, salută cu dragoste, pornită

din inimă, pe înalții oaspeți. Apoi, 
conducătorii de partid și de stat fac 
un scurt popas în comuna Avrig de 
unde s-a ridicat marele cărturar ro
mân Gheorghe Lazăr. în frumoasele 
costume avrigene, localnicii veniți 
cu mic cu mare în întîmpinarea 
oaspeților își exprimă dragostea și 
atașamentul față .de conducerea 
partidului Urarea de bun venit este 
rostită de octogenarul profesor Ro

mulus Cîndea, strănepot al înflăcă- 
ratului patriot și învățat Gheorghe 
Lazăr. La bustul ridicat în memo
ria acestuia au loc momente emo
ționante. Este depusă o coroană de 
flori pe- a cărei panglică sînt în
scrise cuvintele : „în memoria ma
relui cărturar Gheorghe Lazăr, din 
partea Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român". Două 
coruri reunite intonează „Imnul lui 
Gheorghe Lazăr" compus de un 
profesor și o elevă de la liceul ce 
poartă azi numele marelui cărturar. 
Năzuința de care era însuflețit 
acest ctitor de școală românească 
se împlinește azi cu prisosință pe 
plaiurile sale, ca și în întreaga țară, 
în școlile din Avrig învață azi 
peste. 1 200 de elevi. în această 
toamnă o nouă școală își va des
chide porțile pentru noile gene
rații de elevi.

Pretutindeni, conducătorii de partid și de stat au fost întîmpinaji cu caldă ospitalitate

peratiste din Țara Făgărașului 
succese tot mai importante în ac
tivitatea ei, recolte tot mai mari 
și mai mari.

Aș dori în încheiere să urez tu
turor locuitorilor orașului și raio
nului Făgăraș succese în toate do
meniile de activitate, și în indus
trie, și în agricultură, și în învă- 
țămînt, și în cultură, pentru înde
plinirea în bune condiții a sarci
nilor care le revin din programul 
elaborat de Congresul al IX-lea al 
partidului. Să vă aduceți o contri
buție tot mai mare, alături de toți 
oamenii muncii din regiunea Bra
șov, de întregul nostru popor, Ia 
înflorirea patriei noastre socialiste, 
la bunăstarea întregului nostru po
por. Vă urez din toată inima la 
toți multă sănătate și fericire, to
varăși 1

★
Despărțirea de făgărășeni se pre

lungește. în calea oaspeților se aș
tern covoare de flori. Flutură ste- 
gulețe roșii și tricolore, răsună pre
lungi urale. Țara Făgărașului, acest 
străvechi pămînt românesc de la 
poalele Carpaților, își exprimă re
cunoștința pentru înflorirea lui de 
astăzi, pentru frumusețile cu care 
se împodobește zilnic.

drumul

De la Ucea de Jos coloana de 
mașini părăsește șoseaua' națională 
îndreptîndu-se spre sud. Chiar sub 
pavăza munților se află unul din
tre cele mai importante centre in
dustriale apărute pe harta țării în 
urmă cu 15 ani: Victoria. Aici oas
peții sînt intîmpinați de aceeași at
mosferă de sărbătoare. Numeroșii 
călăreți îmbrăcați în costume tra
diționale se înșiruie de-a lungul șo
selei purtînd ca semn al ospeției 
steagul „chemătorilor la nuntă".

Oaspeții își continuă
spre combinatul chimic, puternică 
unitate a industriei chimice din 
țara noastră La intrarea în palatul 
administrativ, oaspeții sînt întîmpi- 
nați de Gheorghe Găitan, prim- 
secretar al Comitetului raional 
P.C.R Făgăraș. Constantin Popa, 
președintele sfatului popular raio
nal, de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, de tova
rășul Constantin Scarlat, ministrul 
industriei chimice, de cadre de con
ducere ale combinatului. Inginerul 
Ilarie Sofron, directorul general al 
combinatului, informează oaspeții 
despre realizările colectivului, des
pre sarcinile dezvoltării în perspec
tivă a combinatului.

Datorită investițiilor alocate de 
stat, combinatul chimic Victoria 
și-a dezvoltat an de an capacita
tea de producție. Numai în ultimii 
trei ani aici s-au dat în exploatare 
instalația de metanol II și insla- 
lația de formol, iar instalația de 
cleiuri și-a dublat capacitatea. Dez
voltarea și modernizarea combi
natului a făcut ca producția aces
tuia să crească de patru ori față 
de 1955. Se vizitează 
Pentru cîteva 
opresc în fața 
industriale în 
Este instalația
asigura, datorită concepției 
structive și tehnologice avansate, 
obținerea unor înalți indici tehni- 
co-economici, superiori celorlalte 
două instalații de metanol ale com
binatului Cadre de conducere ale 
combinatului raportează conducăto
rilor de partid și de stat că, în 
urma angajamentului luat de către

combinatul, 
minute oaspeții se 
unei noi construcții 
plină desfășurare, 
metanol III, care va 

con-

constructori, montori și Instalatori, 
noua instalație va fi dată în ex
ploatare cu două luni înainte de 
termenul prevăzut. La despărțire, 
în aclamațiile mulțimii, oaspeții 
urează chimiștilor de la Victoria, 
constructorilor și 
succese în 
cu zi.

Oaspeții 
străvechea 
numită încâ din 1393 
oraș românesc". Cu 
ei falnice, străjuite de 
nice bastioane, această cetate 
fost inima ținuturilor de la poalele 
Carpaților, iar istoria ei este le
gată veac de veaG de istoria Țării 
Românești. Incepînd încă din se
colul al XIV-lea, Țara Făgărașului 
e stăpînită de voievozii munteni, 
de la Basarab cel Bătrîn. Vladislav 
Vlaicu, Mircea cel Bătrîn și Vlad 
Țepeș pînă la Mihai Viteazul, care 
ține aici scaun 
biserică și dă 
românește.

Dar la gloria 
adaugă înflorirea pe care a adus-o 
epoca socialismului Orașul a deve
nit în anii noștri un puternic cen
tru industrial. Aici se află un mare 
combinat al industriei chimice, o 
uzină constructoare de utilaje pen
tru industria chimică și alte unități 
industriale.

în piața orașului zeci de mii de 
muncitori, intelectuali, țărani din 
împrejurimi, în pitorești straie fă
gărășene, întîmpină pe oaspeți care 
urcă la tribună Exprimînd recu
noștința locuitorilor orașului și ra
ionului pentru prefacerile înnoi
toare care au schimbat fața Țării 
Făgărașului, tov. Cornel Jeleru, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Făgăraș, urează bun 
venit înalților oaspeți, raportînd 
conducerii de partid și de stat des
pre succesele oamenilor muncii de 
aici în îndeplinirea hotărîrilor celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
despre faptul că producția indus
trială a crescut numai în intervalul 
1960—1966 de peste două ori. Adu- 
cînd salutul muncitorilor și 
cienilor de la Combinatul,

montorilor noi 
activitatea lor de zi

se îndreaptă apoi spre 
cetate a Făgărașului, 

încă din 
românesc".

falnice,

,.Marele 
zidurile 

puter- 
a

de judecată, zidește 
hrisoave scrise în

veche a orașului se

tehni- 
chimic

Victoria, ing. Suma Iile a vor
bit despre succesele acestui com
binat. Eforturile specialiștilor de 
aici vor face ca în 1970 produc
ția industrială globală să atingă o 
valoare de peste jumătate miliard 
lei. Salutul țărănimii făgărășene a 
fost adus de Dănilă Opriș, președin
tele cooperativei agricole de pro
ducție din Voila. Aici, în Țara 
Făgărașului, a spus el, unde încă 
din pruncie oamenii sînt mari meș
teri în cîntări și strigături, a fost 
făcut un cîntec care trece de la casă 
ia casă și de la șezătoare la șeză
toare și care glăsuiește așa :

Brădișor bătut de vînt 
Partidul mi-e drag cuvînt, 
Brădișor bătut cu ace 
Drag mi-e tot ce omul face 
Din învățătura Iui, 
Dragului, partidului.

miilor de 
tovarășul

transmit 
orașului 

așa cum

așezare 
secolul 

legături 
aici au

In aplauzele și uralele 
oameni, ia cuvîntul 
NJCOLAE CEAUȘESCU.

Dați-mi voie să vă 
dumneavoastră, locuitorii 
și ai raionului Făgăraș,
se spune, ai Țării Făgărașului, un 
salut călduros din partea Comite
tului Central al partidului și a gu
vernului — a spus vorbitorul.

Făgărașul este o veche 
românească care încă din 
al XIV-lea a avut strînse 
cu Țara Românească. Pe
fost domnitorii Țării Românești, 
Basarab, Mircea cel Bătrîn, Vlad 
Țepeș. Locuitorii Țării Făgărașului 
au ajutat apoi pe Mihai Viteazul 
în lupta pentru înfăptuirea, prima 
dată în istoria patriei noastre, a 
unității naționale. S-ar putea spu
ne multe despre trecutul glorios 
de luptă al locuitorilor din Țara 
Făgărașului, despre munca desfă
șurată de ei pe aceste meleaguri 
și despre contribuția adusă în 
lupta pentru dreptate socială și 
pentru formarea statului național 
român. Dar trebuie să spunem că 
de-abia în anii construcției socia
liste Făgărașul, locuitorii Țării Fă-

gărașului au cunoscut cu adevă
rat o viață liberă și fericită.

Cele două combinate chimice, cel 
din orașul Făgăraș și din Victo
ria, sînt centre importante ale chi
miei României socialiste și aduc 
o contribuție de seamă în opera 
de industrializare i 
dezvoltare a întregii 
patriei noastre. Ele sînt o 
pentru locuitorii orașului 
nului Făgăraș. Rezultatele 
de ele în ultimii ani sînt 
dorim ca în numele conducerii 
partidului și statului să felicităm 
din toată inima pe oamenii muncii 
din aceste mari combinate chimice.

în actualul cincinal sînt prevă
zute circa 900 de milioane lei pen
tru dezvoltarea acestor două com
binate. Conducerilor de întreprin
deri, organizațiilor de partid, oa
menilor muncii le revin deci răs
punderi mari pentru a asigura rea
lizarea la timp și în bune condi
ții a investițiilor și darea la timp 
în producție a tuturor capacităților 
Cu atît mai mult doresc să subli
niez, acest lucru, cu cît pe lingă 
rezultatele bune nu putem să nu 
remarcăm faptul că la Victoria u- 
nele instalații nu funcționează încă 
normal, cu întreaga lor capacitate 
De aceea considerăm că organiza
țiile de partid, toți oamenii muncii 
din aceste combinate vor trebui să 
acorde mai multă atenție execută
rii tuturor lucrărilor de construcție, 
de montaj, pentru ca de la început 
instalațiile care sînt realizate și 
care vor începe să fie realizate să 
lucreze la toți parametrii și să dea 
producție de bună calitate.

Numai în acest fel, în 1970 oa
menii muncii din aceste două com
binate din Făgăraș vor putea 
spune pe drept cuvînt că la rezul
tatele mari pe care le avem în dez
voltarea industriei noastre chimice 
și-au adus și își aduc o contribuție 
însemnată. Noi vă dorim succes 
îndeplinirea acestor sarcini de 
noare.

Raionul Făgăraș dispune de o 
gricuitură în continuă dezvoltare. 
Cultura cartofilor, a sfeclei de za-

cum o ocupație de frunte 
și creșterea animalelor.

socialistă, de 
i economii, a 

mîndrie 
și raio- 
obținute 
bune și

hăr constituie o preocupare de 
seamă a locuitorilor acestui ținut, 
așa 
este
Este drept că producțiile obți
nute 
dar aici trebuie să spunem că mai 
este cîte ceva de făcut. Aș dori să 
subliniez cele spuse de tovarășul 
președinte al cooperativei, și anume 
că cooperatorii din Țara Făgărașu
lui, care spun versuri așa de fru
moase, trebuie să depună ceva mai 
multe eforturi, pentru a smulge 
roade mai bogate acestor păminturi 
minunate, ca și recoltele dobîndite 
să fie la înălțimea versurilor care 
circulă în popor.

Vedeți, tovarăși, 10 000 kg de car
tofi la hectar- este o recoltă nu 
prea bună. Noi credem însă că 
Făgărașul poate da mai mult, că 
prin eforturi sporite se pot obține 
recolte mai mari. La fel și recolta 
de 14 000 kg sfeclă este încă mică • 
Fără nici o îndoială că obținerea df 
producții mai mari la cartofi și la 
sfeclă va asigura creșterea impor
tantă a veniturilor cooperatorilor 
ridicarea bunăstării lor, și în ace
lași timp va contribui la sporirea 
bogăției materiale a întregii noastre 
patrii.

In Făgăraș există o tradiție în 
domeniul creșterii animalelor. To
tuși, vedeți dumneavoastră, în 1961 
aveam 44 000 de bovine și acum 
avem 40 000 ; aveam 26 000 de vaci 
și bivolițe și acum avem 20 000 
Iată un lucru care trebuie să 
preocupe comitetul raional de par
tid, sfatul popular raional — și n-ai 
strica să se preocupe puțin chiar și 
comitetul regional de partid, pen
tru a vedea de ce avem această 
scădere și a lua măsuri ca în cel 
mai scurt timp să îndreptăm lu
crurile. Trebuie să folosim condi
țiile excelente pe care le oferă ra
ionul, Țara Făgărașului, pentri 
creșterea animalelor, să acordăm 
tot sprijinul necesar atît cooperati
velor cît și țăranilor cooperatori ca 
și în gospodăria lor să obțină o 
sporire rapidă a numărului de ani
male și în același timp o creștere

sînt relativ satisfăcătoare,

a producției de lapte și 
lînă de la fiecare animal, 
acest fel cooperativele vor 
tea să asigure membrilor lor veni
turi tot mai ridicate, va crește bu
năstarea țărănimii cooperatiste, iai 
agricultura raionului Făgăraș va a 
duce o contribuție mai însemnată 
la mărirea producției de cereale 
mai cu seamă de cartofi și de 
sfeclă, precum și a producției de 
carne, lapte și lînă pentru nevoile 
oamenilor muncii din patria noa
stră.

Noi sîntem convinși că, cu spri
jinul inginerilor, specialiștilor, al 
organelor de partid și de stat, ță
rănimea cooperatistă, care este o 
țărănime pricepută, harnică, va 
lichida deficiențele care mai există 
în acest domeniu și astfel 
obține în scurt timp 
țioașe. Dorim întregii

rezultate
țărănimi
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în apropierea comunei Cîrțișoara, 
la o coastă de pădure, în întîmpi- 
narea oaspeților vine Badea Cîrțan, 
personaj legendar, care în urmă cu 
decenii a străbătut pe jos drumul 
pînă la Roma, fiind un tribun țăran 
al latinității neamului nostru și al 
unirii tuturor românilor.

Impărtășindu-și bucuria de a-i 
întîmpină pe conducătorii Româ
niei socialiste, strănei ul lui Badea 
Cîrțan și-a mărturisit în cuvinte 
calde emoția și dragostea : „Inima 
acestui dac se bucură că satul lui 
— Cîrțișoara, e acum în inima țării, 
așa cum țara e în inima tuturor".

Continuîndu-și drumul spre Bra
șov, prin satele împodobite sărbă
torește, coloana de mașini pătrunde 
in Codlea, „Orașul florilor", unde 
este oprită de o adevărată „barie
ră" formată din coșuri de garoafe 

a 
și 
îi

albe și roșii. Este poarta de flori 
orașului, expresie a dragostei 
recunoștinței cu care brașovenii 
întîmpină pe oaspeții lor dragi.

. Ol»

Mitingul de la Făgăraș In străvechea cetate a Sighișoarei
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DE PARTID
In încheierea vizitei în regiunea 

Brașov, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Ilie Verdeț, Leonte Răutu, 
Janos Fazekaș, Constantin Pîrvu- 
lescu și Ion Popescu-Puturi s-au 
întîlnit sîmbătă după-amiază cu ac
tivul de partid din regiune și au 
luat parte la o masă oferită cu acest 
prilej.

Luînd cuvîntul, tovarășul Gheor- 
ghe Pană, prim-secretar al Comite
tului regional de partid Brașov, a 
arătat că pentru muncitorii, tehni
cienii și inginerii din întreprinderi
le vizitate, pentru țăranii coopera
tori, pentru intelectuali, pentru toți 
oamenii muncii români, maghiari 
și germani din regiune, întîlnirea 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
cu ceilalți conducători ai partidului 
și statului nostru a constituit o a- 
devărată sărbătoare: aprecierile ex
primate la adresa succeselor obți
nute de oamenii muncii din regiu
ne, precum și prețioasele îndrumări 
și observații făcute cu prilejul vi
zitei, vor constitui un îndreptar 
permanent în activitatea organelor 
și organizațiilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii.

