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linii" Timișoara, secția filatură 
apropie încheierea primului 
cîte una, apar în secție lucră-

„Industria 
cardată. Se 
schimb. Una , K _
toatele din schimbul următor. în minutele 
de dinaintea începerii programului își apro
vizionează locul de muncă cu materie primă. 
La unele mașini, tinerele din schimbul ur
mător își ajută colegele la strîngcrea levatei.

— Cum folosesc tinerii timpul dc lucru ? 
Dintre filatoarele la ring majoritatea 
sînt foarte tinere — ne spune ing. Edgar 
Griimfeld, șef adjunct al secției. După cum 
observați, deși mai este timp pinii la sfîrșitul 
schimbului, aproape toate muncitoarele s-au 
și prezentat la mașină. Preluarea din mers a 
schimbului ne ferește de pierderea fără 'folos 
a minutelor destinate producției. -

Graficele de prezență confirmă. Cazuri.de 
întîrziere nu sînt, iar în dreptul numelor ti
nerelor filatoare apare cu regularitate ' cifrî 
8 — numărul de ore lucrate zilnic.

Situația de la filatura de lină cardată — 
secție declarată de mai multe ori fruntașă pe 
întreprindere -- nu a existat peste tot și în
totdeauna în fabrică. Tn 1966 aproape 3 la 
sută din timpul total de lucru s-a irosit. Pe 
primele patru luni ale anului în curs s-au 
pierdut 47 842 ore/om. în acest timp, colec
tivul întreprinderii ar fi putut realiza o pro
ducție suplimentară de peste 2,1 milioane lei.

N. UDRO1U

(Continuare în pag. a Il-a)

VIZITA CONDUCĂTORILOR
DE PARTID Șl DE STAT

REGIUNEA BRAȘOV

!

Sîmbătă, 17 iunie, mii și mii de tineri se vor prezenta la concursul de admitere 
in liceele de specialitate din întreaga țară. In preajma acestui eveniment important, 
in viața tinerilor ne-arn adresat tovarășului ȘTEFAN SEBEȘAN, director general in 
Ministerul Invățămîntului, cu rugămintea de a ne răspunde la citeva întrebări:

cu tovarășul 

ȘTEFAN ȘEBEȘAN 

director general 
în Ministerul 
Invățămîntului

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Oradea

cu dragoste și entuziasm pe inalțu oaspețiZeci de mii de brașoveni ii intimpina

Salutul muncitoresc al constructorilor
de autocamioane

(Continuare în pag. a Il-a)

seama creșterii productivi-

Foto : AGERPRES(Continuare în pag. a 111-a)

MIRCEA MOARCAȘ 
VICTOR BÎRLADEANU 
MOCANU NICOLAE
TRAIAN CATINCESCU

m- 
de 

tra- 
iar

— Am dori să prezentați pentru ci
titorii ziarului nostru perspectivele pe 
care le deschid liceele de specialitate 
absolvenților școlilor generale.

la „înfrățirea

meleaguri ale Țării 
Se dă citire unui me-

face autocamioane- 
cît mai com-

— un drum pe care 
trebuie să pășească

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Ilie Verdeț, Leonte Răutu, Ianoș Fazecaș, 
Constantin Pîrvulescu și Ion Popescu-Puțuri au sosit joi 
dimineața în regiunea Brașov. Conducătorii de partid și 
de stat vor vizita obiective industriale, agricole și de in
teres social-cultural, vor discuta cu oamenii muncii, 
cu activul de partid și de stat din regiune, despre acti
vitatea desfășurată pentru transpunerea în viață a sar
cinilor prevăzute în planul cincinal, precum și despre 
măsurile luate în continuare în vederea îndeplinirii în 
bune condiții a vastului program de desăvîrșire a con
strucției socialiste elaborat de Congresul al IX-lea al 
P.C.R.

Așezată la arcul Carpaților, 
a o poartă deschisă între 

Transilvania, Muntenia și Mol
dova — dezvoltîndu-și în anii 
socialismului într-un ritm ac
celerat industria, agricultura 
și cultura — regiunea Brașov 
este o mîndrie a patriei noa
stre.

...încă din zorii zilei, în fața 
modernului pod de piatră de 
la Dîrste — pitorească intrare 
a orașului — s-au adunat mii 
de brașoveni, tineri și vîrst- 
nici, oameni de cele mai fe
lurite profesii, pentru a ura 
oaspeților dragi „bun venit“ 
în orașul de la poalele Tîmpei. 
în mulțime se disting flăcăi 
și fete ale căror frumoase cos
tume naționale, specifice așe
zărilor din Țara Bîrsei, vestite 
pentru originalele lor îmbinări 
de culori, dau o nuanță apar
te atmosferei entuziaste care 
domnește în rîndul celor ve
ni'i in întimpinarea oaspeți
lor — harnicii locuitori ai re
giunii, români, maghiari și 
germani, care, înfrățiți, mun
cind umăr lingă umăr, dau o 
nouă înfățișare acestor melea
guri, aduc o prețioasă contri
buție la construirea socialis
mului în patria noastră. Aici, 
la Dîrste, se înalță simbolic o 
masivă poartă de cetate, cu 
turle si crenele, străjuită de 
vechea stemă a Brașovului. în 
fața porții, pe stîlpi înalți. e- 
vocatoarele embleme simboli- 
zind Brașovul contemporan — 
tractoare, autocamioane, 
menți, combinate chimice. Su
gestivele reprezentări grafice 
definesc profilul economic de 
azi al orașului și regiunii, lo
cul lor în ansamblul construc
ției noastre socialiste. în cadrul 
impresionantului tablou al Ro- 
mîniei socialiste în plină ascen
siune, această regiune, cu oa
meni harnici și pricepuți. cu 
numerosi specialiști și buni 
gospodari, cu centrele ei in
dustriale vechi și noi, cu în
floritoarele ei așezări rurale, 
cu munții și pădurile, cu avu
țiile solului și subsolului, se 
înscrie între coordonatele unui 
dinamic și multilateral avînt : 
în prezent. în regiunea Brașov 
se realizează 11 la sută din 
producția industrială a țării si 
peste 20 la sută din producția 
industriei constructoare de 
mas ini.

Ora 8. Un torent de acla
mații Si urale — care crește 
continuu — vestește apropie
rea coloanei mașinilor oficiale. 
Zecile de mii de brașoveni își 
manifestă emoționant dragos
tea nețărmurită față de Parti
dul Comunist Român — 
călăuza încercată a poporului 
nostru.

Răsună glasul de aramă al 
trîmbițelor. Străjerii aflați pe 
metereze dau onorul. In mod 
simbolic, porțile cetății se des
chid larg, primitoare.

Oaspeții sînt salutați de 
tovarășii Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Brașov, Ion 
Mărcuș. președintele Comite
tului Executiv al Sfatului 
Popular regional, de alți re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. Primul 
secretar al comitetului regio
nal de partid rostește un cald 
cuvînt de bun sosit pe ospita
lierele 
Bîrsei. .
saj, imprimat pe pergament, 
din partea cetățenilor Brașo
vului: „Sfatul Brașovului, dînd 
ascultare vrednicilor săi locui
tori, din luminată și curată 
inimă, vă spune un bun venit 
pe pămîntul străvechi al Țării 
Bîrsei — așezat în inima pa
triei noastre — martor încer
cat al vremurilor de adinei 
frămîntări sociale, dar și de 
lupte glorioase ale poporului 
român pentru libertate și uni
tate națională“. încadrat de 
doi cetățeni în tradiționalele 
veștminte ale vechilor dregă
tori ai burgului, președintele 
Sfatului popular orășenesc, 
tov. Gheorghe Dumitrescu. o- 
feră oaspeților cheia cetății și 
mesajul de salut. Bătrînul 
muncitor Gavrilă Pricop — 
fost, decenii de-a rîndul, strun
gar la uzinele „Tractorul“ în- 
tîmpină pe conducătorii 
partid și de stat cu 
diționala pîine și sare, 
tinere în costume naționale 
românești, ungurești, germane, 
le oferă ploști cu vin, mara
me și ștergare cu motive popu
lare. Cu obrajii îmbujorați de 
emoție, pionierii îi îmbrățișea
ză pe oaspeți, umplîndu-le 
brațele cu florile acestui ano
timp. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește pentru 
frumoasa primire, pentru 
caldele sentimente exprimate 
în numele locuitorilor orașului 
și regiunii.

Ca prin albia unui adevărat 
fluviu de entuziasm popular, 
coloana de mașini înaintează 
spre oraș. Văzduhul clocotește 
de puternice ovații, în fața 
mașinilor se aștern covoare de 
flori. Faimoasa alee cu plopi 
— mîndrie a locuitorilor ora
șului — anunță cu splendida 
ei simetrie primul popas în 
inima industrială a Brașovu
lui contemporan.

Uzinele de autocamioane 
„Steagul Roșu“ — cunoscută 
întreprindere brașoveană — 
se profilează impunătoare la 
intrarea orașului, vestind prin 
masivitatea halelor ei caracte
risticile dominante ale econo
miei orașului Brașov. Produ
sele ei — autocamioanele Car- 
pați și Bucegi — străbat azi 
șoselele țării, integrîndu-se ca 
un element familiar în peisa
jul modern. La perfecționate- 
le mașini și agregate ale uzi
nei muncesc înfrățiți peste 
12 000 de muncitori, tehnicieni, 
ingineri, care se străduiesc să 
ridice prestigiul mărcii au
tocamionului românesc în 
țară și dincolo de hotarele ei. 
Mesagere ale unor vechi tra
diții de luptă ale clasei mun
citoare de pe aceste meleaguri, 
Uzinele „Steagul Roșu“ sînt 
azi purtătoare ale noului în 
tehnica construcției de ma
șini.

La intrarea în uzină, con
ducătorii de partid și de stat 
sînt întimpinați de tov. Mihai 
Marinescu, ministrul construc- 

ing.
ge- 

ing.

țiilor de mașini, de 
Gheorghe Trică, director 
neral al întreprinderii, 
Constantin Șuțu, secretarul co
mitetului de partid, de alți re
prezentanți ai conducerii uzi
nei și ai organizațiilor ob
ștești. Muncitorii din schimbu
rile II și III, prezenți în nu
măr mare în incinta uzinei, 
fac o vie manifestație de dra
goste conducătorilor de partid 
și de stat — expresie a devo
tamentului pentru partid și 
Comitetul său Central — dau

NOSTRU
glas hotărîrii lor de a tradu
ce și mai departe în viață în
țeleaptă politică a partidului 
de industrializare socialistă a 
țării.

în fața autocamioanelor fa
bricate de colectivul uzinei, 
oaspeții cer amănunte cu pri
vire la caracteristicile tehnice, 
perfecționările aduse, noile 
performanțe realizate. Se a- 
preciază ca pozitivă realizarea 
unor perfecționări prin care 
se reduce consumul de benzi
nă. E un drum bun — subli
niază tovarășul Nicolae Ceau
șescu 
uzina 
înainte cu perseverență pen
tru a 
le românești 
petitive pe piața internațio
nală. Sînt prezentate apoi 
conducătorilor de partid și 
de stat prototipurile unor 
noi modele de autocamioane 
pe care uzina urmează să le 
introducă în fabricație în vii
torul apropiat. Prototipurile 
sînt examinate cu atenție. 
Directorul general arată că la 
sfîrșitul cincinalului produc
ția globală a fabricii va fi de 
circa trei ori mai mare decît 
în 1965, trei sferturi din spo- • 
rul de producție obținîndu-se
pe

pompe din Capi
tală, se află în 
construcție două 
noi hale cu o 
suprafață de 
3 200 mp. In ace
ste hale vor 
funcționa o sec
ție de prelucrări 
mecanice și una 

de vopsitorie

Foto :
AGERPRES

Modernizări

ORADEA (de la corespon
dentul nostru)

La „înfrățirea" din Oradea, 
au început lucrările în vede
rea dezvoltării și moderniză
rii în continuare a uzinei. 
Noua etapă a lucrărilor cu
prinde extinderea halei de 
prelucrări mecanice și mon
taj, construirea unei linii de 
alimentare cu energie elec
trică și a unei rețele de a- 
limentare cu energie termică.

De asemenea, se va crea o 
secție de prototipuri și mo
dernizări. Marele volum de 
lucrări va avea ca urmare în 
final creșterea producției uzi
nei cu 38 la sută față de cea 
de azi.

ELEV LA LICEUL
DE SPECIALITATE

— Liceele de specialitate au scopul de a 
forma specialiști cu pregătire medie, cu un 
larg orizont de cultură generală, care să con
tribuie activ la desfășurarea proceselor dc 
producție, la locul lor de muncă. Ei au posi
bilitatea de a fi încadrați, la terminarea stu
diilor, în posturi pentru care se cer studii 
medii de specialitate. Totodată, dacă doresc,

se pot prezenta la concursul de admitere în 
învățămîntul superior, avînd aceleași drepturi 
ca și tinerii care au absolvit liceele de cultură 
generală. Tocmai de aceea planurile de învă- 
țămînt ale liceelor de specialitate prevăd obi
ecte de cultură generală și obiecte de specia
litate.

La disciplinele de specialitate o atenție 
deosebită se acordă atît cunoștințelor funda
mentale cît și celor strict profesionale care 
să asigure pregătirea corespunzătoare sectoru-

La cooperativa agricolă Gor- 
nești a fost luată o frumoasă 
inițiativă pentru obținerea le
gumelor timpurii la un preț 
de cost foarte redus. Folosind 
sacii din folii de mase plastice 
în care au fost împachetate 
ingrășumintele chimice, coope
ratorii reușesc să protejeze 
cuiburile cu castraveți obți- 
nînd astfel recolte mult mai 

timpurii

Cazuri.de


f
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Prin urmare, deși planul de 
ducție a fost îndeplinit la

A sosit vacanța mare
Foto: O. PLECAN

A mal trecut un an de 
Scoală. Elevii noștri au mal 
crescut cu un an. cu o clasă. 
Și a sosit acum clipa adu
nării rxactc a notelor. Ziua 
notei finale. A premianților. 
a evidenliaților. Poate — 
cine știe — xiua coronițelor 
cu flori. însemne simbolice 
tradiționale ale școlii noas
tre pentru preraianti.

Chiar dacă nu este trecu
tă nicăieri in calendar, du
minică va fi o zi a elevilor. 
In moment bilanțicr înainte 
dc a-i spune școlii ..la reve
dere. pînă la 15 septembrie". 
Veștile care nc parvin, invi
tațiile pe care le primim pe 
adresa redacției sînt semne 
certe că va fi vorba de un 
rămas bun vesel. optimist, 
eu promisiuni.

Publice sau
taină, pregătirile
Inițiatha dc a _________
sfîrșitul anului școlar într-o 
serbare dc amploare, aparți
ne organizațiilor U.T.C.. iar 
realizarea ci aduce in jurul 
organizatorilor sute și mii 
de elevi. Din sălile de festi
vități. din curțile școlilor — 
unde sc intilnesc toate flo
rile din florării aduse in 
dar profesorilor — deci, de 
aici, de la serbarea fiecărei 
școli sc va pleca ia serbarea 
orașului, a localității, dedi
cată elevilor lor. La serba
rea serbărilor școlare. Pe 
stadioane, in parcuri. în 
poiene. — acolo untle-i mai 
frumos — sc va cinta. se va 
dansa, se vor spune ironii 
retrospective la adresa unor 
nevralgii din viața școlara : 
sc va lua și startul comnc- 
tițiilor sportive. se vor 
înălța focuri dc tabără, vor 
avea loc carnavaluri. Un o- 
riginal sfîrșit de an școlar 
și totodată o ingenioasă in
troducere la vacanța care 
promite, și pe această cale, 
că va fi plină de atracții.

Așa va fi. pe scurt, dumi
nică. Cum a fost, vom relata 
la timpul potrivit.

făcute în 
sînt în toi. 
transforma

L. L.

INFORMAȚIE

Susținerea publică a tezei pen. 
ru obținerea titlului științific 
ic doctor în fizică a tov. Țopa 
Zladimir, va avea loc vineri 23 
unie 1967 ora 18. în sala de șe- 
iințe a Institutului de Fizică al 
Academiei.

valențe
orelor producției

pro- 
. . , toți

indicatorii, au existat importante 
rezerve neluate în seamă.

Recenta llotârîre luată do 
partid privind folosirea judicioasă 
a timpului de lucru a declanșat 
și aici, la fabrica timișoreană, a- 
saltarea hotărîtă a risipei de timp.

Cauzele nevalorificiării 
grale a orelor do program 
fost depistate cu ușurință, 
analiză complexă făcută la ni
velul fabricii a arătat că plim
bările inutile prin secții, de la 
sau către serviciile administrative, 
pauzele luate la discreție și pre
lungite nejustificat, abaterile de 
la program comise în special do 
navetiști micșorau, curent și sub
stanțial. cele 8 ore dc lucru.

— Măsurile preconizate de noi 
— ne spunea tovarășul Constan
tin Ardeleanu, directorul între-

inte
nti

O

Ele? la liceul de specialitate
(Urmare din pag. I)

aului de activitate pentru care 
optat tinerii la înscrierea în li
ceu. Astfel, la liceele industriale 
sînt prevăzute discipline ca de
sen tehnic, rezistența materiale
lor, organe de mașini, electroteh
nică, tennotehnică, hidraulică, 
chimie analitică etc. Pentru li
ceele agricole sînt prevăzute fi- 
totehnia. zootehnia, legumicul
tura. pomicultura etc., iar pentru 
liceele economice : contabilitate, 
merceologie, statistică etc.

Fără îndoială, cunoștințele că
pătate în liceul de specialitate 
vor constitui un avantaj în plus 
și o buna bază de plecare pen
tru perfecționarea pregătirii pro
fesionale în învățămîntul supe
rior. Este astfel de preferat, pen
tru un tînăr ce vrea să urmeze, 
să zicem, una din facultățile Po
litehnicii, Institutului agronomic 
sau Institutului de științe econo
mice, să treacă mai întîi prin li
ceul de specialitate de profil.

larizare, predării obiectelor do 
cultură generală. Aceasta per
mite elevilor din liceele de spe
cialitate să parcurgă principalele 
discipline care se studiază în li
ceele 
(limba 
fizica.

de
română, 

chimia, i 
patriei, 

socialism științific 
în același volum ’ “ .
menea, elevii liceelor de speciali
tate continuă studiul limbii stră
ine învățată în școala generală 
avînd, totodată, posibilitatea de 
a studia — facultativ — și 
doua limbă străină.

cultură generală 
, matematica, 
istoria și 
economia

geo- 
po- 

etc.) 
de ore. De ase-

o a

— Accentul fiind pus 
în liceele respective pe 
pregătirea de specialitate, 
nu cumva aceasta diminu
ează nivelul cunoștințelor 
de cultură generală ?

— Desigur, nu toți 
solvenții acestor licee 
vor continua studiile 
învățămîntul superior. Pen
tru acei care, după absol
virea liceului, doresc să 
intre direct în întreprin
deri sau instituții, să ac
tiveze în profesia pe care 
și-au însușit-o în anii de 
liceu, v-am ruga 
cizați : în ce calitate vor 
lucra la viitorul lor loc de 
muncă ; pentru cc 
menii și specialități 
obține diploma ?

ab- 
își 
în

să pre-

clo
pot

— Nu, nu este vorba de nici 
o diminuare. Pentru că o temei
nică pregătire de specialitate nu 
este posibilă fără un solid suport 
de cultură generală. Planurile de 
învățămînt în vigoare în aceste 
licee acordă aproximativ 50 la 
sută din numărul orelor de stu
dii, din cei 4 sau 5 ani de șco-

— In anul școlar 1967—1968 
aceste licee vor pregăti tineri în 
61 de specialități : electroenerge- 
tică, hidroenergetică, exploatări 
miniere, electromecanica minieră, 
utilaje pentru foraj extracție, uti
laje pentru rafinării, prelucrarea 
țițeiului, acționări și automatizări 
în siderurgie, tehnologia cons
trucțiilor de mașini, construcții 
navale, mașini și apargte elec
trice, utilaje pentru industria 
chimică, tehnologia chimică or
ganică, tehnologia chimică anor-

Duminică, în

iPARTACUS
— film pentru ecran panora- 

aic —
rulează la Patria (orele : 9 ; 
12.45 ; 16,30 ; 20,45).

TATĂ LA CASTEL
rulează la Republica (orele :
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ;
21,30), Flamura (orele : 9;
11.15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), Gri vi
ța (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45).

ENTRU UN PUMN
ARI
rulează la Melodia toreie : y ; 
11,15; 13.30; 16.15; 18,30; 21), 
Luceafărul (orele 
13.30 ; 16 ; 18,30 ;

DE DO-

(orele : 9 ;

9 ; 11,15 ; 
io.ou , xd , io,ou , 21 ; Bucu
rești (orele : 8,45 ; 11; 13.30 ;
16 ; 18.30 ; 21).

[OARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Capitol (orele 9.30; 
11,45; 14; 16.15; 18.30; 20,45).
RINTRE VULTURI
rulează la Festival (orele: 
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). 
Excelsior (orele : 9.15 : 11.30 ;
13.45 : 16.15 ; 18.45 ; 21.15), Fe
roviar (orele : 8 ; 10.15 : 12.30; 
17.30; 20). Modera (orele :
9.30; 11.45: 14; 16,30; "
21.15).
ONTPARNASSE 19 
rulează la Union (orele
17.45 ; 20,30).
ORII
rulează la Doina (orele : 11,30;
13.45 : 16 ; 18.30 ; 21).
ANDA DE LAȘI 
rulează la Lumina (orele : 
9.15 ; 11,30 ; 13.45 : 16 : 18,15 ; 
20.45).
IZITA CONDUCĂTORILOR 
E PARTID ȘI DE STAT TN 
EGIUNEA PLOIEȘTI - CRIS- 
ATE FĂRĂ TAINĂ - GIM- 
ASTUL — CHEMAREA VUL- 
ANILOR - TREZIREA 
rulează la Timpuri Noi (orele: 
9—21 (în continuare).
ENUȘĂ (ambele serii)

19

15 ;

rulează la Dacia (orele : 8,30 ; 
19).

FRENCH-CANCAN
rulează la Tomis (orele : 9 ;
11.15 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ; 21).

DACII
rulează la Floreasca
9 ; 11,15 : 13,30 : 16 ;
20,45).

JANDARMUL LA NEW 
rulează
15.30 : 18 ;

STRĂINUL
rulează la

CLIMATE
rulează la
13.15 ; 15 ;

WARLOCK
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 15 : 18 ; 20,15).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Bucegi (orele : 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18.30 ; 20.45),
Gloria (orele • 9 : 11.15 ; 13.45; 
16 ; 18,15 ; 20.30). Arta (orele : 
9; 11.15 : 13.30: 15.45: 18 ;
20,45).

CAVALERUL FĂRĂ ZALE 
rulează la Vitan (orele : 15,30 ; 
18).

APE LIMPEZI
rulează la Moșilor (orele:
15.30 ; 18 : 20.30).

SUCCES. CHARLIE
rulează la Popular (orele:
15.30 ; 18 : 20.30).

ANGELICA ȘI REGELE
rulează la Miorița (orele : 9 ; 
11.15: 15,30: 16: 18.30; 21),
Volga (orele : 9 : 11.15 : 13.30 ; 
16 : 18.30 : 21)

CELE DOUA ORFELINE 
rulează la Rahova (orele !
15.30 ; 18).

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Colentina (orele : 
15 : 17.30 : 20).

STRIGATUL
rulează la Drumul Sării (ore
le : 15,30 ; 17,45 : 20).

(orele :
18.30 ;

YORK 
(orele :la Giulești

20,30).
(ambele serii)
Central (ora 18).