Regiunea Brașov — a subliniat 
vorbitorul — cu actualul său poten
țial industrial, egal cu cel al între
gii țări din anul 1938, scoate puter
nic în evidență importanța politicii 
consecvente a partidului de dez
voltare în ritm rapid a forțelor de 
producție. Cele peste 20 de mi
liarde lei investiții repartizate re
giunii Brașov în anii 1950—1965, la 
care se adaugă în actualul cincinal 
încă 12,5 miliarde, ilustrează cît se 
poate de expresiv preocuparea con
tinuă a partidului și statului nostru 
pentru crearea unor condiții econo
mice și social-culturale în care toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, să-și exercite pe de
plin egalitatea în drepturi, să-și 
pună în valoare măiestria construc
tivă și spiritul creator, să benefi
cieze de roadele progresului multi
lateral al patriei. Oamenii muncii 
români, maghiari și germani mul
țumesc partidului, Comitetului său 
Central pentru faptul că în cadrul 
politicii generale de repartizare te
ritorială rațională a forțelor de 
producție s-au prevăzut impor
tante fonduri pentru ridicarea în 
continuare a tuturor raioanelor din 
regiunea Brașov.

Vorbitorul a reliefat efectele bi
nefăcătoare ale politicii naționale 
marxist-leniniste a partidului și 
statului nostru, în virtutea căreia 
prietenia frățească ce s-a închegat 
de-a lungul secolelor între poporul 
român și naționalitățile conlocui
toare, în luptele comune împotriva 
asupritorilor și exploatatorilor de 
orice fel, s-a cimentat pe deplin și 
a dobîndit un conținut nou în con
dițiile construirii societății socia
liste.

In primul an al cincinalului, pla
nul a fost îndeplinit și depășit, pe 
întreaga regiune, la toți indicatorii, 
iar în cele cinci luni care au tre
cut din acest an s-a obținut o creș
tere a producției, în comparație cu 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, de 13,9 la sută.

în continuare, vorbitorul a spus: 
Noi sîntem conșt.ienți de faptul că, 
cu toate succesele obținute, sînt 
foarte multe de făcut pe linia per
fecționării producției, a sporirii efi
cienței activității economice. Nu 
peste’tot se acordă atenția cuvenită 
progresului tehnic, modernizării 
continue a produselor și procese
lor tehnologice. Faptul că regiunea 
Brașov deține o pondere importan
tă în exportul țării sporește răspun
derea noastră în direcția asigurării 
unei înalte calități, a creșterii com
petitivității tuturor produselor pe 
care le exportăm, paralel cu spo
rirea volumului și sortimentului de 
mărfuri destinate exportului. In ce 
privește productivitatea muncii, 
nivelul atins este, în multe între
prinderi, inferior gradului de în
zestrare tehnică al acestora. Comi
tetul regional de partid va acorda 
toată atenția aplicării eficiente a 
prevederilor hotărîrii Comitetului 
Central și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la reglementarea pro
gramului de muncă și întărirea dis
ciplinei, militînd pentru folosirea 

Momente emofionanie pentru cooperaiorii din comuna Avrig

completă și rațională a timpului de 
lucru în toate unitățile.

Așa cum a relevat vorbitorul, o 
bună parte din activitatea comite
tului regional de partid, a organe
lor și organizațiilor de partid din 
regiune se concentrează asupra 
agriculturii, strădaniile îndreptîn- 
du-se spre folosirea cît mai eficien
tă a condițiilor naturale ale regiu
nii. Comitetul regional de partid 
își propune să intensifice munca 
politică și organizatorică pentru a 
asigura în întreaga regiune mai 
buna folosire a pămîntului și a ba
zei furajere, a mijloacelor mecani
zate și a îngrășămintelor chimice, 
pentru efectuarea de lucrări hidro- 
ameliorative, perfecționarea con
ducerii, îmbunătățirea organizării 
muncii și întărirea disciplinei în 
producție în toate unitățile agrico
le de stat și cooperatiste.

Vorbitorul s-a referit apoi la sar
cinile de mare răspundere din do
meniul învățămîntului de toate 
gradele, al activității de cercetare 
științifică, al culturii-și artei.

înfăptuind neabătut și cu entu
ziasm politica internă a partidului 
de înflorire a patriei noastre — a 
accentuat vorbitorul — comuniștii, 
toți oamenii muncii din regiunea 
Brașov își manifestă totodată ade
ziunea deplină față de politica ex
ternă activă a partidului și statu
lui nostru, politică ce urmărește în
tărirea prieteniei și colaborării cu 
țările socialiste, dezvoltarea rela
țiilor de colaborare cu toate țările 
și popoarele, apărarea păcii și ză
dărnicirea acțiunilor agresive ale 
imperialismului, realizarea securită
ții în Europa și în întreagă lume.

In 'numele organizației regionale 
de partid, primul secretar al comi
tetului regional P.C.R. a asigurat 
conducerea partidului și statului că 
oamenii muncii din regiunea Bra
șov, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, în frunte cu 
comuniștii, se vor uni și mai strîns 
în jurul partidului, își vor concen
tra întreaga lor energie și capaci
tate creatoare, vor munci cu și mai 
mult elan patriotic pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste.

Permiteți-mi să exprim simță
mintele de profundă bucurie pe 
care le încerc astăzi, cînd avem în 
mijlocul nostru pe mult stimatul 
secretar general al Comitetului 
Central al partidului — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și pe ceilalți 
conducători de partid și de stat — 
a spus în cuvîntul său Gheorghe 
Zorea, membru de partid din anul 
1932. Vizitele făcute în regiunile 
țării constituie o expresie vie a fe
lului cum conducerea partidului 
nostru se interesează de viața, de 
problemele, de munca noastră a tu
turor.

Pentru noi, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești revoluționa
re, care am activat în rîndurile 
partidului în anii grei ai ilegalită
ții și ai prigoanei burghezo-moșie- 
rești, este o mare satisfacție să ve
dem astăzi împlinite visurile și nă
zuințele de libertate ale poporului 
nostru. Avem bucuria să trăim în 
anii cînd partidul comuniștilor din 
România socialistă este mai puter
nic și mai unit ca oricînd, cu o 
conducere încercată, legată trup și 
suflet de popor și urmată cu ne
clintită încredere de el.

La încheierea vizitei dumnea
voastră în regiunea Brașov, în nu
mele muncitorilor, vă mărturisesc 
sincer că ne simțim mai bogați su
fletește, mai hotărîți să ne dăruim 
capacitatea și elanul creator cauzei 
partidului și poporului, vedem mai 
limpede ce avem de făcut ca să a- 
jungem repede și sigur la ținta 
noastră înaltă — desăvîrșirea con
strucției socialismului și făurirea 
comunismului a spus în cuvîntul 
său Hegyi Viorica, strungar la uzi
na „Rulmentul". Indicațiile ce ni 
le-ați dat cu ocazia vizitei ne vor 
călăuzi în activitatea noastră care 
are ca obiectiv creșterea producti
vității muncii, lichidarea oricărui 
rebut, obținerea unor produse tot 
mai bune și mai ieftine. întărirea 
disciplinei în muncă.

în rîndurile constructorilor socia
lismului se află și riiulte femei, u- 
nele dintre ele îndeplinesc munci 

de răspundere, ceea ce arată pre
țuirea femeii și contribuția ei la 
progresul țării. Conștiente și mîn- 
dre de rolul ce ne revine în socie
tatea noastră, vom lupta cu energie 
alături de tovarășii noștri ca să fa
cem din România o țară mîndră, 
bogată și puternică, spre care o 
lume întreagă să privească cu ad
mirație.

A luat cuvîntul conf. univ. loan 
Lupu, redactor-șef al revistei 
.,Astra". Cei peste 20 000 de intelec
tuali din regiune au simțit neîn
cetat grija și înalta apreciere pe 
care le acordă conducerea partidu
lui, dumneavoastră personal tova
rășe Nicolae Ceaușescu, celor ce 
muncesc pe tărîmul cercetării știin
țifice, al promovării tehnicii înain
tate, cadrelor didactice, creatorilor 
din domeniul literaturii și artei, tu
turor specialiștilor — a subliniat 
vorbitorul.

Indicațiile de mare preț privind 
punerea în valoare a bogatei zestre 
culturale a trecutului, în care se 
materializează geniul creator al po
porului nostru — și care este pu
ternic reprezentată în regiunea 
Brașov — paralel cu însușirea va
lorilor științei și culturii universale 
contemporane, au devenit un motto 
însuflețitor al întregii noastre acti
vități. O adîncă .rezonanță în ini
mile noastre au avut cuvintele pli
ne de căldură și indicațiile pe care 
ni le-ați adresat, iubite tovarășe 
Ceaușescu, la întîlnirea cu intelec
tualii ținută la Institutul politeh
nic,.Nu vom pregeta pentru înfăp
tuirea exemplară a acestor indi
cații.

Vă ■ încredințăm, stimați conducă
tori — a încheiat vorbitorul — că 
aportul intelectualității brașovene 
la eforturile generale ale poporu
lui va purta pecetea răspunderii la 
care ne obligă marea încredere și 
prețuire manifestate de partid.

în numele celor peste 140 000 de 
uteciști, al tineretului din regiune, 
a vorbit secretarul comitetului re
gional U.T.C. — Cornel Șandru. 
Tinerii români, și împreună cu ei 
tinerii maghiari și germani, în 
strînsă unitate frățească, întemeia
tă pe îndelungate tradiții de luptă, 
pe aceleași aspirații și idealuri își 
aduc o contribuție rodnică și entu
ziastă la dezvoltarea economică și 
social-culturală, la înflorirea ora
șelor și satelor din regiunea Bra
șov — a spus el.

Vă încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că tinerii mun
citori, țărani, elevi și studenți din 
regiune își vor dedica toate forțele 
și cunoștințele pentru ca națiunea 
română să devină tot mai puterni
că și înfloritoare.

Primit cu puternice ovații a luat 
cuvîntul secretarul general al C.C. 
al P.C.R., tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Itextul cuvîntării in 
paginile I și III).

*
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lație a Brașovului, zeci de mii de 
oameni ai muncii români, maghiari 
și germani, s-au revărsat pe străzi 
spre a însoți la plecare pe condu
cătorii de partid și de stat care 
timp de trei zile au fost oaspeții 
regiunii lor. Miile de drapele și 
stegulețe purpurii și tricolore care 
flutură în adierea vîntului. bu
chetele de flori din mîinile oame
nilor și copiii înălțați pe umeri — 
toate acestea dau o imagine sărbă
torească. Răsună ovații și urale. 
cîntece închinate partidului și pa
triei socialiste.

în incinta gării, conducătorii de 
partid și de stat string cu căldură 
mîinile reprezentanților organelor 
locale, unui mare număr de brașo
veni veniți să-i conducă Trenul o- 
ficial se desprinde încet de peron, 
în timp ce uralele mulțimii nu mai 
contenesc

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat va rămîne adînc întipă
rită în inima și conștiința munci
torilor, țăranilor, intelectualilor de 
pe aceste meleaguri ca o'strălucită 
manifestare a unității indisolubile 
a celor ce muncesc de toate națio
nalitățile, în jurul partidului și gu
vernului, a hotărîrii lor comune de 
a-și închina toate forțele, întreaga 
energie creatoare prosperității Re
publicii Socialiste România.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

și cultura tuturor acestor naționa
lități, căci în decursul timpului, cu 
toate încercările de separare și în
vrăjbire din partea claselor domi
nante, aceste elemente s-au între
pătruns, contribuind la sudarea 
unității indestructibile dintre ro
mâni, maghiari și germani. Uniți, 
oamenii muncii, indiferent de na
ționalitate, au făurit toate bogății
le materiale și spirituale de pe a- 
ceste meleaguri, au înfăptuit socia
lismul și sub conducerea parti
dului își. aduc contribuția la 
înflorirea patriei socialiste. Aces
te minunate comori ale creației 
populare trebuie încurajate, dez
voltate, iar oamenii de creație din 
Brașov, din Sibiu, din celelalte 
centre, inclusiv au sprijinul celor 
din București, au datoria să facă 
mai mult pentru a le pune în va
loare și a ridica la un nivel mai 
înalt întreaga activitate cultural- 
artistică din regiune.

Iată, tovarăși, cîteva impresii 
despre activitatea în industrie, a- 
gricultură, învățămînt și pe tărîni 
cultural-artistic. După cum vedeți, 
sînt impresii în general bune. Ca 
în orice domeniu sînt și unele ob
servații critice, dar, făcînd bilanțul 
general, putem spune că activitatea 
desfășurată de oamenii muncii din 
regiunea dv., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, este rodnică și 
pentru aceasta felicităm din inimă 
pe toți locuitorii regiunii Brașov și 
organizația regională de partid.

în cursul vizitei ne-am oprit la 
cîteva monumente de artă și isto
rice. Sînt nenumărate asemenea 
monumente în regiunea dv., evo- 
cînd trecutul îndepărtat al poporu
lui român, luptele pe care el le-a 
dus, împreună cu germanii și ma

înfrățiți, oamenii munții, fără 
deosebire de naționalitate, contribuie

> ■

tu entuziasm la înflorirea
României socialiste

Desigur, tovarăși, e cunoscut că 
aici de secole trăiesc împreună ro- I mâni, maghiari, germani, că ei 

S au dus nenumărate lupte în co- 
I mun. împreună au participat la 

răscoala lui Gheorghe Doja, a lui 
Horia, Cloșca și Crișan, au luptat 
și în armatele lui Ștefan cel Mare 
și în ale lui Mihai Viteazul, au 
participat la atîtea și atîtea bătă
lii pentru a-și asigura condiții mai 

Ibune de viață. în revoluția din 
1848 s-au ridicat deopotrivă revo
luționari români și maghiari — ca 
Petofi, Avram lancu și alții — cu 
toții însuflețiți de aceeași dorință 
de eliberare socială și națională, 
înțelegînd că numai pe calea luptei 
înfrățite se pot asigura feri
cirea și bunăstarea celor ce mun
cesc.

Clasa muncitoare este însă acee; 
care a luat pe umerii săi răspunde
rea făuririi societății noi, în care, c 
dată cu lichidarea claselor exploa
tatoare. face să dispară pentru 
totdeauna nu numai inegalitatea 
socială, dar și inegalitatea na
țională, în care toți oamenii 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, se bucură de depline 
drepturi și, în primul rînd, de drep- 

Etul la muncă, la învățătură. în care 
orice cetățean își poate aduce din 
plin contribuția, corespunzător ca
pacității sale, la dezvoltarea pa
triei comune. Aceasta este în fonr 
adevărata egalitate între oameni.

Trebuie să subliniem că politic I națională marxist-leninistă a parti 
dului nostru a dat roade pe deplin 
Astăzi în patria noastră, așa cum 
se vede foarte bine și în regiunea . 
Brașov, întregul popor, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, urmează neabătut politica 
internă și externă a partidului și 
guvernului, sînt strîns uniți, hotă
rîți să înfăptuiască desăvîrșirea 
construcției socialiste și să creeze 
condițiile pentru a putea trece la 
făurirea comunismului.

In continuarea cuvîntării sale 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: 
Am ascultat aici, ca și cu prilejul 
altor întîlniri, cîțiva tovarăși ile- ’ 
galiști, dintre care cu unii am 
lucrat și eu și alți tovarăși care 
sînt de față. In orașul Brașov, ca . 
și în alte localități din regiune, a . 
existat în trecut o puternică orga- I nizație de partid, care și-a adus 5 contribuția la lupta pentru înfăpNumai acționînd cu fermitate, 

mite, forțele antiimperialiste 
pot să respingă agresiunea

imperialismului

pacea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

spus în continuare : Aș dori, tova
răși, să mă refer la cile va proble
me internaționale Activitatea po
porului nostru, a partidului și gu
vernului. de construire a socialis
mului are lor în împrejurări inter- 
naiionale deosebite. Avem pe de o 
parte marele avantaj al existenței 

ghiarii, de-a lungul secolelor pen
tru eliberarea de sub jugul exploa
tatorilor, pentru o viață mai 
bună. Chiar dacă nu întotdeauna 
cei care au dus aceste lupte au 
putut să culeagă roadele, ele au 
avut o mare însemnătate pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
regiunii.