Central (orele 9,30; 
18 ; 21).
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L Ftël EV lyioi
VINERI 16

18,00 Drumuri și popasuri. <E- 
isiune turistică) . Buletinul cir- 
ilatiei rutiere , 18.30 pentru
,pii ; A.B.C. ; 19.00 Pentru ti- 
■retul școlar : ..Albatros . Revis- 
literară ; 19,30 Telejurnalul de

seară ; Buletinul meteorologic; 
20.00 Antena este a dumneavoas
tră ; 20.30 Săptămîna ; 21.15 Fil
mul artistic : ..Porumbelul de 
argilă" ; 22.42 Panoramic ; 23,00 
Telejurnalul de noapte.

ganică, materiale dc construcții, 
construcții civile și industriale, 
tricotaje, țesătorie, mecanică a- 
gricolă, agronomie, hortioultură, 
planificare-contabilitate, merceo
logie și multe altele.

Absolvenții liceelor de speciali
tate vor putea fi încadrați în în
treprinderi și instituții pe func
ții cc necesită studii medii de 
specialitate. Astfel, absolvenții li
ceelor industriale vor putea fi în
cadrați ca tehnicieni normatori, 
dispeceri, tehnologi, proiectanți 
etc. ; ai liceelor agricole ca teh
nicieni agronomi, horticultori, vi
ticultori, zootehniști etc. ; ai li
ceelor economice ca statisticieni, 
merceologi, contabili, planifica
tori etc. Absolvenții liceelor de 
specialitate vor ajuta cadrele cu 
pregătire superioară în activitatea 
de producție. De aceea în pre
gătirea elevilor liceelor de spe
cialitate accentul se pune pe a- 
cumularea de cît mai solide cu
noștințe tehnice.

— Ce aduce anul acesta, 
nou. pentru liceele de spe
cialitate ?

— Față de anul școlar 1966— 
1967, în anul școlar viitor, vor 
figura încă 9 specialități noi din
tre care cităm : construcții na
vale, tehnică dentară, industriali
zarea laptelui și cărnii, morărit 
și panificație etc. începînd cu 
anul școlar 1967—1968 se va or
ganiza, de asemenea, învățămîn- 
tul fără frecvență pe lîngă li
ceele economice, dînd astfel po
sibilitatea lucrătorilor din pro
ducție, care nu au studiile nece
sare funcțiilor ce le îndeplinesc, 
să-și completeze pregătirea de 
specialitate.

raionul
CONSTANȚA (de la corespon

dentul nostru).

Duminică, 18 iunie, se va des
fășura în Pădurea Murfatlar, faza 
intercomunală a festivalului cul
tural artistic și sportiv al tinere
tului din raionul Medgidia, orga
nizat de comitetul raional Med
gidia al U.T.C. și de comitetul 
raional pentru cultură și artă. 
Aflat la a doua ediție, festivalul 
va cunoaște în anul acesta o am
ploare deosebită. Pe estrade a- 
menajate în poiana Fîntîniței, 
formațiile artistice din comunele 
Poarta Albă, Mircea Vodă, Cas- 
telu și Valu Traian vor prezenta

'■

li

în fața țăranilor cooperatori,. . . , a
lucrătorilor din întreprinderile a- 
gricole de stat și stațiunile de 
mașini șl tractoare din raion, in
vitați să participe la festival, cîn- 
tece și jocuri populare specifice 
ținuturilor cuprinse între Dunăre 
și Mare. 10 tronvpetiști vor da 
semnalul de începere a serbării. 
In poiană va pătrunde, pe sub 
mari bolți de verdeață, un grup 
de călăreți din Siminoc, urmați 
de coloana carelor alegorice, a 
purtătorilor de steaguri, a cântă
reților și dansatorilor. Va fi or
ganizată, de asemenea, o expozi
ție in aer liber a portului popu
lar din zona dunăreană.

prinderii — nu în vedere tocmai 
eliminarea acestor anomalii.,, O 
di [icnit n le pentru fabrică o cons
tituia imposibilitatea respectării 
orei de începere a programului. 
Principala cauză — programul 
mijloacelor dc transport. Dc a- 
ceea am nnnlizat situația traseu
lui locuință-întrcprindcre aproxi
mativ pentru fiecare salariat. Am 
ajuns astfel la concluzia depla
sării schimburilor cu o oră față 
dc cel anterior, operînd și unele 
modificări în alcătuirea schimbu
rilor. Putem spune acum că prin 
reorganizarea programului de lu
cru, prin măsurile dc reglemen
tare ii pontajului. cvitînd rezol
varea problemelor personale în 
timpul programului, am ridicat 
mult coeficientul de folosire 
timpului de lucru.

Optimismul tovarășului 
rector este justificat. Din discu
țiile purtate cu șefii de secții, 
maiștri, muncitori, tineri, ne-am 
dat seama de seriozitatea cu 
care colectivul fabricii privește 
valorificarea pentru producție a 
orelor de program. Măsurile luate 
la nivelul secțiilor, converg, prin 
raza lor de acțiune, către nead- 
miterea pierderilor de timp.

Sîntem la secția țesătorie. 
Despre ceea ce s-a întreprins aici 
pentru a folosi eficient cele 480 
de minute, ne-a vorbit tovarășul 
inginer Marius Apostol, șeful 
secției.

— Aprovizionarea locului de 
muncă — iată un sector în care 
se pierdea mult timp în secție. 
De aceea, pentru aducerea la 
războaie a bătăturii, secția a fost 
dotată cu cărucioare pentru tran
sportat. Tot astfel am rezolvat și 
transportul stofelor Ia rampă. 
Așa am eliminat din activitatea 
țesătoarelor o bună bucată de 
timp neproductiv. O altă mă
sură luată de noi se referă la în
treținerea utilajelor. Este știut că 
superficialitatea în operațiile de 
întreținere a războaielor se sol
dează cu dese întreruperi în 
funcționarea acestora. Pentru a 
reduce numărul întreruperilor 
și a efectua reviziile într-un timp 
mai scurt, om stabilit co în fie
care schimb un maistru sau un 
tehnician de la întreținere să ia 
în primire utilajele, iar echipele 
dc întreținere au fost repartizate 
pe schimburi.

în secția țesătorie lucrează 
peste 1 100 de salariați. în ma
joritatea lor, tineri. Am dorit să 
aflam din partea șefului de secție 
amănunte legate de încadrarea 
lot* în programul de lucru.

— Deosebit dc conștiincioase 
fetele noastre, sosește răspunsul. 
Avem 
bune,

/\m 
terlocutorilor noștri întrebarea do 
mai sus. Răspunsurile primite nu 
se deosebesc prea mult unul de 
altul. Cu excepția numelor de 
tineri pe care eram invitați să le 
reținem de fiecare dată cu re
comandarea : „Cele mai bune 
dintre cele mai bune". Poate de 
aceea am și evitat să le retran- 
scriem.

— Majoritatea salariaților noș
tri fiind tineri, munca în în
treprindere este necondiționat le
gată de activitatea lor ne spu
nea tovarășa Ioana Popovici, 
secretarul de partid al fabricii. 
Prin măsurile luate există în pre
zent condiții ca salnriații, impli
cit tinerii, să folo nască pentru 
producție, în folosul lor și al în
treprinderii. timpul de lucru mai 
bine decît pînă acum. De altfel, 
conlînd pe rezervele existente în 
acest sens, angajamentele între
prinderii pe acest an au fost ma
jorate.

Ne aflăm în fabrică la cîteva 
zile de la aplicarea noului pro
gram de lucru. Am consultat si
tuația absențelor și a întîrzierilor 
de la serviciu. Nici o abatere de 
la programul stabilit. O primă 
garanție...

La Herculane în concediu

Foto: AGERPRES

Cititorii ne întreabă

fi

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ
— Și care a fost rolul lui senor Bruderman în toată afacerea 

asta ? întrebai eu după un timp.
— Tipul e realmente îndrăgostit de litoralul nostru... E asocia

tul lui Nicușor Busuioceanu, tatăl lui Tomy. Țin împreună cîteva 
mari restaurante... Ne vizitează țara pentru a patra oară. Va veni 
și în anul viitor... N-are nici un motiv să nu vină... Tomy Bu
suioceanu l-a mințit, l-a rugat, în numele părintelui său, să-i vizi
teze rudele, să le transmită niște daruri, să afle cum trăiesc... In
tr-un cuvînt, să-1 informeze cu privire la locul unde avea să des- 
cindâ Bruderman nu știa cu ce se îndeletnicește Tomy sau poate 
știa și închidea ochii. Clar e că azi dimineață, cînd i-am cerut 
ajutorul, ni l-a oferit imediat, cu plăcere. Nu-1 înghițea, îmi 
pare, pe fiul asociatului său. Ne-a dat în scris tot ce știa despre 
dînsul, ceea ce, e de prisos s-o spun, ne-a ajutat foarte mult.

— Cum se explică faptul că Busuioceanu s-a lăsat prins în 
mrejele vărului său ?

— Nu era o pradă prea grea, își spuse Frunză părerea. Era un 
individ stricat pînă în măduva oaselor... A murit pe limba lui...

— Nu trebuie să te mire, urmă Lucian, Trandafir... trandafirul 
ăsta otrăvit... a apucat cîte ceva din activitatea tatălui său care, 
la timpul potrivit, a avut grijă să-i inoculeze morbul necinstei, al 
setei de îmbogățire prin orice n- '<>acr... Fiul își diviniza părintele
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tinere țesătoare foarte 
apreciate în toată uzina, 
adresat cu insistență in-

in icQtttiirâ cu 
invdtâminlul superior, 
serul și iârfl irccvcn(â

Cititorul nostru Alexandru 
Dragu din Timișoara dorind să 
urmeze cursurile serale ale unei 
facultăți tehnice, ne roagă să-i 
precizăm dacă beneficiază — in 
vederea concursului de admite
re pe care-1 va susține — de un 
concediu de studii plătit.

Ii răspundem, ca și celorlalți 
cititori interesați, că in ziarul 
nostru cu nr. 5620 dintr-o eroa
re de corectură, a apărut o in
formație inexactă. Potrivit Ho- 
tărîrii Consiliului do Miniștri nr. 
1190 din 29 mal 1967, cei care 
urmează învățămîntul seral și 
fără frecvență nu beneficiază dc 
concediu plătit. Dacă doresc, pot 
solicita un concediu de pînă la 
30 de zile calendaristice, anual 
fără plată, pentru a sc prezenta 
o singură dată la concursul de 
admitere, la examenele pentru 
promovarea fiecărui an de stu
diu și Ia examenele de stat. Pen
tru cursurile fără frecvență, 
candidații beneficiază de ace
leași condiții în ceea ce privește 
concediile de studii.

„JAGUARUL 
ROȘU“
de PETRE LUSCALOV

la Teatrul „C. I. Nottara“

Jaguarul roșu a devenit pentru 
Dinu Prundeș o adevărată chică 
a Iul Samson : Prundeș s-a con
vins de puterea lui miraculoasă 
văzind cum dintr-un individ oa
recare, uitat de toate virtuțile, 
el a făcut un seducător irezisti
bil, capabil să distrugă o legătu
ră ce părea infailibilă. Simbioza 
om-mașină i se pare lui Prundeș 
condiția unei existențe magnifi
ce, in afara mediocrității, eșecu
lui, decepției. Prundeș trăiește o 
asemenea zi triumfală : anunțul 
său din ziar sollcitînd un Jaguar 
roșu îi aduce un batalion de co
respondente ispititoare, stima u- 
luită a colocatarilor, protecția 
plină de deferentă a funcționa
rilor care pînă atunci îl terori
zaseră cu plata chiriei, îl ase- 
diaseră parcă, privîndu-l treptat 
de toate binefacerile confortului. 
Dar același anunț îl face victima 
unei tentative de fraudă. Încer
carea eșuează: pretinsa complice 
a escrocului, Anda Roșu, se do
vedește a fi fost „colaboratoa
rea“ miliției pentru demascarea 
escrocului. Dar pentru Dinu 
Prundeș restituirea banilor nu 
mai are importanță : el a iubit-o 
pe Anda Roșu, presupusa nepoa
tă a vecinului său, venită din 
Turnu Severin la examene. De 
numele Andei se leagă ceasuri 
nerepetabile, inalienabile. Deve
nită' Silvia, fata e o străină cu 
care nu are nimic comun.

Sofismul o evident și autorul 
nu încearcă să-l mascheze. Dim
potrivă îl speculează. Indiferența 
lui Prundeș pentru persoana 
reală, primatul datelor superfi
ciale și abstracte ale unei iden
tități, fidelitatea absurdă față de 
un nume — tot ceea ce în evo
luția psihologică e insolit, puțin 
verosimil, aproape aberant, con
stituie pentru mecanismul

De la stìnga : Camelia Zorlescu, Ștefan Iordache și Ioana Ma- 
nolescu

Văzuți de NEAGU RADULESCU

matlc. o soluție-soc la a cărei 
seducție, autorul, atras de vede
rile pur teatrale, n-a putut re
zista. Psihologia personajelor ef' 
bruscată, are niște abrevieri, niș
te sincope sau salturi care o face 
greu verosimilă: cuplul afectuos 
Doamna Marcopol — motanul 
Luis frizează alienafia; marea 
dragoste „pică“ pe neașteptate 
după prima sută de cuvinte 
schimbate. Silvia acceptă să-și in
ducă în eroare iubitul fără ezita
re, deținătoarea numelui de Anda 
Roșu preia cu convingere solem
nă biografia sentimentală a fal
sei Anda, Prundeș ratează o mare 
dragoste din consecvență logică. 
O psihologie făcută din poante, 
subordonată nevoii de situații 
scenice neprevăzute. Și ideația e 
un simplu auxiliar. Ce e cu Ja
guarul simbol al reușitei sociale ? 
Ce e cu fronda lui Prundeș ? Ce, 
e cu capitularea lui ? De ce sînt. 
— în fond — cei doi „incompa
tibili“ ? Piesa sugerează niște 
idei, niște piste de reflecție, dar 
nu le dă curs, se ferește să pro
blematizeze.

Creația se concentrează asupra 
ingeniozității compoziționale : un 
lanț de surprize alimentat de in
stabilitatea identităților provoacă 
mereu curiozitate. Raporturile, 
dintre personaje se răstoarnă în- 
tr-una. Situațiile scenice sînt de 
cele mai multe ori savuroase, (de 
pildă, Prundeș înarmat pe barica
da din camera sa sau gestul te
rifiant al „punerii la zid" pentru... 
măsurare). Autorul are. incontes
tabil, umor.

Actorii au umplut hiatusurile 
din evoluția personajelor, prezen
ța lor scenică a portretizat inteli
gent, au reușit să dea substanță 
umană mecanismului compozițio
nal. Spectacolul creează impresia 
că actorii se simt excelent tn ro
luri. Ștefan Iordache a ajuns la 
o indiscutabilă maturitate în 
crearea personajului-tinăr, apa
rent agresiv, in fond foarte vul
nerabil, de o puritate discretă, 
adesea dezarmantă. Cuplul Ște
fan Iordache — Camelia Zorlcs- 
cu a reușit să creeze o tensiune 
pasională, o concentrație drama
tică captivante. Spiritual, plin de 
spontaneitate și dinamism, cuplul 
a sporit textul substanțial cu o 
vitalitate și niște nuanțe de cea 
mai bună calitate adolescentină. 
(Camelia Zorlescu a rămas totuși 
puțin datoare personajului: poa
te trebuia sugerat cumva dublul 
rol pe care e obligată să-l accep
te). O realizare cuceritoare e cea 
a Ioanei Manolescu — autentica 
Anda Roșu, puțin năucă, stinga- 
ce și excesivă, năstrușnică in ino
cența ei. Și Elena Nica Dumi- 
trescu — doamna Marcopol și 
Comei Elcfterescu — Rrebencea 
au contribuit la savoarea comică 
a spectacolului. Tocmai acesta 
credem, e păcatul cel mai mare 
al spectacolului: că nu e absolut 
de loc „anost“. Dimpotrivă. Aici 
e focarul de „corupție“ : în sen
surile minime, facile, foarte atrac
tiv prezentate, în invitația la o 
destindere leneșă.

ILINA GRIGOROVICI

— proxenetul, cartoforul, trișorul. Toma, vărul său — tip versat — 
a știut pe ce sol își aruncă sămînța... l-a cumpărat ușor din prima 
clipă... i-a sucit capul cu averea tatălui său și, respectiv, a unchiu
lui... cu localurile sale de noapte... cu bordelurile... Trandafir și-a 
oferit imediat serviciile. Nu uita că Fabricius plătea. L-a recrutat 
în rețea, făgăduindu-i un viitor frumos. Printre altele, i-a făgăduit 
că o să-1 scoată din țară...

— L-a scos pentru totdeauna, glumi Frunză rîzînd flegmatic.
— Trandafir i-a furnizat multe informații economice cu privire 

la viața portului Constanța, la mișcarea vapoarelor... mișcarea unor 
nave militare. El este ucigașul celor doi ofițeri. Pentru ca să-l 
supună definitiv, Toma l-a pus la încercare. Metoda clasică : devii 
al nostru, vei avea bani după ce, mai întîi, îți dovedești devota
mentul față de cauza noastră și că meriți încrederea mea și a 
șefului meu... „Cere-mi orice 1“ a răspuns Trandafir. Și vărul său 
i-a cerut: „Ucide ! Arată-ne că ești un om tare și că putem avea 
încredere în tine 1“ Și Trandafir a ucis și, ca semn că a ucis, și-a 
buzunărit victima de actele pe care Tomy i le-a „confiscat". A 
doua oară, Toma Fabricius i-a indicat victima : un ofițer de ma
rină care avea asupra sa documente militare secrete. Trandafir 
a executat și ordinul ăsta.

— Bietul Nicula I oftai eu după o pauză destul de lungă.
Mi se făcu frig, dar nu mă ridicai de la locul meu pentru a nu 

da, astfel, semnalul plecării. Fumam și ascultam dus pe gînduri 
mugetul mării. Frunză prinse să fluiere o melodie leneșă și sen
timentală.

— Are și el partea sa de vinovăție, observă Frunză.
— Nu înțeleg, replicai eu. Căpitane, ești de aceeași^ părere ?
— Da, ca și Frunză, susțin că are partea sa de vinovăție. Știu, 

cînd te gîndești la destinul lui Nicula ești tentat să afirmi că a fost 
un tînăr lipsit de noroc... Mai ești apoi tentat să dezvolți o în
treagă teorie în jurul destinului. N-ai decît... dezvoltă tot ce-ți 
trece prin cap. Nu te voi combate. E menirea voastră, a scriito
rilor, să vă ocupați de destine umane, de esența unor destine... 
Sînt militar, iar optica asupra cazului ăsta nu poate fi decît una 
militară... Ne cunoaștem de multișor, de vreo treisprezece ani, de 
pe vremea „Cazului R. 16“. Am acumulat, în acest răstimp, ne
numărate observații. De pildă, am observat că multe accidente 
mortale se produc din nerespectarea unor instrucțiuni tehnice, a 
unor legi, regulamente etc. etc. Un avion se prăbușește, iar pilotul 
își găsește moartea, nu pentru că aparatul a rost defect — mă rog, 
sînt și asemenea excepții — ci pentru că pilotul s-a abătut, pentru 
un moment sau două, de la normele zborului... Nicula T. Florea 
și-a găsit un asemenea sfîrșit, pentru că s-a abătut de la normele 
disciplinei militare.
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— Bine., vrui eu să iau apărarea memoriei ostașului, dar căpi
tanul mă întrerupse :

— Știu ce vrei să spui... că Nicula nu avea de unde să știe în 
ce mediu căzuse, că dragostea l-a orbit... Sînt, fără îndoială, cir
cumstanțe atenuante... Recapitulează, te rog, toate datele proble
mei și o să constați în comportarea lui un șir de abateri dc la 
disciplina militară... Fără îndoială, atunci cînd a fost pus în fața 
alternativei : moarte sau trădare, el a ales moartea. Nicula ar fi 
putut să trăiască, dacă ar fi respectat acea lege a armatei — dis
ciplina... Acesta este punctul meu de vedere. Ei, dar văd că ai 
înghețat de-a binelea. Să ne ridicăm și să mergem la hotel...

I-am urmat îndemnul.
Ne-am ridicat. Am mai zăbovit o clipă pe dig, cuprinzînd bezna 

înstelată a nopții, am mai exclamat de cîteva on în fața frumu
seții valurilor înspumate, apoi am pomit-o agale. Frunză, cu mîi- 
nile în buzunare și cu țigara în colțul gurii, Lucian, cu mîinile la 
spate și privind cerul.

— S-a lămurit și istoria cu actul de naștere al lui Alupului ? 
îmi amintii eu de întîmplarea din satul Cri...

— Cum să nu, îmi răspunse Lucian. îmbrăcămintea a fost cu
leasă de Trandafir într-o seară, de pe malul mării... Presupunem 
că sînt hainele unui înecat... Miliția-oraș se ocupă în continuare 
de acest caz. Cadavrul însă n-a fost găsit. Se presupune că hai
nele astea ar fi ale unui vagabond car? ar fi lucrat ca zilier pe 
șantierul dc la Năvodari. A locuit cu Alupului într-o cameră și i-a 
sustras nu numai actul de naștere și buletinul de identitate, ci și 
niște bani... Cazul se va lumina mai bine după ce valurile vor 
scoate la țărm cadavrul înecatului...

în dreptul statuii lui Ovidiu. ne-am întîlnit cu un grup de ma
rinari străini. Se întorceau clătinîndu-se, la vasele lor. Unul dintre 
ei, un italian, cînta cu o voce de tenor, o melodie napolitană.

— Aha I sării în sus de bucurie că, în sfîrșit, îl pot prinde „la 
colț“ pe căpitanul Lucian, dar cu vasul acela, cum îi spune ? — 
„Santa Lucia" — și cu căpitanul cu nume de pirat, ce-a fost ?

— Păi, ce să fie ?! ? Lucian se opri în loc, prefăcîndu-se mi
rat... Ia spune tu, Frunză, ce-a fost cu „Santa Lucia" și cu al ei 
căpitan cu nume de pirat, Manuel Lopez ?

— Păi, ce să fie ? I răspunse Frunză, împrumutînd tonul glu
meț al căpitanului, o ipoteză care s-a dovedit a fi falsă...

Am izbucnit toți trei în rîs, după care, la braț, am pomit-o 
ceva mai repede spre hotel.

— SFIBȘIT —
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
Șl DE STAT IN REGIUNEA BRAȘOV

(Urmare din pag. I)

tatii muncii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de 
siat se interesează de ampla
sarea viitoarelor obiective, 
subliniind însemnătatea folo
sirii dt mai economicoase și 
productive a spatiilor și uti
lajelor.

De-a lungul fluxului tehno
logic este înfățișată hioerafia 
pasionantă a autocamionului. 
Apare evident strădania co
lectivă pentru organiza
rea științifică a producției 
și a muncii. Apreciind ceea 
ce s-a făcut pînă acum, tova
rășii Nicolae Ceaușescu. Ion 
Gheorghe Maurer. Emil Bodna- 
raș relevă necesitatea conti
nuării eforturilor in această di
recție.

Se vizitează secția de mo
toare Strungarul fruntaș Nico
lae Șoimu aduce la cunoștință 
secretarului general al parti
dului că secția motoare și-a 
realizat toți indicatorii de 
plan pe primele cinci luni ale 
anului : el rostește angajamen
tul sâu și al tovarășilor săi de 
a face totul pentru întărirea 
disciplinei în muncă.

Pe parcursul vizitei. în sec
țiile presaj și șasiu au loc dis
cuții referitoare la principiile 
ce trebuie să călăuzească orga
nizarea modernă a producției 
într-o întreprindere de o a ti t de 
înaltă tehnicitate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se întreține 
cu strungarul Ion Thalmann, 
interesîndu-se de munca sa, 
de cîștigul pe care îl realizea
ză. Harnicul muncitor brașo
vean subliniază condițiile bune 
de muncă și de viață create 
de partid tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, ară- 
tînd că singurul mod de a 
răsplăti această grijă este 
. rădania de a muncii cît mai 
sîrguincios, mai calificat, mai 
disciplinat, mai productiv.