Aș dori să menționez că mai 
peste tot ni s-au înfățișat multe 
vestigii care adeveresc existența 
dacilor și a romanilor pe aceste 
meleaguri, continuitatea vieții eco
nomice și sociale în secolele ce au 
urmat prăbușirii Imperiului roman. 
In această privință ne-a impresio
nat ceea ce am văzut în muzee, și 
mai ales faptul că la Moacșa — 
dacă nu mă înșel — un tînăr co
operator a ținut să ne prezinte 
unele din rezultatele cercetărilor 
sale arheologice, ca să spun așa. 
într-un colt din sediul cooperativei 
el adunase diferite obiecte care de
monstrau că pe timpuri în această 
localitate au locuit daci. El ne-a 
informat că acolo se găseau doar 
o mică parte din obiectele pe care 
le descoperise, cea mai mare parte 
fiind trimise la muzeul raional. 
De ce subliniez acest lucru ? Pentru 
că mi se pare de o deosebită impor
tanță preocuparea tinerilor noștri 
de la sate de a cunoaște trecutul, 
de a-și aduce contribuția la înțe
legerea mai adîncă a felului în care 
s-a format poporul român, cum au 
trăit oamenii în trecut pe aceste 
pămînturi. E o preocupare bună, 
care trebuie nu numai încurajată, 
dar și sprijinită. Ea arată că ar
heologii au încă multe de făcut 
în această regiune și că dacă se 
pun serios pe muncă găsesc un 
sprijin uriaș la masele largi de 
oameni ai muncii, la tineretul nos
tru.

tuirea actului istoric de la 23 Au
gust Partidul nostru, care este con
tinuatorul celor mai bune tradiții 
de luptă socială și națională, pentru 
progres social, dă o înaltă prețuire 
militanților revoluționari ai mișcă
rii muncitorești, ai partidului comu
nist care au știut să înfrunte cu 
hotărîre și eroism regimul burghe- 
zo-moșieresc, jertfindu-și de multe 
ori chiar viața pentru eliberarea 
definitivă a patriei noastre de sub 
iugul exploatatorilor Trebuie să 
spunem că deși în activitatea or
ganizațiilor de partid au existat 
și lipsuri, neajunsuri, aceste or
ganizații, între care și cea din 
Brașov, au fost la datorie. Aș 
dori ca aici, în fața activu
lui regional, să aduc omagiul 
conducerii de parHd acelor mili- 
lanți care în condițiile ilegalității 
au ținut sus steagul luptei revolți- 
'ionare

De ce reamintim toate aceste eve
nimente din trecutul mai îndepăr
tat. sau mai apropiat? Pentru că 
ele sînt strîns legale de întreaga 
viață și activitate a poporului ro
mân și a partidului nostru, de con
strucția societății socialisle, pentru 
că fără luptele din trecut, fără ac
tivitatea mișcării muncitorești si a 
partidului comunist, noi nu am fi 
avut create condițiile pentru a răs
turna clasele stăpînitoare și a trece 
întreaga putere politică în mîna ce
lor ce muncesc. Reamintim trecutul 
atît pentru a omagia pe cei care în 
diferite epoci au dus greul luptei, 
cît și pentru a trage învățăminte 
de viitor, pentru a educa generația 
actuală și mai cu seamă tînăra ge
nerație. copiii, constructorii de mîi- 
ne ai socialismului, a-i ajuta să 
înțeleagă că tot. ceea ce am înfăp
tuit în acești ani nu a căzut din 
cer, nu s-a înfăptuit de la sine, ci 
este rezultatul unei lupte îndelun
gate, grele, al multor jertfe. Pre
țuind cuceririle de pînă acum, să 
facem totul pentru a întări continuu 
patria noastră, pentru a dezvolta și 
ridica pe o treaptă superioară na
țiunea noastră socialistă pe dru
mul frăției oamenilor muncii ro
mâni, maghiari și germani, care 
trăiesc pe aceste meleaguri. Edu
căm tineretul să prețuiască înain
tașii, să prețuiască prezentul, să se 
pregătească pentru a putea făuri 
viitorul luminos al întregului nostru 
popor, comunismul.

și să asigure 
lumii
a 14 țări socialiste, a sistemului 
mondial socialist care reprezintă un 
factor de seamă în asigurarea con
dițiilor ca fiecare țară socialistă să 
valorifice din plin posibilitățile pe 
care le oferă noua orînduire pen- 
ru progresul economic, cultural, 

social. Dar mai exislă, în același 
timp, imperialismul, care deține 

încă poziții Importante, constituind 
un periGol pentru libertatea multor 
popoare, pentru cauza păGii. El nu 
renunță la mijloaaele pe «are le-a 
folosit întotdeauna pentru a-și asi
gura dominația. Dimpotrivă, impe
rialismul recurge la forța sa 
economiGă și militară pentru a-și 
menține dominația acolo unde o 
mai are și pentru a și-o GÎștiga sau 
reGÎștiga în alte părți ale lunni. 
Cunoașteți că în ultimii 2—3 ani, 
reaațiunea imperialistă și, în pri
mul rînd, imperialismul ameriGan, 
a intervenit în treburile unui șir de 
popoare, a dezlănțuit războiul în 
Vietnam, a intervenit și a organi
zat sprijinul reaațiunii în Indone
zia, în Republiea Dominicană, în 
Ghana, aGum «îțiva ani în Irak, re
cent în Grecia, toate eu scopul de a 
sprijini cele mai reacționare forțe 
interne și a împiedica progresul 
economic și social al acestor țări. 
De aceea, partidul și guvernul 
nostru pornesc de la necesitatea 
unirii tuturor forțelor antiimperia
liste și, în primul rînd, a țărilor 
socialiste și mișcării comuniste și 
muncitorești care reprezintă forța 
cea mai consecvent antiimperia- 
listă ; acționînd cu fermitate, unite, 
aceste forțe pot să respingă agre
siunea imperialismului și să asigu
re pacea lumii.

Evenimentele recente din Orien
tul Apropiat, care au dus la conflic
tul armat dintre Izrael și țările 
arabe, au provocat și poporului 
nostru, ca și altor popoare, multă 
amărăciune și îngrijorare. Esle evi
dent că cercurile reacționare impe
rialiste doresc să mențină continuu 
încordarea în Orientul Mijlociu și 
în alte zone ale lumii, spre a putea 
mai ușor să-și promoveze politica 
lor de dominație colonialistă. De la 
început, partidul și guvernul țării 
noastre au considerat că din lupta 
armată dintre țările arabe și Izrael 
nu pot trage foloase decît reacțiu- 
nea și imperialismul și de aceea 
au făcut ape) să se evite recurge
rea la forță pentru soluționarea 
problemelor litigioase. Partidul și 
guvernul nostru, poporul român 
acordă sprijin popoarelor arabe în 
lupta lor pentru independență față 
de imperialism, pentru progres so
cial și unitare națională, așa cum 
sprijină de altfel eforturile tuturor 
țărilor care mai gem sub robia co
lonialismului de a se elibera și de 
a-și lua soarta în propriile mîini, 
pentru a-și asigura o dezvoltare 
de sine stătătoare. Se înțelege că 
lupta de eliberare, de sub domina
ția străină trebuie dusă de pe po
ziții avansate, acelea de a asigura 
dezvoltarea democratică, naționa
lă a fiecărui popor. Astăzi existen
ta statului Izrael este o realitate, 
și o pace în această zonă a lumii 
nu poate fi obținută decît. prin gă
sirea soluțiilor de conviețuire paș
nică între arabi și statul Izrael. Si
gur că acum s-a creat o anumită 
situație, ca urmare a lupte
lor militare. Izraelul a ocu
pat. o serie de teritorii. Unele 
cercuri conducătoare din această 
tară ridică pretenții teritoriale, 
ceea ce nu poate însă decît să ascu- 
tă contradicțiile și să agraveze și 
mai mult situația din această parte 
a lumii. Nimic nu îndreptățește 
statul Izrael să ■-idice noi pretenții 
teritoriale și noi considerăm că este 
necesar ca el să se retragă 
din teritoriile ocupate, să mear
gă pe linia găsirii de soluții 
care să asigure rezolvarea proble
mei populației arabe refugia
te din Izrael și a altor pro
bleme litigioase și să garan
teze dezvoltarea și conviețuirea 
pașnică a tuturor popoarelor dm 
această zonă. Problemele nu sînt 
simple. Vor fi încă multe frâinîn- 
tări. încordarea nu se va lichida 
ușor. Trebuie avut în vedere că 
aici sînt în joo interese mari ale 
puterilor imperialiste, că bogățiile 
uriașe de petrol din Orientul Mij
lociu constituie acum, ca și în tre
cut, o puternică atracție și că 
cercurile monopoliste vor face și în 
continuare totul pentru a menține 
starea de încordare, deoarece nu
mai în felul acesta își vor putea 
promova telurile lor de dominare, 
de exploatare a bogățiilor acestor 
popoare. Partidul și guvernul nos
tru vor milita și de acum înainte 
pentru găsirea de soluții pe calea 
pașnică, a tratativelor. în această 
zonă.

Dar în afară de Orientul Mijlo 
ciu, care poate a atras mai mult a- 
tenția, există un alt focar de război, 
poate și mai grav, și anume agre
siunea americană în Vietnam. Vă 
este cunoscut că în ultimul timp 
agresorii americani au intensificat 
escaladarea cum spun ei, acțiunile 
barbare de bombardare a orașelor 
a centrelor industriale, a populației 
din Republica Democrată Vietnam 
Noi am acordat și continuăm să 
acordăm întregul nostru sprijin — 
politia, material și diplomația — 
poporului vietnamez. Considerăm 
că aceasta este o îndatorire inter- 
naționalistă a poporului nostru ș> 
ne vom îndeplini întotdeauna a 
ceastă îndatorire. Apreciem că este 
necesar să se depună o activitah 
mai intensă din partea țărilor so
cialiste, a tuturor forțelor dornici 
de pace din întreaga lume în spri
jinul poporului vietnamez, pentru 
a-i determina pe agresorii ameri
cani să renunțe la agresiune, să 
părăsească Vietnamul, să lase po. 
porul vietnamez să-și hotărască 

singur soarta sa. Sîntem convinși 
că poporul vietnamez va obține vla- 
toria.

Cunoașteți preocuparea perma
nentă a partidului nostru ca, pa
ralel cu dezvoltarea și întărirea 
colaborării cu țările socialiste, să 
dezvolte colaborarea cu toate ță
rile, fără deosebire de orînduire 
socială. In cadrul acesta, în ultima 
vreme, o atenție deosebită au a- 
cordat partidul și guvernul nostru 
problemei securității în Europa. 
Cu toată încordarea din Orientul 
Mijlociu și din alte zone ale lumii, 
care poate să sustragă atenția de 
la alte acțiuni politice — probabil 
unele cercuri reacționare au și ur
mărit aceasta — considerăm că este 
necesar să se desfășoare, în conti
nuare, o activitate intensă pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
între țările europene, pentru a se 
găsi căile de îmbunătățire a relații
lor dintre aceste țări pe baza prin
cipiilor respectării independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, egalității 
în drepturi — prinGipii sare își gă
sesc o largă afirmare pe plan inter
național — să milităm tot mai activ 
pentru a se ajunge la noi pași pe 
calea spre securitatea în Europa. 
Sînt multe de făcut în această di
recție. în Europa se află trupe, baze 
militare străine și arme atomice 
pe teritoriul multor țări, iar rezol
varea tuturor acestor probleme ar 
avea o însemnătate deosebită nu 
numai pentru Europa, dar pentru 
întreaga lume. De aceea, noi consi
derăm lupta pentru securitate în 
Europa ca o parte integrantă a 
luptei generale pentru pace în în
treaga lume.

Am spus că noi pornim în deter
minarea politicii noastre externe de 
la faptul că imperialismul repre
zintă încă un pericol mare pentru 
pacea lumii, că atîta timp cît el 
va mai exista mai există și perico
lul unor noi războaie, inclusiv al u- 
nui război mondial De aceea, pu
nem un accent deosebit pe 
întărirea unității forțelor anti
imperialiste, a țârilor socia
liste și considerăm că este necesar 
să ne preocupăm în același timp de 
ridicarea continuă a capacității de 
apărare a patriei noastre. Ingri- 
jindu-ne de dezvoltarea economică, 
întărind forța economică a Ro
mâniei, noi întărim implicit și 
capacitatea de apărare a țării, dar 
nu ne mărginim la aceasta, pentru 
că viața dovedește că oricît de pu
ternic ai fi din punct de vedere 
economia, îți mai trebuie totuși și 
ceva arme, pe care să știi să le și 
mînuiești dacă este necesar. Deși 
noi facem totul pentru a evita ase
menea situații, ținînd seama de 
faptul că atîta timp cît există im
perialism te poți aștepta la sur
prize, ne preocupăm și vom con
tinua să ne preocupăm de întărirea 
forțelor noastre armate, de în
zestrarea lor cu mijloacele necesa
re de luptă, de perfecționarea con
tinuă a măiestriei lor militare. Tre
buie să spunem, tovarăși, că avem 
o armată bună care este înzestrată 
satisfăcător cu armament, mai cu 
seamă cu cel clasic. în stare să 
îndeplinească orice misiune încre
dințată de partid și guvern.

Ne pronunțăm, după cum știți, 
pentru desființarea pactului agre
siv N.A.T O. și, în același timp, a 
pactului de la Varșovia. în cadrul 
înfăptuirii securității în Europa. 
Dar se înțelege că atîta timp cît 
există Pactul de la Varșovia, ca 
membră a acestui pact. România 
dezvoltă și va dezvolta colabora
rea și pregătirea comună de luptă 
a armatelor noastre, pornind, desi
gur, de la principiile care guver
nează relațiile dintre țările socia
liste, de la faptul că fiecare țară, 
fiecare armată trebuie să fie bine 
organizată, puternică din toate 
punctele de vedere și să aibă co
manda ei proprie, în stare să răs
pundă oricărei chemări.

In acest spirit se desfășoară ac
tivitatea externă a partidului nostru 
și ea corespunde pe deplin și consti
tuie o parte integrantă a întregii 
noastre politici de făurire a socia
lismului și comunismului Sîntem 
încredințați că toate organizațiile 
noastre de partid, deci și cea din 
Brașov, care este una din organiza
țiile puternice ale partidului nostru 
nu numai numeric, dar și din punct 
de vedere al combativității și al fe
lului cum își îndeplinește îndatori
rile, vor face totul și în viitor pen
tru a munci mai bine, pentru a-și 
aduce partea de contribuție la în
făptuirea sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea, a liniei generale a 
partidului nostru, atît în politica 
internă, cît și în politica externă.

Doresa, în încheiere, să urez încă 
o dată comuniștilor, activului de 
partid și de stat, comitetului regio
nal și tuturor comitetelor orășenești 
și raionale de partid, tuturor oame
nilor muncii din regiunea Brașov 
succese tot mai mari în activitatea 
lor. Vă doresc tuturor multă sănă
tate și fericire l

(Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată in repe
tate rîhduri de vii și puternice a- 
plauze. La încheierea cuvîntării, 
întreaga asistență in picioare a 
ovaționat îndelung, mănifestind 
pentru Partidul Comunist Român 
și Comitetul său Central, pentru 
întărirea și înflorirea patriei socia
liste).
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Noul cinematograf din orașul Motru Foto : M. Andreescu
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(17,55). Curs de limba franceză (19,10). Simfonietta de 
Ion Dumitrescu (20.00) Opera — cronică a istoriei : 
„Ioana d’Arc" de Ceaikovski și „Hughenotii" de 
Meyerbeer (22,15). Melodii românești (23.07).
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In regiunea Bacău

un popas la ora mesei
Pentru turiștii în al căror program de vacantă 

intră și vizii area obiectivelor turistice din regiunea 
Bacău amintim cîteva locuri unde se poate face un 
popas plăcut la ora mesei : restaurantul-terasă 
„Parc" situat în parcul Libertății din Bacău, restau
rantul-terasă „Căprioara" din Piatra Neamț, Aleea 
Tineretiilui 5, restaurantul și cofetăria „Ceahlău" 
din Bicaz. campingul „Bicaz-Potoci" de pe malul 
stîng al lacului de acumulare Bicaz. restaurantul- 
terasă „Cascada" din Slănicul Moldovei, la casca
dă, și restaurantul „Carpați" din orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Bd. Oituz 23.

În gospodinei
Multe gospodine, îndeosebi mamele, confec

ționează in casă piesele mai simple de lenjerie, 
șorțulețe sau pijamale pentru copii, mici repara
ții ale hainelor, economisind astfel sume din bu
getul familiei. Toate aceste operații se fac rapid 
și trainic cu ajutorul mașinii de cusut. Ultimele 
reduceri de prețuri au scăzut prețul mașinii de 
cusut „Ileana" la 1 800 lei tip masă și 2 500 lei 
tip mobilă.

Magazinele universale și specializate ale coo
perativelor de consum pun la dispoziția cumpă
rătorilor ambele tipuri și cu plata în rate.