Banda de montaj. La fiecare 
10 minute un nou autocamion 
părăsește banda, înzestrat 
pentru lungile călătorii vii
toare. De aici se resfiră itine- 
rariile care leagă acest colec
tiv de marile eforturi con
structive ce se desfășoară în 
toate colțurile patriei. Secre
tarul organizației de bază, 
Mircea Cristescu, îi informea
ză cu mîndrie pe conducătorii 
de partid și de stat că în a- 
ceste momente de pe banda 
de montaj este lansat autoca
mionul care poartă numărul 
de fabricație 120 810. Totodată, 
el dă glas hotărîrii colectivu
lui de a atinge încă în 
anul 1969 nivelul producției 
de autocamioane prevăzut de 
directivele Congresului al 
IX-lea al partidului pentru 
1970 — și anume de a produce

Textiliștii brașoveni
un străvechi meșteșug al orașu

Părăsind cartierul de locuin
țe Steagul Roșu, coloana mași
nilor străbate apoi marele bu
levard ce conduce spre centrul 
orașului. Trotuarele sînt înțe
sate de lume. De la balcoanele 
noilor blocuri oaspeții sînt sa
lutați cu bucurie și entuziasm.

O oprire la Fabrica de stofe 
— una dintre cele mai vechi 
întreprinderi textile din țară, 
prilejuiește lucrătorilor de 
aici o vibrantă manifestație 
de dragoste și atașament față 
de oaspeții dragi.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinați de minis
trul industriei ușoare, tov. 
Alexandru Sencovici, de 
membri ai conducerii ministe
rului, de conducătorii între
prinderii. Directorul fabricii, 
ing. Petre Ionescu, invită pe 
oaspeți să viziteze întreprinde
rea care astăzi, cu mijloacele 
tehnicii moderne continuă o 
străveche îndeletnicire a lo
cuitorilor din această parte a 
țării. în multe din studiile 
sale cu privire la dezvoltarea 
meșteșugurilor și comerțului 
în România, marele istoric Ni
colae Iorga amintea de faima 
țesătorilor brașoveni, răspîn- 
dită cu secole în urmă de o 
parte și de alta a Carpaților. 
Tradiția lor este continuată și 
îmbogățită astăzi cu sîrguință 
și mîndrie de cei peste 3 300 
de muncitori ai fabricii de 
stofe brașovene.

Sînt vizitate principalele 
sectoare de producție: filatu
ră, țesătorie. finisaj. Anul 1823 
marchează începuturile primei 
manufacturi textile brașovene. 
Anul 1940 înregistrează pro
ducția maximă obținută îna
inte de cel de-al doilea război 
mondial : 900 000 mp stofă. A- 
nul 1966 : 4 860 000 mp țesături 

anual 37 000—40 000 autocami
oane. Tn incheierea vizitei, 
conducătorii de partid și de 
stat felicită cu căldură pe har
nicii muncitori, ingineri și teh
nicieni din uzină pentru reali
zările obținute în ridicarea 
performanțelor tehnice ale 
autocamioanelor românești, u- 
rîndu-le să îmbunătățească 
continuu organizarea produc
ției și a muncii, să-și mobili
zeze energiile creatoare pentru 
obținerea de noi succese.

...Un panoramic al pro
duselor industriei brașovene 
ti întimpină pe oaspeți la 
intrarea in cartierul „Steagul 
Roșu". De o parte și de alta a 
aleii, ca niște ostași ai muncii 
pașnice dînd onorul, se înși- 
ruie lungi cortegii de tractoa
re și autocamioane, iar într-un 
loc se văd standuri cu moto
rete, cu rulmenți și scule, 
cu țesături și produse 
ale industriei alimentare. 
Această ingenioasa „expoziție 
în aer liber“ se aseamănă cu 
un elocvent raport de biruin
țe în înălțarea edificiului eco
nomic al României socialiste.

Două macarale alcătuiesc 
un simbolic arc de triumf, 
străjuit de urarea „Bine ați 
venit în cartierul nostru, iubiți 
conducători". In zare se pro
filează silueta suplă a unui 
bloc turn aflat în stadiul de 
finisare. Iar mai departe, con
tururile de o sobră eleganță ale 
ansamblurilor arhitecturale 
care conferă Brașovului de azi 
imaginea de urbe modernă ce 
încîntă ochiul. E replica urba
nistică a zilelor noastre și, în 
același timp, prelungirea în 
timp a minunatelor tradiții 
locale de armonie și frumos. 
Căci această străveche cetate 
situată la confluența Carpați- 
lor Orientali și Meridionali — 
a cărei istorie atestată de do
cumente depășește venerabila 
vîrstă de șapte veacuri — tră
iește azi aceeași impetuoasă 
tinerețe pe care o întîlnești 
în toate orașele țării. Pe plan
șetele arhitecților brașoveni 
și-au și făcut apariția contu
rurile orașului așa cum va a- 
răta în 1970 — adevărata con
stelație de cartiere noi, într-un 
acord de prospețime cu rit
mul de dezvoltare industrială 
a orașului.

...Străzile noului cartier ră
sună de ovații și urale. Lîngă 
noul complex comercial, pio
nierii au improvizat o mică 
tabără — simbol al vacanței 
care începe, cu toate marile ei 
bucurii, cu viața în aer liber, 
cu drumețiile pe itinerariile 
turistice ale regiunii și ale ță
rii. Conducătorii de partid și 
de stat le urează vacanță plă
cută.

inncbi'ează
iui

lînă în amestec cu fibre sinte
tice. 70 de produse, purtînd 
eticheta fabricii de stofe din 
Brașov, în peste 450 de desene 
și variante coloristice, se 
bucură astăzi de apreciere 
în întreaga țară. Cele mai 
bune fabrici de confecții 
românești contribuie ca „stofa 
de Brașov" să aibă reputație 
și căutare pe multe piețe 
străine.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ton Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, și ceilalți conducă
tori de partid și de stat, se in
teresează de stadiul reorgani
zării producției pe criterii ști
ințifice. Gazdele se referă la 
studiul alcătuit, în curs de a- 
plicare, privind sistematiza
rea întreprinderii prin reuti- 
larea actualei filaturi cu uti
laje moderne. Un ring de mare 
productivitate, în curs de mon
tare, va permite eliberarea li
nei suprafețe de 5 000 mp ocu
pată de mașini cu uzură fizi
că și morală pronunțată. In 
acest spațiu urmează a fi am
plasate mașini noi de țesut de 
mare randament, fabricate în 
țară sau aduse din străinătate, 
care vor face ca în următorii 
ani productivitatea fabricii să 
crească cu aproximativ 2 mi
lioane mp țesături și 600 000 kg 
fire. Conducerea întreprinderii 
subliniază că o dată cu noile 
dotații tehnice. întărirea con
tinuă a disciplinei muncii și 
un mai riguros control asupra 
calității vor face ca producția 
fabricii să se apropie și să 
țină pasul cu exigențele impu
se de dezvoltarea industriei 
textile pe plan mondial.

Mai multe întrebări puse de 
conducătorii de partid și de 
stat se referă la eficiența ac
tualului sistem de retribuție 
a muncii. Gazdele arată că în 
sectorul țesătorie, sistemul de 

retribuție este mult mai stimu
lativ, aici existând posibilitatea 
unui control precis asupra ca
lității muncii fiecărui munci
lor. Nu același lucru se întîm- 
plă în sectorul filatură, unde 
controlul efectuai nu poate a- 
vea încă în vedere decît as
pectul cantitativ al muncii, 
înregistrarea unui volum încă 
destul de mare de defecte la 
țesăturile crude face ca numă
rul repansatoarelor să fie ri
dicat.

Conducătorii de partid și de 
stat recomandă ca această 
problemă să fie analizată cu 
atenție de conducerea între
prinderii. să fie introdus un 
riguros control asupra calității 
în toate fazele procesului de 
producție.

în sectorul țesătorie, tînăra 
textilistă Aurelia Stoian a ți
nut să aducă la cunoștință 
conducătorilor de partid și de 
stat că țesătoarele fabricii 
brașovene au îndeplinit pla
nul producției pe primele 5 
luni ale anului la toți indica
torii, realizînd numai produse

La Uzinele de autocamioane „Steagul Roșu“ Foto : AGERPRES

în Scheii Brașovului — la izvoarele 
culturii românești

...Coloana de mașini se în
dreaptă apoi spre Scheii Bra
șovului, inima de cultură ro
mânească a Țării Bîrsei și a 
toată Transilvania, locul de 
unde au pornit prin veacuri 
— ca și apele pe versanții 
Carpaților — marile inițiative 
ale unității de limbă și sim
țire a tuturor românilor.

Aici, într-o modestă clădire 
de lemn ale cărei temelii po
goară pînă în secolul XV, a 
ființat prima școală româ
nească de învățătură, și tot 
aici, prin strădania dascălului 
Oprea, școala de lemn este în
locuită în jurul anului 1595— 
1597 prin școala de piatră, o- 
peră la care și-a alăturat stă
ruințele și cărturarul protopop 
Mihai, cel care avea să-1 pri
mească la 1599. în fruntea de
legației Magistraturii, la în
toarcerea în Brașov după bă
tălia glorioasă de la Șelimbăr, 
pe Mihai Viteazu, care „au ve
nit și au stătut. în strana de la 
Sf. Nicolae".

Primul popas, simbolic prin 
semnificația lui, îl fac oaspeții 
la Muzeul din Schei unde sînt 
salutați de prof. Ion Colan, 
directorul Muzeului. Este de 
față acad. prof. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului. Mii 
de brașoveni. în costumele 
specifice ale Scheiului fac o 
călduroasă primire conducăto
rilor de partid și de stat.

Răsună vechi cîntece patrio
tice datorate unor creatori 
porniți de aici sau care au 
condus cu strălucire catedra 
din Scheii Brașovului, cum 
sînt Gheorghe Mucenescu, Ia- 
cob Mureșanu, Gheorghe
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• Sîmbătă și duminică se vor 
desfășura la Tg. Mureș campio
natele școlare de atletism ale 
țării noastre. La aceste întreceri 
vor participa aproape 200 de 
școlari reprezentînd principalele 
orașe ale țării.

• Stadionul Republicii va 
găzdui duminică un interesant 
cuplaj de rugbi contînd pentru 
campionatul republican. De la ora 
9 se vor întîlni echipele Grivița 
Roșie și Gloria urmînd ca în con
tinuare să se dispute derbiul 
Steaua-Dinamo. în țară este 
programat un singur meci : A- 
gronomia Cluj-Rulmentul Bîrlad.

★

La 2 iulie la Gdansk selecțio
nata de rugbi a țării noastre va 

de calitate superioară. Ea ex- 
orlmă hotărîrea comunistelor 
de aici, a întregului colectiv 
de a duce la îndeplinire toate 
sarcinile trasate de partid 
privind îmbunătățirea conti
nuă a producției și întărirea 
disciplinei muncii. Tovarășul 
Ceaușescu o felicită călduros, 
transmițând tuturor textiliste- 
lor urări de succese în muncă 
și de fericire personală.

Oaspeții vizitează apoi ex
poziția de produse ale între
prinderii, unde apreciază noile 
țesături realizate.

Părăsind fabrica, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat au urat colectivului de 
aici noi izbinzi în munca de 
ridicare a nivelului tehnic și 
calitativ al producției, pentru 
creșterea prestigiului mărcii 
fabricii de stofe brașovene.

Ca și în tot cursul vizitei, la 
plecare conducătorii de partid 
și de stat au fost îndelung 
ovaționați de sute și sute de 
muncitoare și muncitori ai fa
bricii.

Dima, Anton Pann, Ciprian 
Porumbescu și alții. Printre 
cărturarii care și-au legat nu
mele de școlile românești ale 
Brașovului sînt și Andrei Mu
reșanu, Șt. O. Iosif, Octavian 
Goga, Lucian Blaga, nume în
scrise în cartea de aur a cul
turii noastre.

Dacă școala din Scheii Bra
șovului înseamnă prima filă 
din istoria învățămîntului or
ganizat la români, primele 
cărți care fixează prin tipar 
limba noastră literară au por
nit tot de aici, fiind legate de 
numele și rîvna diaconului 
Coresi. Chiar la intrarea în 
muzeu, în prima încăpere, 
funcționează străvechea tipar
niță. Prin grija unor meșteri 
tipografi, care au îmbrăcat 
straiele de epocă, este scos de 
sub teasc, în semn de omagiu, 
un emoționant cuvînt de salut.