și firesc, in primul 
institutelor pedago- 

specializate, care 
în funcție cercetări

care o 
necesita- 
făcîud-o

înfăptuită astăzi cu deo
sebită stăruință in toate 
țările lumii, perfecționa
rea învățămintului ur
mează două căi principa
le Una este cea a mo
dernizăm conținutului — 
în speță, a planurilor, pro
gramelor și manualelor 
— și a tehnicii didactice, 
adică a metodelor și mij
loacelor de informare și 
formare a elevilor A- 
ceastă datorie revine, cum 
este 
rînd 
gice 
pun
de mare anve gură, între
prinse cu un aparat știin
țific corespunzător, în școli 
experimentale

A doua cale 
completează cu 
te pe prima,
eficientă în fiecare școa
lă și în fiecare clasă, este 
perfecționarea pregătirii 
profesorilor și a viitori
lor profesori. Fără o o- 
rientare hotărită a tuturor 
cadrelor didactice spre 
noutățile pedagogice, făiă 
o mișcare cultural-psda- 
gogică de amploare, prin
cipiile modernizării învă- 
țămîntului nu pot fecunda 
eficient practica școlară

Ne ocupăm în rindunle 
de față de cercetarea pe
dagogică curentă, pentru 
a sublinia ce funcții poa
te împlini ea in acțiunea 
de perfecționare a învă- 
țămîntului, ce este și ce 
ai putea să devină Se 
poate menționa de la în
ceput faptul că școala 
noastră dispune și în a- 
ceastă direcție de tradiții 
stimulative De la emi
nentul dascăl Ion Crean
gă — obișnuit să-și anali
zeze cu pătrundere activi
tatea didactică, făcînd sis
tematic notații, multe din
tre ele șl astăzi pline ae 
interes — pînă în zilele 
noastre, au existat mereu 
învățători și profesori stă- 
piniți de pasiunea de a 
se informa și a investiga 
științific domeniul educa
ției. De regulă temeinic 
informați asupra mișcării 
pedagogice mondiale și 
înzestrați cu spirit critic, 
ei nu s-au mărginit la 
simple împrumuturi ci au 
inițiat cercetări originale 
bine orientate.

La acest exemplu al 
trecutului s-ar putea a- 
dăuga cel al prezentului. 
O serie de colective pe
dagogice din școlile noa
stre, cadre didactice cu 
experiență desfășoară in
teresante studii privitoare 
la diferite laturi ale proce
sului instructiv-educativ, 
elaborează 
comunicări
tuiri și sesiunile societăți
lor științifice ale cadrelor 
didactice. Această activi
tate laborioasă este însă 
destul de timidă și spora
dică, departe de ce ar tre
bui și ar putea să fie. iar 
ceea ce lipsește nu sînt 
nici temele, nici cadrele 
competente și cu pasiune 
pentru cercetare — ci, pe 
de-o parte, o îndrumare 
mai fermă, o stimulare a 
acestei activități de câne 
forurile de învățămînt și, 
pe de altă parte, însuși
rea și utilizarea de către 
cadrele didactice intere
sate a unor tehnici mo
derne de studiere a feno
menului pedagogic

încă din timpul practi
cii pedagogice, după pă
rerea mea, viitorii profe
sori ar trebui inițiați în a- 
plicarea metodelor de 
cercetare, a anchetei ora
le și scrise, a statisticii, 
a anchetei-experiment etc. 
Acest exercițiu pedagogic 
ar putea fi efectuat în 
direcția rezolvări) unor 
probleme care se pun sau 
se vor pune cu insistență 
tuturor cadrelor didacti
ce- orientarea școlară și 
preorientarea profesiona
lă a elevilor, descoperi
rea și cultivarea științifi
că a aptitudinilor, anali
zarea cauzelor reale ale 
insucceselor la învățătură 
etc Astfel, studenții ar 
dobîndi un bagaj de in
strumente pentru cerce-

lucrări, țin 
în constă-

Conf. umv. George VĂIDEANU
directorul Institutului de științe pedagogice

tarea științifică și tot
odată, un imbold spre ea. 
Cum se elaborează și se 
dau chestionarele, cum se 
prelucrează răspunsurile 
elevilor, cum se folosește 
înregistrarea pe bandă, 
fotografia sau filmul în 
desfășurarea unei cerce
tări, cum se ajunge, pe o 
bază de fapte, la genera
lizări și concluzii științifi- 

reprezintă teme ce

științifice și specialiștii 
din Institutul de cercetări 
pedagogice. Această con
lucrare poate, evident, îm
brăca multiple forme: co
optarea unor profesori 
experiență la catedră 
cadrul unor echipe 
cercetători specialiști,
partizarea spre verificare 
în practică a unor expe
rimente elaborate de in
stitut, sintetizarea de că-

vor trebui, cred, tratate 
teoretic și aplicativ în 
cadrul unor cursuri și se- 
minarii speciale. Deo
camdată, institutul nostru 
Cși propune să desfășoa
re in rîndul cadrelor di
dactice, pe baza unui 
plan aprobat de Ministe
rul învățămintului, o ac
țiune de propagandă pe 
tema — metodologia cer
cetării pedagogice

Prin natura ei, investi
gația pedagogică desfă
șurată de cadrele didacti
ce se deosebește în anu
mite puncte de cerceta
rea întreprinsă de unită
țile specializate Ea are 
un caracter spontan, in- 
trucît apare acolo unde o 
personalitate sau un co
lectiv. cultivă un interes 
statornic față de o ternă, 
întrevăzînd o modalitate 
superioară de lucru 
fond este vorba de

In 
o 

nouă calitate cerută de 
societatea noastră caate- 
lor didactice, de o as
censiune de la treapta 
activității desfășurate co
rect. pe bază de norme, 
spre activitatea perfecțio
nată prin autoanaliză și 
schimb de experiență, și 
de aici mai departe, spre 
activitatea fecundată de o 
cercetare științifică crea- 
totre Aceasta, la rîndu-i, 
poate fi comunicată oca
zional. într-un cerc re- 
strîns de colegi. după 
cum poate fi prezentată 
sistematic prin sesiuni sau 
publicații, fiind astfel con
fruntată cu alte cercetări, 
discutată și amplu valo
rificată Cercetarea pe
dagogică stabilește, în a- 
cest caz, o relație conti
nuă și trainică între pro
gresele științei educație: și 
educația ca proces, în
făptuitorul procesului e- 
ducațional devenind și ră- 
mînînd de-a lungul 
rierei și un modest 
de știință.

înflorind în măsura 
vede 

pa
și a 
cer-

ca- 
om

care cercetătorul 
probleme și are 
siunea de a căuta 
descoperi, această 
cetare curentă are de le-
gulă o finalitate preen-ă 
și imediată. Prin varieta
tea tematicii, cercetarea 
desfășurată dintr-un im
bold lăuntric de către po
sesorii unei bogate ex
periențe școlare, poate 
produce soluții extrem 
de prețioase pentru per
fecționarea învățămîntu- 
lui Fără cercetări siste
matice nu se pot elabora 
lucrări fundamentale (tia- 
tate de pedagogie, dic
ționare pedagogice, mo
nografii) și nu se pot în
treprinde 
complexe, iar 
mularea
rea 
țări de 
cadrele didactice, nu 
pot obține 
competente pentru 
problemele importante ri
dicate de practica 
Iară

în consecință, 
pune o apropiere între 
cercetarea —
șl cercetarea curentă prin 
stabilirea unei colaborări 
fructuoase între cadrele 
didactice cu preocupări

experimente 
fără sti- 

și valorifica- 
multiplelor cerce- 

care sînt apte 
se 

răspunsuri 
toate

șco-

se im-

fundamentala

Produse chimice
utile în orice casă
Fabrica „Chimica" din Mărășești produce o 

serie de articole utile in orice gospodărie. Dintre 
acestea amintim' citeva i lacuri și vopsele pe 
bază de ulei, lacuri și vopsele pe bază de rășini 
sintetice, „Velux", un email pentru biciclete, 
ceară de parchete, „Termolux", email pentru ca
lorifere, Albamenaj pentru curățirea vaselor și 
altele

Cumpărătorii pot găsi aceste articole în maga
zinele de specialitate.

cerce- 
curen- 
îmbu-

tre specialiști a unor stu
dii și experimente reali
zate separat de diferite 
cadre didactice etc., etc. 
Din acest punct de vedere 
se recomandă cît mai 
multă inițiativă și curaj 
din partea cadrelor didac
tice pentru a face cunos
cut Colectivului institutului 
de științe pedagogice 
roadele observațiilor lor 
și cît mai multă re
ceptivitate a acestui in
stitut în studierea, apre
cierea și valorificarea da
telor furnizate

Oriunde înflorește, cer
cetarea pedagogică în
viorează spiritele. întreți
ne audiența față de nou
tăți și îndeamnă spre o 
activitate creatoare Ast
fel de efecte sînt cu alît 
mai prețioase cu cît. în
tr-un trecut nu prea în
depărtat. cadrelor didac
tice li s-au oferit uneori, 
prin lucrări și metodici 
sărace în teze orientative 
și încărcate de amănun
te. șiruri de „rețete", 
de soluții fără orizont. 
Investigația științifică des
fășurată în școli poa
te deveni o pîrghie 
cu rosturi importante în 
perfecționarea învățămîn- 
tului. dacă este bine 
rientată, alimentată de

o- 
o 

informație pedagogică de 
cucalitate și întreprinsă 

o tehnică metodologică a- 
decvată. Iar prima con-

diție
tării pedagogice 
te o reprezintă 
nătățirea informației fur
nizate cadrelor didac
tice. Consider că ar tre
bui să ia ființă cît mai 
curînd biblioteci pedago
gice regionale și raiona
le, ca filiale ale Bibliote
cii centrale, care să po
sede pe lîngă literatura 
pedagogică de bază și 
bandoteci sau filmoteci 
concepute potrivit tre
buințelor muncii metodi
ce. în acest sens, Institu
tul de științe pedagogice 
și Biblioteca centrală pe
dagogică au pășit la or
ganizarea unei bandoteci, 
care va putea probabil 
deservi cu înregistrări 
toate regiunile. Apreciez, 
de asemenea, că formele 
de organizare a activității 
metodice șl a muncii ști
ințifice a cadrelor didac
tice ar trebui revizuite. în- 
trucît puterea lor de a- 
tracție 
parte, 
cări și 
mulați 
tru a-și valorifica 
riența, pe de alta, Editura 
didactică și pedagogică 
nu a fost totdeauna recep
tivă față de lucrările bune 
elaborate de cadrele di
dactice Siștemul de a- 
cordare a gradelor didac
tice ar fi de dorii să de
vină. de asemenea, un e- 
lement stimulativ în dez
voltarea cercetării științi
fice în școală, punîndu-se 
un accent mai mare pe 
contribuțiile personale, pe 
prezentarea propriei ex 
periențe de catedră a can
didatului

Pentru sprijinirea siste
matică a dezbaterilor ști
ințifice și pentru stimula
rea conștiinței profesio
nale a cadrelor didactice 
ar fi de dorit, după pă 

se consti
națională

a scăzut. Pe de o 
autorii de comunl- 
lucrăn nu sînt sti- 
și îndrumați pen- 

expe-

rerea mea. să 
tuie Asociația 
a pedagogilor,' ca orga
nism afiliat Asociației in
ternaționale Acest înalt 
for ar putea rămîne des
chis nu numai pedago
gilor de specialitate, ci 
tuturor profesorilor, învă
țătorilor și educatoarelor 
care, prin cercetările în
treprinse, contribuie la 
progresul școlii noastre și 
al științei educației.

Printre aparatele electro- 
casnice utile în orire gospodă
rie se număra și aspiratorul 
de praf „Record", care serveș
te la curățarea covoarelor, a 
tapiseriei ele pe mobilă, a hai
nelor etc în ultima vreme ca
racteristicile acestui aparat ju 
fost îmbunâîâțite. Aspiratorul 
de praf „Record' se poate 
p.rorura din magazinele uni
versale și din rețeaua unități
lor de specialitate a coopera
ției de consum Se vinde și cu 
plata în rate. Prețul unui apa
rat este de 765 de lei Se bucu
ră de un termen de garanție, 
perioadă în care eventualele 
reparații se efectuează gratuit.

25 iunie Loto- 
Pronosport organizează 
un nou concurs excep
tional Pronoexpres după 
aceeași formulă ca ji 
cel din 20 mai la care 
s-aii atribuit. 31 autotu
risme, 21 000 premii în 
bani și 50 excursii în 
R. D. Germană.

La noul concurs ex
ceptional din 25 iunie 
se atribuie nelimitat 
autoturisme „Pe na uit

Skoda M. B.

1000“, „Fiat 850 
„Trabant 601“ pentru 6 
numere din 9.

Prin tragere la sorți, 
pentru variantele cu 5 
și 4 din 9 se atribuie 
10 autoturisme iar pen
tru variantele cu 4 din 
9 un număr de 35 
excursii în U.R.S.S.

Se nuli atribuie pre
mii în bani de valoare 
variabilă precum și pre
mii în bani de valoare

Se vor efectua 10 ex
trageri a cite 9 numere 
clin 49.

Cu 30 lei se poate 
participa la toate cele 
10 extrageri.

Amănunte se pot afla 
la agențiile Loto-Prono- 
sport care oferă dorito
rilor și bilete gata com
pletate.

Sîmhătă, 24 iunie, 
este ultima zi de vînzare 
a biletelor.

PROGRAMUL I : La 
microfon, melodia pre
ferată (8,25). Sfatul 
medicului : Locul legu
melor și fructelor în 

ale muzicii ușoare (13.13).alimentație (9,25), Succese . _ ......... _____ _____
întilnire cu melodia populară și interpretul preferat 
(13.30). Afiș radiofonic. Emisiunile culturale ale săptă- 
mînii (15.05) Pagini din operele lui Sabin Drăgoi 
(16,15) Antena tineretului (17,10). Clasici ai muzicii 
corale românești : Ion Vidu (17.30) O melodie pe adresa 
dumneavoastră (20,20). Teatru radiofonic. Hipnoza. Sce
nariu de Ștefan Berciu (20.45) Melodiile nopții (0,05). 
PROGRAMUL II : Dicționar literar pentru școlari : 
Mihail Kogălniceanu (9,3(1). Suita I din baletul „întoar
cerea din adîncuri" de Mihail Jora (10,03), De la 
■scriitori la ascultători. Henriette Yvonne Stahl ; Evo
luția romanului feminin (10,40). Muzică de cameră de 
Tudor Ciortea (15,15) Omagii muzicale: 12 Variațiuni 
de Beethoven pe o temă de I-Iaendel (16,40). Cronică 
literară de N. Manolescu. Ion Vinea : „Ora fîntînilor" 
(17,40). Opera săptămînil : .,Othello" de Verdi. Soliști : 
Renata Tebaldi. Mario del Monaco. Aldo Protti (18,40). 
Curs de limba engleză (19,10).
(19,45) Să cunoaștem creația 
III-a în Do major (23,22).

Actualitatea teatrală 
enesciană : Simfonia a

PROGRAMUL I: Sfa
tul medicului : Vacci
nări obligatorii în pri
mul an 
Imagini 

Apuseni" — 
soliștilor și

de viată (9.25). 
ale patriei în 
suită de Mar- 
a orchestrelor 
marile ansam- 

muzică

muzica simfonică : „Munții 
țian Negrea (10,30). Parada ____
de muzică ușoară (11,15). De la fluier la 
bluri (12,35) „Ascultați și veți recunoaște 
ușoară (14,35). Voci, orchestre, melodii (16,30). înșir-te 
mărgărite (emisiune pentru copii) (17,10). Pentru fie
care cîte o melodie (18,20) Odă limbii române (18,30). 
Fonoteca de aur : George Călinescu. Prezintă Petre 
Dineu (21,05). Muzică de cameră de Manuel De Falia 
(22,50). PROGRAMUL II : Din repertoriul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat „Oltenia" din Crâiova; 
dirijor, Teodor Costin (9,00). Antologie de literatură 
universală. Pagini din nuvelistica lui V. Korolenko 
(10,30). Album folcloric (13,00) Selecțiuni din opereta 
„Rose-Marie" de Friml (15,00). Muzică populară din 
Cuba (16.20). Melodii și interpret! — muzică ușoară

Printre numeroasele unități din industria u- 
șoară modernizate în ultima vreme se numără și 
I. I. S. „Libertatea" din Sibiu. Utilajele noi cu 
care a fost dotată întreprinderea asigură un ran
dament sporit și în același timp o îmbunătățire 
simțitoare a calității produselor. Perfecționarea 
procesului de finisaj conferă stofelor produse în 
această întreprindere caracteristici superioare, 
un aspect plăcut, lucru de mare preț în ochii 
cumpărătorilor.

In prezent I. 1. S. „Libertatea"-Sibiu produce 
stofe fine în desene și contexturi variate și mo
derne atit pentru costumele bărbătești cit și pen
tru taioare. Fabrica produce de asemenea și fur
niturile necesare confecționării costumelor : vată, 
vatir etc.

PROGRAMUL I: Sfa
tul medicului : 
gull de igienă în tim
pul excursiilor (9.25). 
Concertul nr. 1 în sol 

orchestră de Max Bruch 
și a orchestrelor de mu- 

ușoară de Nicolae 
De unde ? De cînd ?

minor pentru vioară și 
(10,30). Parada soliștilor 
zică ușoară (11.18). Muzică 
Kirculescu (12,00) De ce?_____________ _____ _
(emisiune pentru școlarii din clasele I—IV) (14,15). 
Actualitatea literară : „Arbori, incorigibili visători" — 
versuri inedite de Tiberiu Utan. Șantier de creație : 
Șerban Nedelcu (15,05). Recital de operă Elena Cerne! 
(16.15). Călătorie în istoria civilizației (emisiune pentru 
tineret). Contribuții românești în științele naturii 
(17,10) Poem pastoral pentru violă și orchestră de 
Diamandi Gheciu (17,40). Antena tineretului : ..Pro
fesiuni care vă așteaptă" (radio-anchetă pe tema ale
gerii profesiunii) (18.40). O melodie pe adresa dumnea
voastră (20,30). Atenție, părinți ! „Cartea și .filmul" 
(21,05). Melodii-măgazin (21.25). Moment poetic. „Pri- 
saca" — versuri de Tudor Arghezj_(22,45). De la „A 
la Z“ — muzică ușoară (23,00) 
Sonata pentru violoncel și pian

PROGRAMUL II : 
_____ ,_____   ,___ de Ludovic Feldman 
(9,00). Roza vînturilor (emisiune pentru școlari) (9,30). 
D:LE_'.—-____________ ......2...7 : „Desculț" de Zăharia

.Nunta lui Figaro"
Bibliotecă <le literatură română : 
Stanca (10,30). Matineu de operă 
de Mozart (fragmente) (10,45). Instrumente populare 
românești : naiul (11,35). Muzică ușoară (13,50). Compo
zitori celebri : Richard Strauss (poemul simfonic 
„Moarte și transfigurație") (16,30), „Succese de pretu
tindeni" — muzică ușoară (18,00), Actualitatea cinema
tografică. Ediție pentru cinecluburi (18,25). „Cuvinte din 
bătrîni", două schițe simfonice de Ion Nona Ottescu 
(18,40). Curs de limba germană (19,10). Teatru radiofo
nic. Ciclul „Maeștri ai dramaturgiei românești". Camil 
Petrescu. Act Venetian (21,30). Lieduri de Brahms (23,22).
es PROGRAMUL I: Ra- 

diomagazinul ascultă
toarelor (9,30). Parada 
soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară 

(11,15). Miniaturi pe portativ (14,35). Recital de operă Ni- 
colae Herlea (16,15). „Auzite din bățrîni" — emisiune de 
folclor (16,45). Radiosimpozion. Schimbul de miine al 
științei. Participă la discuție acad. Gh. Mihoc, prof, 
univ. Gh. Bărănescu și prof., univ. N. N. Constantinescu 
(18,05). Incursiune în cotidian. Edilii orașului despre 
viitoarele locuri de agrement ale Capitalei (18,40). 
Concert de melodii românești (19,00). Antena tinere
tului (21,05). Moment poetic. „Noapte de vară" de 
George Coșbuc -(22,45). PROGRAMUL II : Refrene 
vesele (8,00). Lectură în premieră : Emil Botta : „Trîn- 
torul". Cella Delavrancea : „Vraja" (10,30). Uzina 
văzută de aproape (13,30). Arii din operete românești 
(15,00) Sfatul medicului : Tulburări de digestie la 
copii în timpul verii (16,15). Luminile rampei. înre
gistrări din spectacolele Teatrului de operă și balet 
(17,10). Curs de limba rusă (19,10). în jurul globului 
(19,45). Transmisiunea concertului corului și orchestrei 
de studio a Radioteleviziunii. Dirijor Liviu Ionescu. 
Dirijorul corului. Aurel Grigoraș (20,00).

PROGRAMUL I: La 
microfon, melodia pre
ferată (8,25). Sfatul 
medicului : Tratamen
tul balnear al afecțiu

nilor ginecologice (9,25). „Poemul Patriei" de Laurențiu 
Profeta (10,30). Revista revistelor literare (12,15).

vineri

Succese ale muzicii ușoare (13,13). Cîntă Gică Petrescu 
(14,00) Dumbrava minunată (emisiune pentru școlarii 
din clasele I—IV) (14,15). Cârti care vă așteaptă (15.05). 
Recital de operă Dan lordăchescu (16.15). In slujba 
patriei (17,10). Concert-ghicitoare (muzică de operă) 
(17.40) Cîntă Alin Noreanu și Sara Montiel (18,25). 
Varietăți muzicale (19,40). Ediție radiofonică. Caragiale 
în zilele noastre. Colaborează acad. D. P. Perpessicius, 
Radu Beligan, regizorul Jean Georgescu și lectorul 
univ. Ghiță Florea (21,05). Melodii-magazin (21,25). 
PROGRAMUL II : Laureați ai concursurilor interna
ționale ..George Enescu" : Iuliana Markova și Gheorghe 
Jalobeanu (9.00). Radioracheta pionierilor : „Misterul 
combustibilului cosmic" (9.30) Teatru radiofonic. „Ta- 
nla" de A. Arbuzov (10.15). Muzică ușoară (15,00). 
Ciclul. „Simfonii de Joseph Haydn” : Simfoniile nr. 21 
și nr. 22 (16,25). Curs de limba spaniolă (19.10). Itinerar 
turistic românesc : Epoca modernă și turismul (19,45). 
Seară de operă : „Madame Butterfly" de Puccini (20,00).

_ î k “ microfon, melodia pre-
b 5 m IJ 3 IQ ferată (8,25). Parada

trelor de muzică ușoa
ră (11,15). Arii din operete (14,15). Concertul melodiilor 
(14,25). Memoria pămîntului românesc. Din cuprins : 
Acad. Constantin Daicoviciu. „Șantierele arheologice 
ale Transilvaniei" (17.10). în jurul globului (18,05) 
Știință, tehnică, fantezie (18,40). Procese celebre : 
„Giordano Bruno" (21,05). Romanțe cu Angela Mol
dovan și George Niculescu (22,15). Moment poetic. 
Versuri de George Topîrceanu (22,45). Unda veselă 
(23,10). Muzică de dans (23,40). PROGRAMUL II : Val
suri vocale și orchestrale (7,45). Piese distractive (8,00). 
Recital vocal Octav Enigărescu (9,00). File de legendă. 
Ștefan Vodă și Vrâncioaia. Scenariu radiofonic de 
Grigore Băjenaru (9,20). Capodopere ale literaturii : 
„Ghepardul" de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (10,30). 
Ochiul magic (emisiune de știință și tehnică pentru 
școlari) (11,15). Recital de operetă Constanta Cîmpeanu 
(11,45). Mica serenadă în Sol major pentru orchestră 
de Mozart (12,45). Recunoașteți interpretul ? — mu
zică ușoară (16,00). Triplu concert în Do major pentru 
vioară, violoncel, pian și orchestră de Beethoven (18,23). 
Scriitori la microfon : Neagu Radulescu (fragment din 
romanul „Un balon rîdea în poartă") (19,45). Wanda 
Landowska, interpretă a „Clavecinului bine temperat’ 
de Johann Sebastian Bach (23,22).

PROGRAMUL I: Tea
tru radiofonic pentru 
copii (8,00). Varietăți 
muzicale (9,55). De toa
te pentru toți (12,00). 

, .. , - - ,—,10). Cîntăreți români pe scenele
Ro3a Vasihu (15,10). Melodii... melodii 

(18,15). Teatru scurt — „O problemă de încredere" de 
Ferenc Laszlo (20,30), Moment poetic. De dragoste — 
"Logodnă" (22,30). Dans și bună dispoziție (23,00). 
PROGRAMUL II : Miniaturi de estradă (6,45) Dansuri 
din operete (7,20). Soliști de muzică ușoară (9,00). Mici 
piese instrumentale (9,30), Dialog cu muzica ușoară 
(9,40). Radio-atlas (10,03). Transmisiunea concertului 
orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu", dirijor Jean-Marie Auberson (Elveția), So
list : Radu Aldulescu (11,00) Din repertoriul soliștilor 
Doina Badea și Al. Martino (14,10). Unda veselă (14,30) 
Concurs cu public (15,10), Cîntă Dan Spătaru șl Michelle 
Torr (15,30). Melodii ascultate mereu cu plăcere (16,05). 
Din înregistrările pianistului Dinu Llpatti (1715) 
Oameni de seamă: Paganini (19,20). „Din cele mai fru
moase cîntece... cele mai frumoase" (20,00). Concert de 
melodii românești (20,30). Suita „Peer Gynt" de Grieg, 
Interpretează orchestra Filarmonică din Oslo. Dirijor 
Odd Grilner Hegge (23,20).

duminică
Estrada duminicală (13,

• SPARTACUS — film pentru 
ecran panoramic : PATRIA — 
12,45; 16,30; 20,15.
• VIAȚA LA CASTEL : REPU
BLICA — 11,45; 14; 17, VICTO
RIA (completare Jucării) — 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, TOMIS
(completare Trezirea) — 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 
20,30.
• PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : LUCEA
FĂRUL — 12; 15; 17,30; 20, FE
ROVIAR — 11,30; 13,45; 16,45;
21,15 (la ambele completarea 
Aluminiul), BUCUREȘTI (com
pletare Uneltele gîndirii) — 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 
11,15; 13,30; 16; 18,30;. 21, MO
DERN — 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15 
(la ultimele două completarea 
Dacă treci rîul Selenei).
• MOARTEA VINE PE
PLOAIE : CAPITOL — 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45; la grădină
— 20,15, EXCELSIOR (comple
tare Aluminiul) — 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21.
• PRINTRE VULTURI — cine
mascop : FESTIVAL (completare 
O uzină de lapte) — 11; 13,30; 
16; 18,30; 21; la grădină — 20,15, 
MELODIA (completare Jucării)
— 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,
FLAMURA (completare Uneltele 
gîndirii) — 11,45; 14; 16,30; 19;
21.15, STADIONUL DINAMO —
20.15, GRĂDINA DOINA — 
20,45, ARENELE LIBERTĂȚII —
20.15,
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA
LIAN : UNION — 15.30; 18;
20.30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
• UN FILM CU O FATA FER
MECĂTOARE : DOINA (comple
tare Șopirla) — 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 21.
• PARISUL VESEL - MAI 
SUS, MAI REPEDE, MAI TARE
— AL DOILEA EU : TIMPURI 
NOT — 9—21 în continuare.
• DENUNȚĂTORUL: GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20.30, AURORA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 21,15; la 
grădină — 20,30. LIRA — 15,15; 
17,30; 19.45: la grădină — 20.30. 
O PROCESUL DE LA Nt’RN- 
BF.BG ; CENTRAL - 10; 15;
19.30.
• SERBĂRILE GALANTE ; ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Fabrica de împache
tat fum) — 15,45; 18; 20.15.
• MONDO CANE - ambele 
serii : DACIA — 7,45—20.30 în 
continuare.
• ROBII : BUZEȘTI (completare 
Gimnastul) — 14.45; 17; 19,15.
• LENIN ÎN POLONIA - cine
mascop : CRÎNGASI (completare 
Oaspeți de iarnă) — 15.30; 18;Oaspeți de
20.30.
• DOCTOR
nemascop : ___ r.._
tare Jucării) — 11.15; 13.30;’ 16; 
18.30; 20.45, ARTA (completare 
Șopirla) — 11,15; 13.30; 15.45;
18.15; 20,45; la grădină — 20.15.
6 LUMEA MINUNATĂ A FRA
ȚII,OR GRIMM — cinemascop : 
UNTREA — 15.30; 18.
• ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop : FLACĂRA (com
pletare O uzină de lapte) — 14; 
16,15; 18.30: 20,45. COTROCENI
— 15; 17.30.
• ZORBA GRECUL: VITAN — 
15.15; 18.
• MONTPARNASSE
MIORIȚA — 11;
21.
• WINNETOU 
(ambele serii) : 
17.15; 20.30.
e OMUL FĂRĂ _______
cinemascop : POPULAR (com
pletare Cristale fără taine) — 
15.30; 18; 20.30.
• JANDARMUL LA NEW 
YORK — cinemascop : MOȘI
LOR (completare Istoria unui 
manuscris) — 15.15; 17,45; 20; Ia 
grădină - 20.30. VOLGA (com
pletare O uzină de lapte) — 11; 
13.30; 16; 18.30; 21.
• LOCOTENENT CRISTINA : 
COSMOS (completare De ziua 
maniei) — 15,30; 18; 20,30.
• OLD SHATTERHAND — ci
nemascop ; VIITORUL — 15,30; 
18; 20.30.
• APE LIMPEZI — cinema
scop :_ COLENTINA (completare 
Atențiune, atențiune, se apropie)
— 15; 17,30.
• LEAC CONTRA DRAGOS
TEI : RAHOVA (completare Vi
zita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Ploiești) — 
15.15; 18; la grădină — 20.30.
9 PRIMUL AN DE CĂSNI
CIE : PROGRESUL (completare 
Chemarea vulcanilor) — 15.30; 
18; 20,15.
• ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — 
cinemascop : DRUMUL SĂRII 
(completare Șopirla) — 15; 17,30; 
20.
• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20.30.
• SUCCES CHARLIE ! - cine
mascop : PACEA (completare 
Șopîrla) — 15,30; 18; 20,30.
• A DISPĂRUT UN FRAGO
NARD : GRĂDINA UNIREA 
(completare Gimnastul) — 20,15.
• SECHESTRATUL DIN AL
TONA : GRĂDINA EXPOZIȚIA
— 20,30.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — 
cinemascop : GRĂDINA VITAN
— 20,15.
• MOARA CU NOROC : GRĂ
DINA BUZEȘTI (completare 
Gimnastul) — 21.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI: 
GRADINA COLENTINA (com
pletare Atențiune, atențiune, se 
apropie) — 20,15.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA : GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20,30.

teatre
• Teatrul de Comedie : SFÎN- 
TUL MITICĂ BLAJINU (specta
col prezentat de Teatrul „Al. 
Davila“-Piteștl) — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJINU — (spectacol amînat 
din 9 lume) — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R, (în 
sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : NEÎNCRE
DERE ÎN FOIȘOR — 19,30.
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PLECAREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE RADULESCU LA BELGRAD

CICLISM

G. MOICEANU A CÎȘTIGAT 
„CUPA VOINȚA“

A XII-a ediție a tradiționalei com
petiții cicliste internaționale „Cupa 
Voința" s-a încheiat ieri cu victoria 
lui Gabriel Moiceanu (Dinamo Bucu
rești). La vîrsta de 32 de ani, Moi
ceanu dovedește încă, din plin, cali
tățile ce l-au consacrat, tenacitatea și 
rezistența sa fiind un adevărat e- 
xemplu pentru cicliștii noștri mai ti
neri.

învingător în două etape, prezent 
mereu în plutonul fruntaș, Moiceanu 
a dominat cursa cu un simț tactic 
deosebit. Colaborînd fructuos cu e- 
chipierii săi, el a reușit să-l țină tot 
timpul la o distanță convenabilă pe 
principalul său adversar Ion Arde- 
leanu (Steaua). Doar în ultima etapă 
Ardeleanu a reușit să smulgă, la 
sprint, o victorie aplaudată de nu
meroșii spectatori masați ieri după-

amiază pe trotuarele din fața Poștei 
Centrale din Capitală. Ardeleanu a 
străbătut distanța Rm. Vîlcea — Bucu
rești (174 km) în 4h 23’32” (medie 
orară 40,930 km). în același timp au 
sosit în ordine: Moiceanu, Ciumeti, 
Rasznai, Mircea Rîndașu și un pluton 
masiv.

CLASAMENTUL FINAL: 1. G. 
Moiceanu (Dinamo) 22h 35’40”; 2, 
E. Rusu (Dinamo) la 1’04”; 3. I. Cos- 
ma (Dinamo) la 1’21”; 4, I. Ardelea
nu (Steaua) la 1’32”; 5. W. Ziegler 
(Dinamo) la 2’27”; 6. Gh. Moldovea- 
nu (Steaua) la 2’31”; 7. N. Ciumeti 
(Dinamo) la 2’34”; 8. Manolov (So
fia) la 2’47” etc. Premiul cățărători
lor a fost cîștigat de Emil Rusu, iar 
premiul sprinterilor de Ion Ardelea
nu. Pe echipe, primul loc a revenit 
formației Dinamo II.

Pe Calea Victoriei, în fața Poștei Centrale, la sosirea în ultima etapa

întrece ri 
spectaculoase 
la motociclism

TG. MUREȘ (corespondentul 
„Scînteii"). — Ieri în localitate 
s-a desfășurat etapa a doua a 
campionatului republican de mo- 
tociclism-viteză pe circuit în
chis Au participat circa 80 de 
concurenți din cluburile bucii- 
reștene Steaua și Metalul, Stea
gul roșu Brașov, Rapid-C.F.R. 
Pitești, Locomotiva Ploiești, E- 
nergia Cîmpina, Progresul și 
Voin(a Timișoara, I.R.A. Tg. Mu
reș și altele

La sfîrșitul competiției, secre
tarul general al Federației româ
ne de moto. Gh. Mormocea, 
nc-a declarat următoarele : „Co
misia regională de moto, spriji
nită de cele două asociații gazdă
— (I.R.A. și Otelul roșu), a creat 
condiții bune de desfășurare 
concursului. Lupta a fost foarte 
disputată. Terenul dificil, eu 
multe curbe, urcări și coborîri, 
a creat un plus de duritate și 
totodată de spectaculozitate pro
belor. Trebuie subliniată discipli
na celor peste 12 000 de specta
tori care ne-au ajutat ca între
cerea să se desfășoare în cele 
mai bune condiții*'.