O altă încăpere a muzeului, 
o altă epocă de cultură ! 
Oaspeții intră în „clasa“ lui 
Anton Pann, cu mobilierul 
autentic de epocă — bănci, ca
tedră, mașină de socotit — și 
chiar cu elevii și „Dascălul de 
psaltichie“ care urează tradi
ționalul „bine ați venit, cinsti
te fețe“. Apoi lecția continuă. 
O evocare a unei lecții ținută 
de Anton Pann, plină de pro
verbe și înțelepciune populară, 
avînd ca temă unitatea graiu
lui și simțirii noastre. Lecția 
este încheiată cu „Cîntecul lui 
Tudor" pe muzică de Anton 
Pann.

susține un meci amical în com
pania reprezentativei Poloniei.

• Echipa de fotbal Dinamo 
București își începe astăzi turneul 
în Iran. După jocul de astăzi, 
fotbaliștii bucureșteni vor mai sus
ține alte trei meciuri la 20, 23 și 
26 iunie cu echipe care urmea
ză să fie desemnate.

• La Budapesta se va desfă
șura sîmbătă și duminică un con
curs internațional de atletism. 
Țara noastră va fi reprezentată 
de Viorica Gabor (800 m plat). 
Vasile Dnmitrescu (triplu salt) și 
Alexandrina Bădescu (400 m 
plat).

• Competiția internațională 
masculină de handbal „Trofeul 
Tașmaidan“ va avea loc la Bel
grad în zilele de 30 iunie, 1 și 2

Se cercetează cu interes hri
soavele și cărțile voivodale cu 
peceți grele de ceară purtînd 
semnele lui Mircea cel Bătrin, 
Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, 
Mihai Viteazu, Constantin 
Brîncoveanu, peste 80 de do
cumente, reprezentînd privi
legii comerciale acordate bra
șovenilor, scrisori diplomatice, 
acte de danie, scutiri de biruri, 
înlesniri făcute bisericii din 
Schei și românilor din Țara 
Birsel, dovezi grăitoare ale 
legăturilor străvechi și perma
nente care au pus temeliile 
unității politice a poporului 
român, împlinirii visului de 
unire într-un singur stat na
țional, independent și suveran.

O seamă de prețioase obiec
te de artă aflate în muzeu a- 
testă, de asemenea, rolul Bra
șovului și al Scheilor ca pivot 
secular al culturii și artei ro
mânești : harta de răspîndire 
a ferecaturilor de carte, a obi
ectelor de podoabă și cult da
torate meșterilor brașoveni a- 
coperind practic aria țării, de
finind ca și documentele isto
rice aceleași legături străvechi.

Conducătorii de partid și de 
stat cercetează cu atenție tipă
riturile de rară valoare dato
rate lui Coresi, străvechi cer
tificate ale limbii noastre li
terare. Se află aici la loc de 
cinste, Evanghelia de învăță
tură sau Cazania a doua, ul
tima lucrare a lui Coresi în 
limba română, tipărită la Bra
șov între anii 1580—1581, cum 
și alte tipărituri prețioase prin
tre care Cartea românească de 
învățătură a mitropolitului 
Varlaam, Noul Testament de 
la Bălgrad al lui Simion Ște
fan. Biblia de la București a 
lui Șerban Cantacuzino. Prin
tre manuscrisele rare strălu
cește Tetraevanghelierul cu 
miniaturi, caligrafiat pe per
gament de către Matiaș Logo
fătul, în vremea lui Alexan
dru Lăpușneanul.

Cu emoție este cercetată ce
lebra scrisoare din 1521 a bo
ierului Neacșu din Tîrgoviște 
către judele Brașovului, pri
mul document cunoscut în 
limba română, ca și primul do
cument scris în românește cu 
litere latine, mai vechi cu 136 
de ani decît adoptarea oficială 
a alfabetului latin.

Primele începuturi pentru o 
bibliotecă românească în Tran
silvania, prima cronică cu 
subiect românesc din Transil
vania, primul calendar din 
țară, prima gramatică a țării, 
primele documente cu scriere 
integrală în alfabet latin din 
țară, prima revistă magazin și 
primul ziar politic românesc 
din Transilvania, „Gazeta de 
Transilvania“, nu sînt decît 
cîteva dovezi ale focarului de 
cultură din Scheii Brașovului, 
fiecare conducînd spre ziua de 
azi secolele românești de cul
tură.

iulie cu participarea echipelor 
României, R. F. a Germaniei. Iu
goslaviei și Bulgariei. Din echipa 
României fac parte, printre alții, 
Dincă, Licu, Popescu, Gunesch, 
Marinescu, Costache II, Goran, 
Gruia, Iacob și Samungi.

In aceleași zile se dispută la 
Zagreb competiția feminină de 
handbal pentru „Trofeul orașului 
Zagreb". La această competiție 
participă echipele României, Po
loniei, Ungariei și Iugoslaviei. E- 
chipa țării noastre are în com
ponență pe Irina Nagy, Rodica 
Vidu, Rozalia Soos, Petruța Băico- 
ianu, Ana Nemetz și altele.

• în sferturile de finală ale 
„Cupei Portugaliei" la fotbal. A- 
cademica Coimbra a învins cu 
2—0 pe Benfica Lisabona. Fotba

In cartea de onoare a aces
tui străvechi așezămînt de cul
tură, inalții oaspeți au scris : 
„Vizitînd lăcașul celor mai 
vechi tipărituri in limba româ
nă și al primei școli românești, 
ne exprimăm admirația șl re
cunoștința față de cărturarii și 
dascălii brașoveni care au pus 
la temeliile culturii noastre 
naționale flacăra unei simțiri 
pline de patriotism, dorința lor 
de a vedea poporul in liber
tate și lumină“.

Alături de Muzeu se află 
un alt străvechi monument ro
mânesc, Biserica Sf. Nicolae 
din Schei, atestată documen
tar, încă de la 1392, în cronica 
popii Vasile și confirmată is
toric într-un document al pa
pei Bonifaciu al IX-lea la 15 
decembrie 1399. Aici, conducă
torii de partid și de stat sînt 
întîmpinați de prof. dr. 
Mladin Nicolae, mitropolitul 
Ardealului, Crișanei și Mara
mureșului, care urează înalți- i 
lor oaspeți bun sosit în acest 
lăcaș, simbol al istoriei națio
nale, legat de numele a nu
meroși voievozi munteni și 
moldoveni care, întărindu-1 
prin danii și înzestrîndu-1 în 
veacuri, au întărit unitatea Ță
rilor Românești și a poporului 
român.

înaltul prelat a evocat locul 
și rolul acestui așezămînt în 
dezvoltarea culturii românești, 
prin grija arătată școlii și în
vățăturii, prin osîrdia cu care 
a purtat prin veacuri făclia 
limbii și a unității naționale, 
într-un deplin respect față de 
celelalte confesiuni și naționa
lități. In încheierea vizitei, 
oaspeților le este oferit în dar 
un costum popular din Schei, 
vechi de 250 de ani, și un tra
dițional buzdugan al „juni
lor“

De la Biserica Sf. Nicolae, 
coloana de mașini se îndreap
tă acum spre inima Cetății 
Brașovului, dominată de silue
ta unuia dintre cele mai in
teresante monumente ale ora
șului, Biserica Neagră. în
cepută în anul 1385 și isprăvi
tă în jurul anului 1475, prin 
grija și daniile lui Ioan Cor- 
vin de Hunedoara și ale lui 
Matei Corvin, Biserica Nea
gră reprezintă cel mai carac
teristic monument al arhitec
turi gotice din țara noastră și 
în același timp un simbol al 
prosperității Brașovului în 
evul de mijloc. Aici a slujit 
și a gîndit marele umanist 
brașovean Ioan Honterus care, 
hotărînd trecerea comunității 
saxone de la catolicism la lu- 
teranism a avut un rol deo
sebit în introducerea limbilor 
naționale în biserică și în cul
tură.

Conducătorii României so
cialiste sînt salutați la intra
re de dr. Frîedrich Muller, e- 
piscopul Bisericii evanghelice 
(C.A.) care mulțumește cu căl
dură înalților oaspeți pentru 
cinstea deosebită ce se face 
prin vizitarea acestui lăcaș, 
restaurat prin grija statului 
nostru.

Inalții oaspeți cercetează cu 
interes mărețul edificiu, po
doabele lui de artă, printre 
care bogata colecție de covoa
re orientale, unică în Europa, 
așa-numițele covoare de Tran
silvania. țesute în Asia Mică 
între secolele XVI—XVIII, 
pentru negustorii brașoveni.

în încheierea vizitei, în cin
stea oaspeților este oferit un 
concert de muzică preclasică 
la celebra orgă cu 70 registre 
și 4 000 de tuburi, operă a 
maistrului Bucholz, care între
gește valorile de artă ale ca
tedralei.

In centrul orașului Brașov 
a avut loc un mare și entu
ziast miting la care au parti
cipat zeci de mii de locuitori 
ai orașului. Tov. Gheorghe 
Pană, prim-secretar al Comi
tetului regional de Partid, a 
salutat pe conducătorii de 
partid și de stat în numele 
locuitorilor orașului și regiunii 
Brașov.

Primit cu vii și îndelungate 
urale și ovații a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Brașov continuă.

Lacul (le la Teliuc

TINERI!
Puteți deveni muncitori calificați In construcții sau In 

industria materialelor dc construcții, urmind cursurile școli
lor profesionale din rețeaua :

MINISTERULUI INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR

care pregătesc 31 de meserii, pentru șantierele de construcții 
și fabricile dc materiale de construcție, ca : electrician, lă
cătuș mecanic, zidar-construcții, mozaicar-faianțar, instala
tor, laborant, ceramist, operator la fabricarea geamurilor 
etc.

înscrierile la concursul de admitere se fac pînă la 30 iu
nie, la centrele de concurs, la școlile și la unitățile de pro
ducție ale ministerului din toată țara : întreprinderi de con- 
strucții-montaj și fabrici de materiale de construcție (ciment, 
cărămizi, geamuri, prefabricate etc.).

Concursul se va desfășura intre 1 și 12 iulie, în următoa
rele centre :

• GRUPUL ȘCOLAR AL ÎNTREPRINDERII
DE PREFABRICATE BUCUREȘTI

B-dul Preciziei nr. 13, Raionul 16 Februarie, BUCUREȘTI
— MILITARI

• GRUPUL ȘCOLAR AL TRUSTULUI
Nr. 1 CONSTRUCȚII
Șos, Mihai Bravu 428, Raionul T. Vladimirescu BUCU
REȘTI

• GRUPUL ȘCOLAR AL TRUSTULUI
Nr. 5 CONSTRUCȚII
Raionul Brașov SACELE
ÎNTREPRINDEREA Nr. 4 CONSTRUCȚII-MONTAJ 
B-dul Republicii nr. 61 IAȘI

• GRUPUL ȘCOLAR AL TRUSTULUI
Nr. 5 CONSTRUCȚII
Str. Pedagogilor nr. 1 SIBIU

• FABRICA DE CĂRĂMIZI URZICENI
• ÎNTREPRINDEREA Nr. 7 CONSTRUCȚII 

B-dul 1 Mai nr. 129 GALAȚI
• ÎNTREPRINDEREA Nr. 6 CONSTRUCȚII

Str. Prelungirea Severinului nr. 172 CRAIOVA
• ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE

DE CONSTRUCȚII
Str. Sîntuhalm nr. 1 DEVA

• ȘCOALA PROFESIONALA A FABRICII 
CERAMICA JIMBOLIA

• FABRICA DE CIMENT MEDGIDIA
® ȘCOALA PROFESIONALA A ÎNTREPRINDERII 

DE PREFABRICATE
B-dul Republicii nr. 1—3 ROMAN

• ȘCOALA PROFESIONALA A FABRICII DE CIMENT 
Str. Victoriei nr. 132—138 TG. JIU

« GRUPUL ȘCOLAR AL FABRICII DE CIMENT
Str. Aurel Vlaicu nr. 1 TURDA

• ȘCOALA PROFESIONALA A FABRICII 
DE GEAMURI SCAENI

• ȘCOALA GENERALA Nr. 1 
B-dul N. Bâlcescu nr. 28 BUZĂU

• STAȚIA Nr. 4 — T.U.G.
Str. împăratul Traian nr. 50 BRAlLA

• ȘCOALA GENERALA Nr. 3
Str. 23 August nr. 32 CAlARAȘI

• ÎNTREPRINDEREA Nr. 9 CONSTRUCT»’
Calea Baciului nr. 9 CLUJ

9 ȘCOALA GENERALA Nr. 4
Str. Visemin nr. 45 GIURGIU

• GRUPUL ȘCOLAR
AL SFATULUI POPULAR REGIONAL
Str. Samoil Izopescu nr. 19 SUCEAVA
Se primesc candidați din toate orașele și regiunile țării, 

pentru meseriile specificate in listele aflate la școlile, cen
trele de concurs și întreprinderile ministerului.