Iată cîștigălorii curselor : 70
cmc „Carpați” — Cucu loan, 
(Metalul) ; 125 cmc — Chitu 
Ștefan (Steaua) ; 175 cmc — Lă- 
zărescu loan (Energia) ; 270 cmc
— Ionescu Crjstea Alexandru 
(Steaua) ; 350 cmc — Szabo Va- 
sile (Steaua) ; 500 cmc — Szabo 
Vasile (Steaua) ; motociclete cu 
ataș: cuplul Dănescu Mihai—Ke- 
resztes Eugen (Steaua).

fotbal: S-a încheiat 
și campionatul categoriei B

s DINAMO BACĂU (DUPĂ 4 ANI) Șl A. S. A. 
TG. MUREȘ (DUPĂ 10 ANI) AU PROMOVAT 
ÎN CATEGORIA A

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE
SERIA I : Metrom Brașov — Pro

gresul Brăila 2—0 ; Politehnica 
București — Poiana Cîmpina 0—2 ; 
Dinamo Victoria București — 
C.F.R. Pașcani 2—0 ; Oțelul Galați 
— Metalurgistul București 1—2 ; Di
namo Bacău — Siderurgistul Ga
lați 5—0 ; Flacăra Moreni — Chi
mia Suceava 0—0 ; Oltul Rm. Vîl
cea — Ceahlăul Piatra Neamț 
4—0.

SERIA a Il-a : A.S. Cugir — C.F.R. 
Arad 1—1 ; C.F.R. Timișoara — 
A.S.A. Tg. Mureș 1—1 ; Crișul Ora
dea — Minerul Lupeni 3—0 ; C.S.M. 
Sibiu — C.S.M. Reșița l—0 ; Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzii — Mi
nerul Baia Mare 2—0 ; Vagonul 
Arad — Unirea Dej 4—0 ; Clujea
na — Gaz metan Mediaș 0—0.

Seria I
CLASAMENTELE FINALE

Seria II
Dinamo Bacău 26 15 6 5 48—18 36
Siderurgistul 26 13 6 7 38—27 32
Chimia Suceava 26 11 8 7 31—21 30
Dinamo Vict. 26 9 9 8 35—28 27
Politehnica Buc 26 11 5 10 38—35 27
Flacăra Moreni 26 12 3 11 27—35 27
Metalurgistul 26 10 5 11 33—33 25
Ceahlăul 26 9 7 10 34—43 25
Metrom Brașov 26 7 10 9 35—29 24
Poiana Cîmpina 25 11 2 12 29—26 24
C.F.R. Pașcani 26 8 8 10 33—39 24
Oltul Rm. Vîlcea 25 9 fi 10 28—40 24
Progresul Brăila 26 8 6 12 28—35 22
Oțelul Galați 26 4 7 15 15—43 15

★
Pasionantele dueluri Dinamo Bacău 

— Siderurgistul Galați (în seria l) și 
A.S.A. Tg. Mureș — Minerul Baia 
Mare (in seria a Il-a) — hotărîtoare 
pentru promovare — au luat sfîr- 
șit ieri o dată cu desfășurarea ultimei 
etape.

Echipa din Bacău (antrenor C. Teaș- 
că) a susținut ultimul meci chiar cu 
principala sa rivală, Siderurgistul. Cal
culul hirtiei arăta că o victorie , a gă- 
lățenilor cu 5—0 în acest ioc le-ar

A.S.A. Tg. Mureș 26 15 7 4 41—14 37
Minerul B. Mare 26 16 3 7 37—23 35
Vagonul Arad 26 14 3 9 58—25 31
C.F.R. Timișoara 26 13 5 8 44—29 31
C.S.M. Reșița 26 14 2 10 46—36 30
A.S. Cugir 26 11 5 10 42—43 27
Crișul Oradea 26 11 2 13 39—30 24
Gaz metan Medias 26 9 6 11 34—40 24
C.S.M. Sibiu 26 10 3 13 33—38 23
Industria Sîrmei 26 9 5 12 30—34 23
Citije- ,<a 26 8 7 11 26—35 23
C.F.R Arad 26 8 5 13 26—35 21
Minerul Lupeni 26 8 5 13 27—52 21
Unirea Dej

★

26 4 6 16 24—73 14

fi adus lor locul intri în clasamentul 
final și deci promovarea. Scorul a fost 
realizat, insă nu în favoarea acestora, 
ci a gazdelor / Băcăuanii — ne trans
mite corespondentul nostru Gh. Bal
tă — au dominat permanent, prind și 
reușind să arate suporterilor lor că 
merită cu prisosință cinstea de a juca 
în primul campionat al țării. Ei au 
deschis scorul prin Comănescu și l-au 
majorat prin Rugiuhei. După pauză. 
Demhrovschi (de două ori) și Nedelcu 
au stabilit rezultatul final \ 5—0.

m ATRACTIV DERBI MISTIC
Urmărit cu justificat interes de nu

meroși spectatori, meciul de rugbi Di- 
namo-Steaua, desfășurat ieri diminea
ță pe Stadionul Republicii din Capi
tală, a oferit o dispută atractivă, de 
factură tehnică ridicată. Ambele echi
pe s-au străduit și au reușit în bună 
măsură să-și onoreze „firma” printr-o 
preocupare aproape permanentă pen
tru' acțiuni ofensive variate, pentru un 
joc combinativ ce a fost răsplătit dese
ori cu aplauze. Dacă victoria a re
venit în final cu 12—9 (6—6) echipei 
Dinamo — pioaspăta cuceritoare a 
„Cupei campionilor europeni”, dife
rența minimă de scor, ca de altfel 
și evoluția acestuia, ilustrează fidel 
echilibrul de forțe de pe teren.

Cu toate că s-au instalat autoritar, 
încă de Ia început, în jumătatea de te
ren adversă, lăsînd impresia că voi 
obține o victorie categorică, după nu
mai zece minute dinarnoviștii erau con
duși cu 6—0 ca urmare a două încer
cări spectaculoase reușite de Bârbă- 
iău și Ghiță Dan. O neatenție în apă
rare a echipei Steaua, speculată și con
cretizată de tenacele Dragomir, a mo
dificat scorul la 6—3, iar cu puțin îna
inte de finalul reprizei Nica a adus

egalarea transformînd o lovitură de 
pedeapsă de la aproximativ 40 m. 
După pauză, steliștii iau din nou 
avantai (9—6). prin transformarea unei 
lovituri de pedeapsă de către Penciu 
— ieri în formă de „zile mari” For- 
țînd alura în ultimul sfert de oră 
printr-o suită de atacuri debordante, 
dinarnoviștii restabilesc însă egali
tatea. în urma unui dropgol. executat 
de Giugiuc și. cu numai două mi
nute înaintea fluierului final, Dra- 
gomii înscrie punctele victoriei prin
tr-o splendidă încercare la care au 
contribuit încă 3—4 colegi ai săi.

Desfășurat, în general, într-o at
mosferă de disciplină favorabilă jo
cului constructiv, acest tradițional 
derbi ar fi meritat din plin califica
tivul „foarte bine”, dacă Rășcanu și 
alți cîțiva dinamoviști n-ar fi avut, în 
ultimele minute (la scorul de 9—9), 
ieșiri nepotrivite fată de arbitru.

în deschiderea meciului Dinamo — 
Steaua, echipa Grivița Roșie, dețină
toarea titlului de campioană și ac
tuala lideră a clasamentului, a dispus 
de formația Gloria cu un scoi conclu
dent ■ 37—0 (19—0). La Cluj : Agro
nomia—Rulmentul Bîrlad: 6—3.

A.S.A Tg Mureș (antrenor T. Bone) 
a iucat la Timișoara, unde a termi
nat la egalitate (l — 1) un meci în 
care a fost condusă din min. 5 cu I—0 
(prin golul marcat de Bungău, din lo
vitură liberă de la 35 m). Egalarea s-o 
produs în min 37, prin Dumitriu III 
Băimărenii. lucind la Cîmpia Turzii in 
fața echipei locale amenințate cu re
trogradarea, au pierdut cu 0—2.

în campionatul

european feroviar:Rapid - Lokomotiv Moscova 2-1
Ieri, la Moscova, in semifinalei) 

campionatului european feroviar 
de fothal. a avut loc primul meci 
dintre echipele Rapid București și 
Lokomotiv Moscova Prestind tip 
]oc bun, fotbaliștii români au în
vins cu 2—1 Golurile învingători
lor au fost înscrise de Kraus și Ma
tei. Returul va avea loc la Bucu
rești, la o dată ce se va stabili uite 
rior.

Mijlocașul Pilă (Dinamo) fructifică spectaculos balonul primit de la înaintași Foto : S. Cristian

Din nou

sub

așteptări
Iată-ne la numai o săptămână 

înaintea meciului cu reprezen
tativa Italiei și, cu regret tre
buie spus selecționabilii și se
lecționerii lor nu dau aproape 
deloc speranțe într-o compor
tare onorabilă a fotbaliștilor 
noștri în fața ..squadrei azzur- 
ra“. l-am văzut ieri după-amia- 
ză pe aspiranții la tricourile tri
colore intr-un ultim joc public 
de verificare. Adversarii lor; 
fotbaliștii de la S.C. Karlsruhe 
(R.F.G.). Un meci plicticos, de 
slab nivel tehnic, în timpul că
ruia numeroși din puținii spec
tatori prezenți in tribune au 
părăsit stadionul și este foarte 
probabil ca mulți dintre tele
spectatori să fi închis televi
zoarele înainte de fluierul fi
nal...

Caracterizarea generală a jo
cului de ieri al echipei noastre 
rămîne perfect valabilă chiar 
dacă avem în vedere cele cî
teva faze mai inspirate (două 
din ele bine finalizate) pe care 
le-a reușit în prima repriză. 
Oblemenco în min S a deschis 
scorul, șutind în poarta lui 
Kessler mingea primită ideal de 
la Dumitriu II. Rapidistul avea 
să fie coautor și la cel de-al 
doilea gol — în min. 25, cînd 
Nunveiller VI a șutat cu capul, 
intr-adevăr impecabil, peste 
portarul vest-german. Cu cinci 
minute înaintea acestei faze, 
oaspeții egalaseră vrintr-un șut 
necruțător tras de Milller din 
apropierea porții, după ce se in
filtrase cu destulă ușurință 
printre Nunveiller 111 și Dan 

în cea mai mare parte a par
tidei, jucătorii noștri n-au reu
șit să înjghebeze acțiuni pe mă
sura îndatoririlor ce le au ca 
viitori componențî ai naționalei. 
Colectivul celor cinci (I) antre
nori ai lotului a acordat priori
tate următorului „unsprezece” : 
Răducanu — Lupescu, Nunveil
ler III. C Dan, Mocanu — Gher- 
gheli, Nunveiller VI — Luces- 
cu. Dumitriu II, Oblemenco, 
Kallo. La pauză. Suciu l-a luat 
locul în poartă lui Răducanu, 
iar pe la mijlocul reprizei secun
de Ivans-uc l-a schimbat pe Lu- 
cescu Această din urmă schim
bare s-a dovedit puțin inspira
tă. datorită faptului că pe de 
o parte Lucescu fusese oricum 
mai btrn la înaintare decît. de 
pildă. Oblemenco. (a cărui pre
zentă pe teren s-a redus la im
petuozitate fizică și forță) iar 
pe de alta că Ivansuc. prin sti
lul său dezordonat și teama de 
a intra decis la adversar, nu a 
adus nimic proaspăt și folositor 
în jocul ofensiv Compartimen
tul înaintării, ca de altfel si cel al 
mijlocașilor. n-a evoluat conclu
dent. Lipsa de sincronizare, de 
omogenizare. își are explicația 
și în apartenența celor patru 
înaintași la tot atîtea cluburi di
ferite. Fără îndoială este greu să 
sudezi de pildă un cuplu de îna
intași centrali. într-un timp 
scurt, dar de ce nu se apelea
ză în acest caz la cupluri for
mate. de la un club sau altul ? 
Mijlocașii Ghergheli și Nun
veiller VI au muncit mult în 
prima repriză însă după pauză 
aportul lor a fost șters, .focul 
apărătorilor nu poate fi edifi
cator. întrucît înaintașii vest- 
germani (robuști. atleți) nu i-atr 
supus decît la un asalt mai 
mult fizic.

Formația oaspeților a dat o 
ripostă destul de hotărîtă. fiind 
din punct, de vedere al comba
tivității lin bun partener de în
trecere pentru jucătorii noștri.

Arbitrajul meciului de Ieri 
l-a asigurat Al. Pîrvti (Bucu
rești). Din păcate, deciziile aces
tuia au creat deseori un avan
taj vizibil echipei noastre, îrp- 
pie.tînd asupra verificării po
tențialului ei real.

I. DUMITRIU

DuminiGă seara a plecat spre 
Belgrad tovarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, pentru a participa la 
întîlnirea președinților celor două 
părți în Comisia mixtă guverna
mentală româno-iugoslavă de co
laborare economică.

La plecare. în Gara de Nord, au 
fost prezenți Gheorghe Gaston Ma

rin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, mem
bri ai conducerii unor ministere 
și organizații economice.

Au fost de față Milorad Koma- 
tina, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei Aviației Republicii Socialiste România

DEPUNERI DE COROANE
Duminică au avut loc în Capitala 

și în țară manifestări consacrate 
Zilei Aviației Republicii Socialiste 
România

La Monumentul Eroilor Aerului 
din București au fost depuse co
roane de flori din partea Ministe
rului Forțelor Armate, Direcției 
generale a aviației civile. Federa
ției Române de Aviație și a gene
ralilor de aviație în rezervă. Solem-

nitatea s-a încheiat prin defilarea 
gărzii de onoare. în aceeași zi. la 
cimitirul Belu au fost depuse co
roane de flori la mormintele lui 
Traian Vuia Aurel Vlaicu și al 
căpitanului Gheorghe Bănciulescu, 
primul pilot din Istoria aviației 
mondiale, care a zburat avînd pro
teze la ambele picioare.

(Agerpres)

vremea
Ieri în tară : Vremea a fost în 

genera) frumoasă, cu cerul va
riabil. Unele înnorări mai ac
centuate s-au nrodus în nord- 
vestvl tării unde au căzut a- 
^erse locale însoțite de descăr
cări electrice Averse cu totul 
izolate s-au mai semnalat în 
Muntenia sf Moldova. Vîntul a 
suflat slab. Dină la Dotrlvit. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 15 grade la Joseni si 
26 grade la ' Berzeasca Turnu 
Severin. Calafat Bechet Băi- 
lești Turnu Măgurele în Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă 
cu cerul variabil Vîntul a su
flat slab TemDeratura maximă 
a atins 20 grade

Timpul nrobabil centrii zilele 
de 2» 21 și 22 iunie. în tară . 
Vremea continuă să se încăl
zească Cerul va fi variabil în
norări mai accentuate se vor 
produce în sud vestul tării Voi 
cădea oloi izolate Vînt în gene
ral slab Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 si 18 gra
de. iar maximele între 20 si 30 
de grade în București : Vreme 
în general călduroasă cu .’erul 
variabil Vînt slab oină la po
trivit Temperatura în creștere.

8 Spre sfîrsîtul intervalului, ten- 
I dintă de ploaie trecătoare.

lucrări de construcții 
si instalații interioare » 1

întreprinderea comunală din 
Piatra Neamț execută, la ce
rere, pentru sectorul particu
lar lucrări de construcții și in
stalații interioare cu materia
lul clientului sau al întreprin
derii. și anume: instalații sa
nitare și electrice: construcții 
de invelitor: din tablă și țiglă, 
tencuieli interioare și exteri
oare. zugrăveli simple (spoieli 
cu lapte de var) sau supe
rioare (calcio vechio ta
pete etc.), construcții de sobe 
de cărămidă sau cable de te
racotă, împreimuiri (garduri), 
trotuare, lucrări de tmichige- 
rie etG Pentru salariați. lucră
rile se execută cu plata în 
rate achitîndu-se la înceou- 
tul lucrării un acont de 15— 
30 ta sută din valoarea lucră
rii iar diferența se achită în 
rate lunare, pînă la 18 rate 
Doritorii se vor adresa în seri» 
sau pentru Informații la se
diul întreprinderii din Piatra 
Neamț, B-dul Republicii nr. 7, 
telefon 2154 sau 2151.

Mobilă modernă produsă 
la Combinatul de industrializare 

a lemnului-Bacău
Linia modernă, tur

nirul de calitate și pe
licula de lac cu care 
sînt acoperite piesele, 
tapiseria în diferite 
modele și culori confe
ră dileriteloi garnituri 
de mobilă produse la 
C.I.L. Bacău un aspect 
elegant, plăcut, tine
resc.

în secțiile combina
tului dotate cu mașini 
și utilaje moderne se 
realizează garnitura
complexă modulată
„Galaxia” din materia
le de calitate superi
oară. Această grfrnitriră 
este compusă din 31 
de piese, între care 24 
cu funcțiuni de depo
zitare ; noptiere, co
mode, bufete, biblio-

teci-etajere, dulapuri, 
fiecare grupă conținând 
cîteva variante estetice 
de compartimentare, 
paturi de 1—2 persoa
ne, masă extensibilă, 
măsuță, oglindă sus
pendată. Cu piesele 
garniturii „Galaxia” se 
poate mobila orice în
căpere cameră de dor
mit, sau de zi. came
ră combinată, sufrage
rie, cameră de tineret. 
Panourile „Galaxia" 
sînt prelucrate din 
P.A.L. hidiofugaț (tra
tat special împotriva 
apei), iar accesoriile 
metalice sînt executate 
din aliaie și oteluri su
perioare.

Piesele de mobilă

„Galaxia” se vînd ara 
halate în plicuri de 
carton special, ondu
lat.

C.I.L Bacău produ
ce și gmnituri de mo
bilă „11 va”, cunoscute 
.și apreciate de către 
cumpărători. O garni
tură pentru dormitor se 
compune dintr-un du
lap cu trei uși, un di
van de colț cu ladă 
pentru așternut și nop
tieră. toaletă cu oglin
dă, masă pentru șase 
persoane. Construcția 
din PAL. furnirul de 
nuc de calitate superi
oară. precum și finisa
jul cu peliculă de lac 
poliesteric dan mobi
lierului o înfățișare es
tetică atrăgătoare.

LUPTE GRECO-ROMANEDINAMO BUCUREȘTI -DINAMO BERLIN 5,5 - 2,5
Echipa de lupte greco-ro- 

mane Dinamo Berlin și-a în
ceput turneul în tara noastră, 
înfîlnind ieri în Capitală for
mația Dinamo București. Vic
toria a revenit luptătorilo’ 
români la un scor conclu
dent : 5‘/2 — 2>/2. La pri
mele două categorii (52 ș' 
57 kg), C. Turturea — F 
Schulze și I. Alionescu — H 
Puls, deciziile au fost de ega
litate, atît oaspeții, cît și gaz
dele, nereușind să finalizeze 
procedeele tehnice pe care 
de altfel, le-au și încercat de 
pufine ori. La cat. 63 kg, Gh 
Gheorghe și R. Schroter au 
făcut o partidă foarte specta
culoasă. In afara procedeelor 
tehnice finalizate, ambii spor
tivi au avu> bune ocazii de a 
ieși învingători prin tuș, dar 
le-au evitai oportun. 'Victoria 
a 'evenit, pe merit, luptătoru
lui român. I. Enache (cai. 
70 kg), a obfinut victoria la

puncte în partida cu P. Mul
ler, iar tinărul S. Olleanu 
(cat. 78 kg) a fost întrecut de 
K. Pohl, campion eurepean 
în 1966, în urma unui aver
tisment pentru pasivitate dic
tat în ultima repriză. Vice- 
campionul mondial FI. Cior- 
cilă (cat. 87 kg) l-a depășit 
net la puncte pe M. Schrem- 
ming, îndeosebi în ■ urma 
jnor spectaculoase centurări 
(alerale. Gh. Popovici nu a 
■eușit decît un meci egal în 
fața lui T. Hener, care s-a 
apărat cu strășnicie reușind să 
avite priza lui Popovici. 
in sfîrșit, la cat. peste 97 kg, 
N. Martinescu, după ce a fost 
condus de P. Wisme' cu două 
puncte, a reușit în repriza a 
treia să-și fixeze adversarul 
printr-un spectaculos su- 
pleu.

Mărfi, echipa din Berlin 
va susține o întîlnire cu for- 
mafia C.S.O. Pitești.

PE STADIONUL DIN BRATISLAVA, în cadrul cam
pionatului european de fotbal (grupa I), selecționata Ce
hoslovaciei a învins cu scorul de 3—0 (1—0) reprezentativa 
Turciei. Autorii punctelor : Adamec (2) și Jurkanen.

LA CONCURSUL DE NATAJIE DE LA BERLIN, 
înotătorul H. Schier a stabilit un nou record al României 
în proba de 100 m liber : 56’’9/10 (vechiul record — 57’’4/10). 
Schier a ocupat locul doi în proba cîștigată de Poser 
(R.D.G.) cu timpul de 55”2/10. Angel Șoptereanu s-a clasat 
al doilea la 200 m bras cu timpul de 2’36”3/10, în urma lui 
Henninger (R.D.G.) cronometrat cu 2’35”5/10.

PROBA DE SIMPLU A TURNEULUI DE TENIS DE LA 
CHANTILLY (Franța) a revenit spaniolului Manuel San
tana, care în finală l-a învins cu 5—7, 9—7, 6—3, 6—3 pe 
jucătorul nr. 1 al Australiei. Roy Emerson. în semifinale, 
Santana îl eliminase cu 6—3, 6—1, 6—3 pe italianul 
Pietrangeli.

ECHIPA DE FOTBAL EINTRACHT FRANCKFURT 
(R.F.G.) a cîștigat „Cupa Rappan" (Inter—Toto), ediția 
1966/1967, după ce a învins cu 3—2 șl, respectiv, a termi
nat la egalitate (1—1) în dubla întîlnire cu formația ceho
slovacă Inter—Bratislava.

A 4-A ETAPA A TURULUI CICLIST AL MARII MAR
MARA, Canakkale—Edremit (140 km), a revenit austria
cului Kranister în 311 40’54”. In clasament conduce bulgarul 
D. Kotev, secondat la 2’16” de olandezul Zoetemelk.

ATLETUL AUSTRALIAN KON CLARKE a cîștigat 
proba de 5 000 m în concursul de la Sochaux cu timpul de 
13’39”5/10. Pe locul doi a sosit englezul Stewart. în același 
concurs atletul de culoare Saint Rose a sărit la înălțime 
2,14 m.

DUPĂ PRIMA ZI A MECIULUI DE NATAȚIE BU
DAPESTA-MOSCOVA, ce se desfășoară în capitala un
gară, sportivii sovietici conduc cu 60- 49. Iată cîteva 
rezultate : 100 m liber bărbați - Ilicev 56”4/I0: 100 m liber 
femei — Turoczi 1’03”3/10 ; 400 m femei : Sosnova
5’03”7/10 ; 200 m fluture bărbați — Novoselov 2'19 ’6/10.
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Metamorfoza Sunhwaganuhii
O știre din R.P.D. Coreeană. Ca

priciosul riu Sunhwagan a fost supus 
voinței omului. De aci înainte el nu 
va mai produce localnicilor daune, ci 
le va aduce foloase Odinioară, re- 
vărsîndu-se adesea, el distrugea re
colte, îneca vite, lăsa mulți oameni 
fără adăpost Era suficientă o ploaie 
de cîteva ore pentru ca apele Iui să 
iasă din albie. La 6 km de locul unde 
ele se varsă în fluviul Tedongan, în 
defileul îngust ce se formează la în- 
tretăieiea dintre lanțul muntos Renak- 
san și masivul de pe- malul opus, se 
aflau cataracte periculoase. Iar pute 
rea distructivă a rîului era cu atîi 
mai mare cu cît în locul acesta apele 
lui înspumate, ce se rostogoleau pe 
versanții munților, se intîlneau cu va 
lurile Mării de Vest care în timpul 
fluxului pătrundeau adînc pe gura 
fluviului Tedongan și a afluențilo 
săi.

Astăzi, peisajul de pe maluril 
Sunhwaeaiiului s-a schimbat radical 
Un dig, un canal lung de 12 km, — 
poduri. stăvilare. hidiocentrale — 
toate acestea sînt opeia oamenilor, a 
harnicilor constructori coreeni care 
au dobîndit o importantă victorie în 
lupta cu forțele dezlănțuite ale na
turii.

Pentru efectuarea lucrării, pe ma
lul rîului au fost aduse drage hidrau
lice, macarale de mare putere, exca
vatoare, buldozere sute de autocami
oane, Zi și noapte din albia rîului s-a 
scos nisip și pietriș din care a fost ri
dicat un dig protector De-a curme
zișul Sunhwaganulni a fost construit 
un batardou cu ecluză care a zăgă
zuit apele, albia rîului a fost lărgită 
de mai bine <le două ori pe cursul său 
superior în tolal au fost dislocați 9,4 
milioane metri cubi de pămînt Spre 
fabrica de beton construită la poalele 
muntelui se îndreptau neîntrerupt, pe 
cîteva conveiere, imense cantități de 
nisip, pietriș, ciment în fiecare oră 
la temelia ecluzei se turnau zeci d< 
tone de beton.

Astăzi, turiștii care urcă cu vapo 
așele în sosul rîubii nu mai întilnesr 
n cale piirneidîoasele cataracte Eh 
ui fost iruncate în aei Doai o slîncâ 
ibruptâ letezată patcă de o dalii 
uriașă, a rămas pe malul stîng ai ape 
ca o mărturie a forței creatoare a o 
miilui. Au dispărut și meandrele rîu 
lui. în locul lor a apărut un cana1 
drept, tăiat în stîncă. pe care circulă 
vapoaie transputtînd produse agri
cole din raioanele Riongan, Kandon,

Dzînsan ale provinciei Phenariul de 
sud, precum și antracit din bazinele 
carbonifere Teb. și Tiansan Unin- 
du-și apele cu cele ale Tedonganului, 
canalul Sunhwagan a creat o legătură 
directă între Sonrim una din cele 
mai importante baze metalnigice ale 
R.P.D. Coreene, și alte centre in
dustriale ale tării — Diaren, Sarivon 
Sinhwanpo etc.

Pe cursul superior al râului se afla 
un lac întins Specialiștii au amenajat 
aici un rezervor pentru irigarea a 
20 000 hectare de pămînt Ei au să
pat în stîncă uri tunel plin care apa 
ajunge pe ogoare și au amenajat mai 
multe bazine artificiale pentru men 
tinerea el la un nivel constant atît în 
perioadele de inundație cît și de se 
eetă Apa astfel acumulată servește nt. 
numai la irigații dat și la alimenta 
■ea unor centre industriale, cum sîn' 
'fansen. Kian. Nampho și altele.

Nici un strop de apă no e lăsat sf 
>e scurgă în ocean fără a aduce fo 
'oase ornnhii înainte de a ajunge p< 
rgriate san în centrele industriale, ea 
pune în mișcate turbine electrice Pe 
locurile vechii albii a rîului. în adîn 
cituri, ai rămas ochiuri de apă dulce 
Multe din ele au fost transformate în 
crescătorii de pești. Altele, mai puțin

adînci, au devenit orezarii, folosin- 
dijrse un rrou sistepi de drenaj, lat 
la poalele muiitehii Renaksan, ca și 
al dealului Marrgeohon — renumit 
prin frilmiiseiea priveliștilor sale —• 
an fost cieate locuri de agrement cu 
hărci și bazine- rle înot.

Sunhwagan rm mai aduce astăzi 
pagube oarrrenilot Puterea sa a (ost 
pusă în sluiha vieții și progresului. 
Dar el nu reprezintă un episod izo
lat Alte știri anunță că în bazinul 
fluviului (nlnțian se desfășoară lucră
rile de construcție a nnui mare sistem 
de irigație care alimentează de pe 
acum cu apă o suprafață de teien de 
10 000 hectare cultivată cu orez. La 
terminarea acestei construcții va fi iri
gată o suprafață totală de 90 000 hec
tare teren din opt districte ale provin
ciei Phenan în estuarul aceluiași flu
viu sînt în cros iucrări de hidioaine- 
liorare în vederea cultivării stufului, 
utilizat ca materie primă în producția 
•ihielni sintetice

Lucrările de hidroameliorații din 
K.P D Coreeană demonstrează o dată 
mai mult talentul și capacitatea crea
toare a poporului acestei țări construc
toare a socialismului.

Z. MARIN



SITUAȚIA DIN

Lucrările Conferinței miniștrilor 
de externe ai țărilor arabe 
vor continua la sediul O.N.U.

KUWEIT 18 (Agerpres). — Parti- 
cipanții la conferința miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor arabe, 
care s-a deschis sîmbătă la Ku
weit, au hotărît să suspende lucră
rile conferinței pentru a da posibi
litatea miniștrilor de externe din 
țările arabe să participe la sesiunea 
extraordinară a Adunării Generale 
a O.N.U., consacrată examinării si
tuației din Orientul Mijlociu. Tn 
hotărîrea adoptată la propunerea 
delegației marocane se arată că

★
DAMASC. In capitala Siriei a 

avut loc duminică o ședință a ca
binetului sirian sub președinția 
primului ministru Youssef Zeay- 
yen. A fost, discutată situația crea
tă în țară în urma războiului, pre
cum și rezultatele convorbirilor a- 
vute la Alger și Cairo de președin
tele Republicii Arabe Siria. Nou- 
reddin El-Atassi. Consiliu] de Mi
niștri a elaborat poziția delega
ției siriene la sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale a O.N.U.

miniștrii prezenți la conferință își 
vor continua lucrările la sediu] 
O.N.U. din New York.

Pe ordinea de zi a conferinței 
miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor arabe se află. între altele, 
discutarea problemelor privind 
căile de eliminare a efectelor re
centului conflict din Orientul Mij
lociu, contracararea planurilor im
perialiste împotriva 
precum și stabilirea 
rinței la nivel înalt a

★ 
în sprijinul 
victimelor conflictului

lumii arabe, 
datei confe- 
țărilor arabe.

• Nava marocană „Oudaia“ a pără
sit sîmbătă seara portul Casablanca 
încărcată cu alimente și medicamente 
destinate Republicii Arabe Unite. Si
riei și Iordaniei. Alte două nave 
sînt pregătite pentru a transporta a- 
jutoare în alimente și medicamente 
în viitoarele cîteva zile.

CAIRO. Agenția M.E.N. anunță 
că duminică după-amiază, la în
toarcerea din Kuweit, unde a luat 
parte la reuniunea miniștrilor de 
externe ai țărilor arabe, Abdel A- 
ziz Bouteflika, ministrul afacerilor 
externe al Algeriei, a făcut o es
cală la Cairo. El a avut o convor
bire cu președintele R.A.U., Ga
mal Abdel

® Comitetul libian pentru colec
tarea fondurilor destinate victimelor 
conflictului militar arabo-izraelian a 
transferat R.A.U. și Siriei sume în 
valoare de 500 000 dolari. Comite
tul a transferat, de asemenea, vic
timelor din Iordania 150 000 lire 
sterline.

Nasser.

— Regele Hussein al 
făcut duminică o de- 
care a propus convo-

AMMAN. 
Jordaniei a 
clarație în 
carea în cursul acestei săptămîni 
a unei conferințe a șefilor de state 
arabe. A fost dat publicității, de 
asemenea, textul telegramei în a- 
cest sens, pe care regele Hussein 
a adresat-o tuturor șefilor statelor 
arabe.

CAIRO. — Ziarul „Al Gumhu- 
ria" relevă că avioane militare iz
raeliene au interceptat un avion 
comercial egiptean la numai 20 mi
nute după ce acesta a decolat sîm
bătă de pe aeroportul din Beirut 
și l-au forțat să se întoarcă în Li
ban. De asemenea, un alt avion e- 
giptean de pasageri, care decolase 
de pe aeroportul Cairo cu destina
ția Beirut, a fost interceptat dea
supra Mediteranei. Ziarul infor
mează că în urma acestor acțiuni 
ale Izraelului, guvernul egiptean 
a cerut ca avioanele care efectu
ează zboruri între Cairo și Beirut 
să-și schimbe ruta.

IERUSALIM 18 (Agerpres).— 
Agenția Reuter anunță că într-un 
interviu acordat la 18 iunie ziaru
lui ,,Jerusalem Post", Abba Eban, 
ministrul de externe izraelian, a 
declarat că „Izraelul nu se va su
pune nici unei rezoluții a Adunării 
Generale a O.N.U. care i-ar cere 
retragerea forțelor sale armate în 
fostele frontiere. Această poziție a 
fost arătată limpede marilor puteri 
Trebuie să evităm revenirea la si
tuația intermediară dintre război și 
pace, cu toate echivocurile și 
obscuritatea ei“. Ministrul izraelian 
a adăugat că dacă țările arabe do
resc să modifice liniile actuale pe 
care se află trupele la încetarea 
focului, ele vor trebui să' încheie 
pacea cu Izraelul.