Candidații reușiți la concurs beneficiază de școlarizare și 
întreținere GRATUITA pe toată durata cursurilor.

Informații suplimentare se pot primi de la toate unitățile 
Ministerului Industriei Construcțiilor.

GRUPUL ȘCOLAR „VULCAN"
Strada Samuel Vulcan nr. 8 

Telefon nr. 31.48.11
ANUNȚA

CONCURS DE ADFlliERE
Pentru anul I la Școala profesională anul 1967—1968, care 

se va ține la data de 1 iulie 1967.
Se primesc absolvenți ai școlii generale de 7—8 ani în 

vîrstă de 15—16 ani pentru meseriile:
— strungar
— lăcătuș pentru construcții metalice
— sudori.
Și în vîrstă de 16—18 ani pentru meseriile :
— cazangiu
— turnător-formator.
Candidații trebuie să posede buletin de București sau 

comunele subordonate orașului București
înscrierile se fac zilnic la Secretariatul școlii între orele 

7—16 pînă la data de 30 iunie 1967.

liștii de la Benfica mai au o sin
gură șansă : jocul retur .

★
In meci amical desfășurat la 

Roma, echipa A. S. Roma a în
vins cu 2—1 (0—0) pe F. C. Bar
celona.

• In semifinalele competiției 
„Cupa Americii de Sud“ la fotbal, 
la Belo Horizonte s-a disputat 
meciul dintre echipele Cruzeiro 
(Brazilia) și Nacional (Uruguay). 
Fotbaliștii brazilieni au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—1).

• La Udine s-au întîlnit echi
pele de fotbal-tineret (jucători 
sub 23 ani) ale Italiei și Austriei. 
Fotbaliștii austrieci au obținut o 
surprinzătoare victorie cu scorul 
de 2-1 (1-0).

(Agerpres)

GRUPUL ȘCOLAR FORESTIER BUCUREȘTI
Str. Elev Ștefăncscu Ștefan nr. 9 
Raionul 23 August — București

Anunță ținerea examenului de admitere la ȘCOALA PRO
FESIONALA DE UCENICI intre 1—12 iulie 1967, pentru 
următoarele meserii :

— timplar de mobilă și articole tehnice
— timplar de construcții
— tapițer.
Se primesc candidați, absolvenți ai școlii elementare de 

8 (7) ani, intre 15—18 ani împliniți în cursul anului 1967 
(1 ianuarie—31 decembrie).

înscrierile se fac pină la 30 iunie 1967 prin următoarele 
întreprinderi •

a) Pentru meseria timplar de mobilă și articole tehnice 
prin IPROFIL București, IPROFIL Tehnica Lemnului, 
IPROFIL Butoiul și C.I.L. București — Pipera, cu candidați 
din București și comunele subordonate.

b) Pentru meseria timplar de construcții prin C.I.L. Bucu
rești — Pipera, CJ.L. Pitești, C.I.L. Blaj.

c) Pentru meseria tapițer prin IPROFIL Tehnica lemnului, 
IPROFIL Focșani, IPROFIL Mobila Iași, IPROFIL Vaslui. 
IPROFIL Constanța, C.I.L. Tr. Severin, C.I.L. Bacău.

Informații suplimentare se pot lua de la întreprinderile 
care au sarcina de recrutare sau de la secretariatul școlii, 
zilnic între orele 8—14 la telefon 35.56.60.
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După încetarea ostilităților
in Orientul Apropiat

4*
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Ședința Consiliului de Securitate

NEW TORK 15 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate și-a reluat 
lucrările miercuri la ora 21,54 
G.M.T. pentru a examina în 
continuare situația din Orientul 
Apropiat. Pe ordinea de zi s-a 
aliat un proiect de rezoluție pre
zentat dc Argentina. Brazi
lia și Etiopia care cere 
guvernului izraelian să asigure 
securitatea și bunăstarea lo
cuitorilor zonelor în care nu axait 
loc operațiuni militare și să faci
liteze reîntoarcerea acelora care 
s-au refugiat din aceste zone 
după declanșarea ostilităților. Re
zoluția recomandă, de asemenea, 
guvernelor interesate să respecte 
cu strictețe principiile umanitare 
privind tratamentul prizonierilor 
de război și protecția civililor în 
timp de război, așa cum sînt c- 
nunțate în convențiile de la Ge
neva din 12 august 1949.

In cursul dezbaterilor a luat 
cuvîntul reprezentantul Argenti
nei, Jose Ruda care a cerut a- 
doptarea rezoluției propuse. Re
prezentantul Franței, Roger Sev- 
doux, a declarat că este absolut 
necesar să se depună toate efor
turile pentru ca cei care s-au re
fugiat în timpul luptelor să poată

sfi se reîntoarcă fără întârziere în 
satele și orașele lor. Au mai vor
bit reprezentanții Iordaniei și 
Indiei. Pusă la vot, rezoluția a 
fost adoptată în unanimitate.

CAIRO 15 (Agerpres). — A- 
genția M.E.N., anunță că reuni
unea miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor arabe va avea loc la 
17 iunie la Kuweit. Din partea 
R.A.U. la reuniune va participa 
Mahmud Riad, ministrul afacerilor 
externe. Participanții vor exa
mina situația din Orientul Mijlo
ciu și vor pregăti conferința arabă 
la nivel înalt care a fost propusă 
de Sudan.

AMMAN 15 (Agerpres). — Mi
nistrul de justiție al Tunisiei, 
Mongi Slim. care a sosit la Am
in an cu o misiune medicală tu
nisiană, a fost primit de regele 
Hussein al Iordaniei, căruia i-a 
predat un mesaj personal din 
partea președintelui Burghiba.
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— Do foarte multă vreme doream să cunosc 
România. înalnto do tonto mă simțeam îndemnat 
do un sentiment do profundă simpatie față do 
această țară socialistă...

Bărbatul cu păr alb, do o vioiciune cuceri
toare care în această după-amiază ne vor
be? Io însoțindu-și cuvintclo cu gesturi proprii 
omului de la catedră, esto o marcantă personali
tate a vieții culturale clin Cuba, bine cunoscută 
și peste hotarele țării sale : profesorul Juan Ma
rinello. Oaspetele deține în prezent funcția de 
ambasador al Cubei la UNESCO.

—• Prima întrebare este clasică în asemenea 
împrejurări. După două săptămîni petrecute pe 
pămînhil României, vă rugăm să ne relatați im
presiile despro țara noastră...

— Nu se poate spune că în două săptămîni 
poate cineva să cunoască o țară. Dar la capătul 
vizitei po care am întreprins-o ca oaspete nl 
I.R.R.C.S. pot să afirm că am luat cunoștință de 
multe aspecte ale dezvoltării României, caro mi 
s-au părut a fi foarte interesante. M-n impresio
nat stăruința cu care sînt conservate tradițiile 
culturii românești, admirabila organizare a proce
sului de transmitere a culturii, m-a bucurat forța 
de creație artistică a României, exprimată mai ales 
de tînăra generație. O constatare pe care doresc 
să o subliniez : sînt puține țări dc întinderea Ro
mâniei caro să concentrare un număr atît de 
marc dc monumente. Acestea nu o personalitate 
distinctă, un stil care provine din trăsăturile pro
prii poporului româi*. Pe litoral, bogat în relicve 
alo secolelor trecute, ceea ce domină este înfăți
șarea României de azi, moderna arhitectură a 
noilor construcții.

*c«eră doar 3 la »ută analfabeți i bolnavi, bătrinl 
și cei care nu vorbeau spaniola. Chiar specialiști 
do prestigiu do la UNESCO au subliniat că a- 
ceastă realizare ar fi fost imposibilă fără partici
parea întregului popor, fără adeziunea lui depli
nă la o acțiune care marca noua etapă do dez
voltam a țării. Important pentru noi este ca acest 
început să fie continuat, ca primele cunoștințe 
să fio fructificate. Cu o abnegație impresionantă, 
mii do persoane, în special tineri, au desfășurat 
campania pentru dcsăvîrșirea științei de carte, 
pentru ca nivelul de cunoștințe al maselor alfa
betizate să se ridice cel puțin pînă la orizontul 
po caro îl oferă clasa a Vl-a. Unii nu so mulțu
mesc cu aceasta. Mulți muncitori și țărani și-au 
completat studiile, au mers mai departe în școli 
tehnice, năzuiesc să ajungă în universități.

— Caro sînt direcțiile de dezvoltare ale învă- 
țămîntului cuban ?

— Regimul trecut nc-a lăsat un sistem înapo
iat, o școală care nu ținea scama de interesele 
celor mulți, ale familiilor nevoiașe. Prcfacerilo 
petrecute in învățamîntul cuban au deschis larg 
porțilo tuturor școlilor pentru copiii poporului. 
Este suficient să te afli seara înlr-unul din vechile 
cartiere aristocratice ale Havanei pentru a înțe
lege amploarea schimbărilor. Mii do copii, fii do 
țărani și muncitori, trăiesc și învață în palatele 
milionarilor de odinioară. La orele înserării, ve
seli și fără griji, invadează strada. Este un ta
blou emoționant...

Juan Marinello păstrează o cbpă de tăcere. A- 
ducerile aminte îl asaltează. Reia, apoi, firul dis
cuției :

— Școala noastră are trei trepte : cursul de
R. D. VIETNAM. —Rămășițele unui avion american fără pilot doborît deasupra

orașului Hanoi. Jüan Marinello
"ii
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Primirea 
de către ministrul 
afacerilor externe 
a ambasadorului 

extraordinar 
și plenipotențiar 

al Republicii Liban 
la București

La 14 iunie, ministrul afaceri
lor externe al Repubhcii Socia
liste România, Comeliu Mănescu, 
a imitat în audiență pe amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Liban Ia 
București, Robert Klat, căruia i-a 
expus poziția țării noastre cu pri
vire la situația din Orientul A- 
propiat, exprimată în Declarația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a Guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia din 10 iunie 1967.

• CANCELARIA primului 
ministru al Republicii Somalia 
a anunțat oă fără a informa au
toritățile la 14 iunie două nave 
militare engleze au pătruns în 
apele teritoriale ale Somaliei. 
Guvernul Somaliei, a declarat 
un reprezentant al Cancelariei 
„consideră acest act drept o în
cercare de încălcare a suvera
nității țării“. Potrivit postului 
de radio Mogadiscio. Ministerul 
Afacerilor Externe al Somaliei 
a adresat un protest energic au
torităților engleze în legătură 
cu intrarea ilegală a celor două 
nave militare în apele terito
riale ale Somaliei.

• LA SAN SEBASTIAN s-a 
deschis un festival al filmelor 
de lung metraj. Țara noastră 
participă cu filmul ..Diminețile 
unui băiat cuminte“ în regia 
lui A. Blaier. Remarcînd cali
tatea filmelor prezentate de ță
rile socialiste, agenția France 
Presse relevă că participarea a- 
cestora 
nivelului 
festival, pe care 
superior celor

contribuie la ridicarea 
calitativ al acestui 

îl consideră 
precedente.

interviu acordat 
sovietic „Novoe 

Luigi Crosti, pre- 
Camerei comerciale

pectivele colaborării tehnice, în 
special în domeniul construcției 
unei conducte de gaze din 
Uniunea Sovietică în Italia. El 
a subliniat că cercurile de afa
ceri italiene manifestă un viu 
interes față de dezvoltarea re
lațiilor economice cu Uniunea 
Sovietică.
cr

• LA 14 IUNIE, la Varșovia 
a avut loc cea de-a 133-a întîl- 
nire dintre ambasadorul R. P. 
Chineze, Van Kuo-ciuan, și am
basadorul S.U.A., John A. Gro- 
nouski. Agenția P.A.P. precizea
ză că întîlnirea a durat trei ore 
și zece minute. Următoarea în
trevedere a fost fixată pentru 
8 noiembrie a.c.