în încheiere, Abba Eban a arătat 
că guvernul său examinează dife
rite modalități prin care să poată 
asigura libera trecere prin Canalul 
de Suez și strîmtoarea Tiran pen
tru vasele izraeliene.

de Gaulle-

Azi la Paris

Wilson

Convorbiri
Trei zile

pentru
Vietnam"

Wilson, so- 
Paris, va 

cu președin-

Premi9rul britanic 
sit duminică la 
purta azi convorbiri 
tele Franței, de Gaulle. Printre
problemele care vor fi abordate 
sînt menționate acelea privind 
relațiile Marii Britanii cu țările 
Europei de vest, în perspectiva 
candidaturii britanice la Piața 
comună, precum șl probleme ac
tuale ale vieții internaționale. A- 
genția France Presse relevă că, 
în general, poziția franceză față 
de aderarea Marii Britanii la 
Piața comună a fost clariiicată 
în conferința de presă a preșe
dintelui de Gaulle din luna mai, 
precum și în declarațiile recente 
ale ministrului afacerilor exter
ne francez, Couve de Murville, 
făcute în fața Adunării Națio
nale franceze. Există, însă, 
serie de probleme tehnice 
vor fi abordate în cursul 
vorbiiilor, cum sînt : rolul 
sterline în actualul sistem
netar interoccidental, relațiile 
speciale ale Angliei cu S.U.A.

io ,zgir
K
w

Un grup de partizani ai Frontului de eliberare din Mozambic (FRELIMO) pregătindu-se pentru 
o noua acțiune de lupta împotriva colonialiștilor portughezi

coreea Demonstrațiile de protest

în peste o sută de 
orașe ale Franței au 
avut loc vineri, sîm
bătă și duminică nu
meroase manifestații 
populare sub lozin
ca: „Pace și indepen
dență pentru Viet
nam",

Comitetele pentru 
pace din Franța au 
adresat opiniei pu
blice apelul de a 
participa masiv la 
zilele de acțiune pen
tru Vietnam. Alături 
de Mișcarea pentru 
pace, au participat 
la aceste zile sindica-

în alte o- 
Franței: 
Toulon, 

Pe stră- 
Mâ-

Mari manifestații au 
avut loc și 
rașe ale 
Livourne, 
Reims ș.a.
zile orașului 
con, în pofida ploii, 
au defilat sute de 
persoane : comuniști, 
socialiști, membri ai 
P.S.U., sindicaliști, ca
tolici și protestanți, 
bărbați și 
Angers au 
mulțime și

Punctul
al „celor trei zile pen
tru Vietnam’ a fost 
marea manifestație

femei. La 
defilat în 
preoți, 
culminant

DE SUD
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împotriva alegerilor CORESPONDENTA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

si o 
care 
con- 
lirei 
mo-

frauduloase
Acțiunile de protest ale 

populației sud-coreene, 
îndeosebi ale elevilor și 
studenților, împotriva ale
gerilor frauduloase orga
nizate la 8 iunie de Pak 
Cijan Hi continuă. La Seul, 
studenții au organizat o 
nouă demonstrație, în ciu-

da măsurilor luate de for
țele polițienești. în peste 
30 de licee superioare au 
fost organizate mitinguri 
după care studenți au ie
șit să manifesteze pe 
străzi.

Duminică dimineața, în 
localitățile Kuchang, An-

se tin lanț
dong și altele, din provin
cia Kyungsang, au avut 
loc mitinguri de protest. în 
cadrul acestora studenții 
au condamnat politica 
marionetelor de la Seul 
și au cerut organizarea 
de noi alegeri.

PROGRAMUL FREI
Intre consumatele alegeri 

municipale și cele ce urmează 
să se desfășoare luna aceasta 
în provinciile Colchagua și 
O'Higgins pentru completarea 
unui loc vacant în senatul na
țional, climatul politic chilian 
emană o tensiune cres- 
cîndă. Partidul guvernamental 
democrat-creștin al președin
telui Frei și-a mobilizat flancu
rile. Se știe că în alegerile 
municipale din martie, demo- 
crat-creștinii au înregistrat 
pierderi de voturi în compara
ție cu confruntările prece
dente. Cu acest prilej s-a con
statat un fenomen limpede : 
tendința constantă spre stînga 
a corpului electoral chilian, 
concretizată prinfr-un sensibil 
avans al partidelor comunist, 
socialist și radical. Ultimul a 
reușit să cîștige un plus de 
voturi datorită aripei sale de 
stînga care, între altele, a a- 
nunțat intenția de a colabora 
pe teren electoral cu Frontul 
revoluționar de acțiune popu
lară, alcătuit în principal din 
comuniști și socialiști.

După opinia unor observa
tori, terenul realităților econo- 
mico-sociale oferă destul fe
mei pentru accentuarea în 
viitor a acestei tendințe.

Privită în termeni statis
tici, în ansamblul țărilor Ame
ricii Latine, poziția sfatului 
Chile prezintă o serie de per
formanțe notabile. Astfel, el 
ocupă locul întîi la producția 
industrială pe cap de locuitor,

de asemenea la consumul de 
energie și la producția mine
rală. Deține locul al doilea la 
pescuitul maritim, al treilea ca 
nivel de alfabetizare (cu 84 
la sută știutori de carte, după 
statistica oficială), al patrulea 
la volumul de produse manu
facturate și la lungimea rețe
lei de căi ferate, al cincilea 
în ce privește volumul produ
sului national brut, al șapte
lea în comerțul extern.

Dar indicii de mai sus se 
datoresc în bună parte situa
ției de înapoiere din celelalte 
țări ale Americii Latine. Din 
date oficiale reiese că doar 
mai puțin de jumătate din chi-

te șl unele partide 
politice, între 
Partidul 
numeroase 
ții locale 
tidului
S.F.I.O., Partidului So
cialist Unificat, Fede
rației stîngii demo
cratice. Prima zi 
de acțiune s-a 
desfășurat vineri în 
diverse orașe din 
provincie. „Pace în 
Vietnam 1", „Să fie 
respectate acordurile 
de la Geneva l", „Fo
losirea forței nu poate 
reglementa proble
mele dintre state* — 
scria pe numeroasele 
pancarte purtate de 
un cortegiu de manl- 
iestanți pe străzile o- 
rașului Châteauroux.

care 
Comunist, 
organiza- 
ale Par- 
Socialist

de sîmbătă după-a
miază din Paris. Un 
mare număr de pa
rizieni și-au dat în- 
tîlnire în celebra pia
ță a Bastiliei, simbol 
al luptei pentru liber
tate. Scandînd „Pace 

. în Vietnam", „Opriți 
agresiunea", „Solida
ritate cu poporul vi
etnamez'1., manifes
tanta s-ău îndreptat 
încolonați spre Piața 
Beaubourg.

Aici a avut loc un 
miting care s-a în
cheiat cu un apel 
la întărirea solidari
tății cu poporul viet
namez și la intensi
ficarea luptei pentru 
independența Vietna
mului.

In mai multe orașe din S.U.A. au avut loc în ultimele 
zile numeroase incidente rasiale. In fotografie : poliția 
operează arestări în rindul negrilor în orașul Dayton 

(statul Ohio)

Teatrului „Țăndărică44

Ecouri după turneul

mătate de. hectare. Latifun
diarii primesc, în schimbul pă- 
mîntului, bonuri guvernamen
tale plătibile în 25 de ani. In 
sectorul extracției miniere, 
președintele Frei a ales so
luția așa-numitei „chilenizări" 
a cuprului, fiind vorba de co- 
asociere între guvernul chilian 
și companiile străine. Ambele 
proiecte au format și formează 
obiect de controverse. Dreapta 
s-a năpustit asupra reformei 
agrare, calificînd-o drepf un 
sacrilegiu contra proprietății 
private. Stînga sprijină ideea 
reformei, dar îi reproșează ca
racterul limitat, în afară de 
faptul că îndemnizarea marilor
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lieni participă la viața econo
mică a țării. Totodată, după 
cum a arătat primatul catolic 
din Santiago, cardinalul Silva 
Henriquez, se menține „situa
ția periculoasă creată prin a- 
ceea că o zecime din popu
lația chiliana este stăpînă a 
jumătate din venitul național".

Stagnarea economică a fost 
și este agravată de problema 
agrară. Deși se consideră că 
solul chilian ar putea să hră
nească o populație cel puțin 
de trei ori mai mare decît cea 
existentă, (ara a trebuit să im
porte pînă la 38 la sută din 
necesitățile sale alimentare, 
plătind pentru aceasta circa 
150 milioane de dolari anual. 
După date furnizate anul tre
cut, 73 la sută din pămîntul 
arabil se află în stăpînirea unui 
număr de latifundiari repre- 
zentînd 1,5 la sută din pro
prietarii agrari, iar trei sfer
turi din fărani nu dispun de 
nici un petec de pămînt.

Exportul cuprului este che
mat să furnizeze peste jumă
tate din devizele necesare 
investițiilor In echipament in
dustrial, însă cinci șesimi din 
acest prețios metal (Chile este 
al doilea producător mondial) 
sînt extrase și comercializate 
de două puternice companii 
nord-americane — „Kenne- 
coft* și „Anaconda", care rea
lizează imense profituri tn 
dauna economiei chiliene.

Este adevărat, față de pre
decesorii săi guvernul Frei a 
cîștigat popularitate fiindcă 
programul de reforme, pe 
care l-a preconizat, a îmbrăți
șat sectoare vitale, ignorate 
anterior și corespunzînd re
vendicărilor unor largi pături 
populare. In ce constă esența 
lui 7

Mai întîi, o reformă agrară 
ale cărei roade se traduc pînă 
acum în lichidarea a 480 de 
latifundii cu o suprafață totală 
de peste un milion de hectare. 
Pînă în 1970 se preconizează 
ca terenul supus reformei să 
ajungă la două milioane și ju-

proprietari înseamnă o grea 
povară pentru tezaurul țării. 
Asocierii în extracția minieră 
i se impută de asemenea că 
dacă pe de o parte, statul 
chilian obține o participare la 
controlul acestui sector de 
bază pe de altă parte, com
paniilor străine li se garantea
ză beneficii sigure pe două 
decenii, ceea ce nu s-ar în- 
fîmpla în cazul naționalizării 
totale.

După o vizită în Chile, Ma
riano Grondona, comentatorul 
politic al revisfei argenfinene 
„Primera plana" opina că,

pentru partidul de guvernă- 
mînt, aspectul cel mai impor
tant al reformelor nu este cel 
economic, ci cucerirea de noi 
baze electorale. Or, în loc de 
aceasta, P.D.C. își îngustează 
baza electorală, pe măsură 
ce masele populare își dau 
seama de caracterul limitat 
al reformelor. Ziarul „Ultimas 
noticias” din Santiago scrie 
în acest sens : „Avansul nos
tru e prea modest ca să poată 
alimenta mult timp speranțele 
semănate".

Programul guvernului Frei 
s-a bucurat de cea mai amplă 
adeziune înregistrată vreodată 
în Chile fiindcă a formulat ne
cesitatea satisfacerii unor aspi
rații generale de progres și 
dreptate socială. Guvernul a 
cîștigat, totodată, autoritate și 
prestigiu datorită politicii sale 
externe realiste, orientată spre 
apărarea independenței națio
nale, spre colaborare cu toate 
țările. Dar partidul de guver- 
nămînt e alcătuit din forțe ete
rogene. In el sînt prezente 
atît interesele unor pături care 
urmăresc modificarea struc
turii economice și sociale 
existente, cît și altele, cărora 
reformele în acest sens le a- 
menință privilegiile. Sub pre
siunea forțelor de dreapta se 
nasc măsuri limitate, ce nu pot 
satisface aspirațiile maselor 
spre transformări substanțiale. 
Or, tocmai pentru asemenea 
transformări militează parti
dele politice de stînga, care 
cîștigă noi aderenți în~ mase,

In cadrul unui turneu de șase săptămîni, 
Teatrul „Țăndărică" a prezentat spectacolele 
sale: „Elefănțelul curios" de Nina Cassian, 
după R. Kipling (regia: Ștefan Lenkisch, sce
nografia : Mioara Buescu) și „Cele trei neveste 
ale lui Don Cristobal", prelucrare de Valentin 
Silvestru după F. Garda Lorca (regia : Mar
gareta Niculescu), în orașele franceze: Caen, 
Reims, Longwy, Amiens, Nanterre, Saint-Denis, 
Rennes, La Rochelle, Limoges, Bourges, Thonon, 
Lyon, Le Hâvre. Au fost date, în total, 60 de 
reprezentații, la care au luat parte peste 
25 000 de spectatori.

„500 de copii încîntați au rîs și au plîns cu 
marionetele din București" scrie „La Republi
cam Lorrain", „Le Figaro" remarcă «spiritua
lele marionete românești». Ziarul „Union" din 
Reims caracterizează „Elefănțelul curios" drept 
„un strălucit joc al spiritului, al ironiei și al 
umorului". ;,Lettres frangaises" apreciază spec
tacolul „Don Cristobal" drept „o excelentă și 
interesantă reprezentație, cum lumea păpușilor 
nu oferă_atîtea incit să-ți fie permis s-o ratezi". 
„Fermecător, acesta e termenul care califică 
cel mai exact acest extraordinar spectacol", scrie 
„Ouest-France" din Rennes.

La revista presei franceze se adaugă și am
plele materiale publicate în ziarele elvețiene. 
„Povestea englezească a lui Kipling — scrie 
„Le Suisse" — adaptată tn românește șl pre
zentată acum în franceză, n-a pierdut o iotă 
din prospețimea ei. Aceasta pentru că artiștii 
români sînt maeștri". „La Tribune de Genăve" 
a publicat, în două numere, ample materiale 
consacrate teatrului de păpuși bucureștean. In 
cronica ziarului la „Cele trei neveste ale lui 
Don Cristobal" se scrie : „Ce spectacol delicios / 
Ce farmec, ce poezie, ce originalitate!... 
Regizoarea a scos maximum din textul lui 
Lorca... Dispozitivul scenic creat cu ingeniozi
tate de Mioara Buescu, muzica ușor ironică a lui 
Ștefan Niculescu și păpușile Ellei Conovici au 
sporit savoarea textului. Despre mînuire, ce 
să spunem altceva decît că este uluitoare ca 
perfecție și expresivitate".

Pe străzile Parisului, în timpul demonstrației orga
nizată sîmbătă după-amiază în semn de protest 

împotriva agresiunii americane în Vietnam

agențiile de presă transmit franceză „Agefi", în luna aprilie ex
porturile au acoperit numai 35 la sută 
din totalul importurilor.

IB MĂSURI EXCEPȚIONALE ÎN CAPITALA RHODESIANĂ H Tratative 

economice polono - belgiene H Mc. Namara nu va 
pleca la Saigon

La Festivalul internațio
nal de muzică ușoară de la 
Bratislava cîntecul românesc 
„Ploaia și noi" al compozitorului Va- 
sile Vasilache-junior, în interpretarea 
Doinei Badea, a primit mențiunea 
de onoare.

Măsuri excepționale Ru 
fost luate în capitala rhodesiană în 
urma veștilor că într-o regiune situată 
la circa 110 km de Salisbury au loc 
acțiuni ale unor elemente care se opun 
guvernului minoritar rasist al lui Ian 
Smith. Toate vehiculele ce se îndrep
tau spre capitală au fost blocate în ul
timele 24 ore la circa 22 km de in
trarea în oraș, iar pasagerii sînt su
puși controlului poliției.

McNamara și-a amînai 
vizita la Saigon datori,s con 
vocării sesiunii extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U., anunță Penta
gonul.

Tratative polono-belgie- 
privind relajiile economica din

tre cele două fărî, au avut loc la Poz
nan. La trafative au participat miniștrii 
comerțului exterior ai Poloniei și Bel
giei. Schimburile de mărfuri polono- 
belgiene se bazează pe acordul de 
colaborare economică și industrială în
cheiat cu fările Beneluxului în 1965, 
precum și pe tratatul comercial pe pe
rioada 1967—1969. fn conformitate cu 
aceste documente, menționează agen
ția PAP, a avut loc o creștere a livră
rilor reciproce de mărfuri, au apărui 
noi posibilităfi de extindere a coope
rării industriale, îndeosebi, între indus
triile chimiei și electrotehnicii.

Sancțiune. Guvernul sudanez 
a suspendat transporturile de pe
trol prin teritoriul său către Repu
blica Ciad, a declarat ministrul ad
junct al apărării, Hassan Mahgoub. 
El a declarat' că această măsură a fost 
luată in semn de protest fată de rai
durile avioanelor Ciadului asupra lo
calității sudaneze El Fasher.

Noi măsuri împotriva pro
vinciei orientale secesio
niste au f°st luate de guvernul fe
deral al Nigeriei. S-a interzis transpor
tul tuturor mărfurilor alimentare pe 
fluviul Niger spre provincia ce s-a 
proclamat de curînd Republica Bia- 
fra. Poliția din provincia vest-centrală 
a vrimit ordinul de a-si întări activi
tatea de control asupra transportului pe 
fluviul Niger.

Tendințeie nefavorabile 
în evoluția balanței comer
ciale a Spanieiau continuat să 
se adîncească în primele luni ale a- 
cestui an. Potrivit unei statistici ofi
ciale, citate de publicația economică

Puternice inundații au avut 
loc în ultimele două zile în orașul 
Grand Island, statul Nebraska. Au fost 
distruse imobile în valoare de milioane 
de dolari. 25 000 de persoane au ră
mas fără adăpost.
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