• INTR-UN 
săptămînalului 
Vremea“, 
ședințele 
italo-sovietice, directorul mare
lui concern chimic italian 
„Snia-Viscoza" a declarat că 
colaborarea economică dintre 
Italia și U.R.S.S. se află în- 
tr-un stadiu de dezvoltare con
tinuă. Din 1958 pînă în 1965 vo
lumul livrărilor reciproce a 
crescut de aproape 3,5 ori. In 
ultimii ani s-a observat o ten
dință de sporire la importurile 
de mașini și utilaje sovietice. 
Luigi Crosti s-a declarat opti
mist în ceea ce privește pors-

® NOUA constituție a Repu
blicii Congo (Kinshasa) a fost 
aprobată de peste 90 la sută din 
numărul alegătorilor care au 
luat parte la referendumul or
ganizat în țară, începînd de la 
4 iunie, anunță postul de radio 
Kinshasa, citind date oficiale 
ale Ministerului de Interne. 
Noua constituție congoleză pre
vede instaurarea unui regim 
prezidențial, sistem parlamentar 
unicameral, existența a cel mult 
două partide politice în Congo, 
precum și sporirea autorității 
guvernului central asupra pro
vinciilor. Constituția acordă, de 
asemenea, 
dreptul de 
meilor din

nimitate un proiect de lege gu
vernamental interzicînd comer
țul cu Rhodesia. Se așteaptă ca 
proiectul să fie adoptat de par
lament în următoarele zile. 
Prin această măsură Italia dă 
curs unei rezoluții a Adunării 
Generale a O.N.U., instituind o 
serie de sancțiuni împotriva 
Rhodesiei rasiste. Proiectul gu
vernamental interzice exportul 
de arme, avioane, vehicule și 
petrol în Rhodesia, precum și 
importul din 
azbest, minereu 
fontă, zahăr, 
carne și piei de

această țară de 
de fier, crom, 
tutun, cupru, 
animale.

9

dreptul de vot și 
a fi ales tuturor fe- 
tară.

® COMITETUL pentru pro
blemele externe ăl Parlamen
tului italian a aprobat în una-

O ADMINISTRAȚIA națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că a hotărît 
să aducă un număr de modifi
cări programului modulului lu
nar „Apollo" pentru a reduce 
riscurile de incendiu și a spori 
securitatea echipajelor. Modulul 
lunar este vehicolul care va 
transporta doi cosmonauți ame
ricani din cabina „Apollo“, ce 
va gravita în jurul Lunii, pe 
suprafața acestui astru și îi va 
readuce la cabină.

I 0 - 0 IMENSA
ȘCOALĂ

MISTER LÀ ELDORADO
Bărbatul înalt, bru

net. purtind o bluză 
albă a tresărit și a în
tors pentru cîteva cli
pe capul. Zgomotul ca- 
re-i atrăsese atenția 
era un truc. L3 cîțiva 
metri depărtare un tî- 
năr îl filma. Cele cîte
va imagini surprinse 
pe peliculă de 16 mili
metri au avut darul 
să readucă in actuali
tate supozițiile despre 
stabilirea în America 
Latină a medicului — 
asasin nazist .Tosef 
Mengele, unul dintre 
principalii organizatori 
ai exterminării in masă 
de la Auschwitz.

S-ar părea că avem 
de-aface cu primul do
cument fotografic a- 
testînd existența cri
minalului de război 
pe capul căruia orga
nele judiciare vest- 
germane au pus un 
premiu de 50.000 de 
mărci. Acest docu
ment este opera per
severenței unui ziarist 
și reporter de televi
ziune brazilian. Adolfo 
Cicero. Reporterul îl 
urmărea dc aproape 
un an pe presupusul 
Mengele. El a aflat că 
fostul asasin de la 
Auschwitz vine de 
două ori pe săptămînă 
cu un vaporaș personal 
pe Rin Parana, la gra
nița dintre trei țări 
(Brazilia, Paraguay și 
Argentina) in mica lo
calitate Eldorado din 
nordul Argentinei, 
înarmat cu un aparat 
de filmat pe care-1 
ținea bine camuflat 
pentru a nu atrage a-

tenți3. Cicero a aștep
tat zile in șir apariția 
vaporașului. După pa
tru zile, pe la sfîrșitul 
lunii ianuarie, 
ambarcațiune a 
tat la Eldorado 
spre ghinionul r 
terului soarele i 
nic a împiedicat 
marea. Au urmat săp- 
tămîni de așteptare. 
In sfîrșit, în martie, 
Cicero a prins momen
tul. A reușit să-l fii-

mica 
acos- 
însă, 

repor- 
puter- 
t fil-

Șeful Interpool-ului 
din Sao Paolo. care 
deține un amplu dosar 
cu fotografii ale lui 
Mengele l-a recunoscut 
în secvențele filmate 
de reporterul brazilian 
pe S.S.-istul de tristă 
celebritate cu titlul de 
medic. După ce au vă
zut la rindul lor, ima
ginile filmate de Adol
fo Cicero, specialiștii 
de la centrul de docu
mentare anti-nazistă

Un reporter pe urmele
lui Mengele

meze, cîteva fracțiuni 
de secundă, din față, 
pe foarte discretul vi
zitator.

A început o minu
țioasă confruntare. 
Secvențele filmate au 
fost prezentate unui 
număr de aproape o 
sută de supraviețuitori 
ai lagărului dc exter
minare de la Ausch
witz. Au fost consul
tați foști membri ai 
faimosului „comando 
de gazare" care au 
avut aproape zilnic 
de-aface cu Mengele. 
Toți au recunoscut în 
„eroul" filmului pe 
medicul-asasin care 
injecta benzină în ve
nele oamenilor și diri
ja „experiențele" de 
torturare a mii și mii 
de ființe umane.

excla- 
dreptul 
Acesta 

Aceeași

din Viena au 
mat : „E de-a 
extraordinar, 
este Mengele". 
reacție au avut-o mulți 
dintre locuitorii 
în vîrstă 
bavareze 
unde s-a 
trăit ani 
Mengele.

Ne aflăm în ajunul 
lămuririi definitive a 
misterului dispariției 
unuia din cei mai cruzi 
asasini naziști ? De 
cițiva ani de zile cazul 
Mengele alimentează 
numeroase reportaje 
senzaționale ale unei 
întregi armate de re
porteri care operează 
pe continentul 
merican. După 
indicii fostul 
trăiește de două dece-

mai 
ai localității 

Günzburg, 
născut și a 
de zile Josef

nii în America Latină. 
Potrivit unor cercetări 
întreprinse de organe 
ale poliției vest-germa- 
ne, Mengele ar avea 
actualmente acte ar- 
gentiniene și ar fi ob
ținut anterior natura
lizarea paraguayană. 
(printr-un decret din 
noiembrie 1959). Auto
ritățile din R.F.G. 
cerut de altfel 
trecut Argentinei 
Paraguay-ului aproba
rea în principiu a ex
trădării medicului-a- 
sasin, în cazul identi
ficării. Dar va fi oare 
el identificat și captu
rat ?

După trei luni dc 
confruntări și cerce
tări suplimentare, 
perseverentul repor
ter brazilian Cicero 
este categoric : „Cel pe 
care l-am identificat 
și l-am filmat este 
Mengele. L-am văzut 
acostînd la Eldorado 
de mai multe ori. Va
porașul cu care călă
torește poartă el în
suși marca cinismului 
proprietarului său. O 
inscripție vizibilă cu 
litere gotice anunță 
..Viking“. Numele mi
cului vas este identic 
cu numele diviziei S.S. 
din care făcea parte 
Joscf Mengele“.

Rămîne de văzut 
dacă un reporter de 
televiziune a reușit 
ceea ce Interpool-ul 
încearcă fără succes de 
cîțiva ani : identifica
rea adevăratului Men-

— Ați cunoscut multe capitale pe toate conti
nentele. Ce impresie aveți despre București ?

— Bucureștiul reprezintă pentru mine o ade
vărată surpriză. Mărturisesc că nu credeam că 
este atît de frumos. Ceea ce îl deosebește de alte 
capitale din Europa este abundența spațiilor 
verzi. Din punct de vedere urbanistic, Bucureștiul 
arc aspecte foarte originale. Voi sublinia, iarăși, 
moderna arhitectură. Bucureștiul industrial l-am 
cunoscut la marea fabrică de confecții, întreprin
dere impresionantă nu numai prin dimensiuni, ci 
Și prin organizare și calitatea producției...

— Știm că ați vorbit studenților bucureșteni 
despre Garcia Lorca...

— într-adevăr, am avut prilejul unui contact 
cu tinerii care studiază limba și literatura spa
niolă. Mi s-au părut a dovedi un deosebit interes 
pentru această cultură și o bună pregătire. Spa
niola este o mare lume care abia începe să fie 
descoperită. Cunoașterea limbii și a literaturii 
spaniole (din Spania și din America latină) nu 
este numai un fapt de cultură, ci devine tot mai 
mult o necesitate. O necesitate a prezentului dar 
mai ales a viitorului, dacă ținem seama și de rit
mul rapid în care, în America latină, crește popu
lația țărilor vorbitoare de spaniolă. în urmă cu 
cîțiva ani, cînd am vizitai Mexicul, această țară 
nu avea dccît 15 000 000 locuitori iar acum nu
mără peste 35 000 000...

— Vizitatorii Cubei sînt impresionați de vasta 
operă de educație din țara dumneavoastră...

— Una din înfăptuirile de prim ordin ale re
voluției cubane o reprezintă lichidarea analfabe
tismului. Am moștenit o situație extrem de difi
cilă. Fiii familiilor bogate își făceau studiile în 
colegii excelente, dar 75 la sută din populația 
țării era neștiutoare de carte. După un an de 
eforturi, după entuziastul an al alfabetizării, am 
înlăturat această povară a trecutului. Mai rărnă-

bază (patru ani), „segunda basica", adică a doua 
fază a cursului de baza (trei ani) și învățamîntul 
preuniversitar (trei ani). în ultimii trei ani 
se determină vocația universitară a tânăru
lui, viitoarea sa specialitate. în raport cu nece
sitățile economici noastre am creat o vastă rețea 
de școli tehnice în variate domenii. Nevoia dc 
specialiști în agricultură a dus la crearea unui 
institut tehnic de sol, îngrășăminte și creșterea a- 
nimalelor. Asigurarea bunei funcționări a nume
roaselor instituții de învățămînt, întreținerea unui 
marc număr de elevi și studenți obligă stalul 
nostru la eforturi materiale, la enorme cheltuieli. 
Toată Cuba a devenit o școală. Dorința de a cu
noaște, de a învăța, este o trăsătură caracteristi
că pentru cubanul de astăzi...

— Amploarea învățămîntului creează problema 
cadrelor didactice...

— Cuba pregătește un număr însemnat de 
învățători pentru acoperirea necesităților sale. 
Folosim un sistem original de formare a învăță
torilor. Cursurile de șase ani se desfășoară în 
trei etape : în provincia Oriente care oferă tână
rului o primă experiență de viață, apoi în centrul 
insulei, și, în sfîrșit, la Havana, unde intră în con
tact cu realitatea orașului. Am rupt, astfel, cu 
vechea tradiție : formarea a două categorii de 
învățători — pentru sat și pentru oraș. Cel care 
plcea la sat era o ființă cu puțină cultură, hără
zit unei vieți apăsătoare, fără perspective. Vom 
avea un singur fel dc învățători. Peste puțină 
vreme, prima promoție de absolvenți își va lu? 
locul la catedră...

Timpul a trecut pe nesimțite. Confrații dau 
semne de nerăbdare : doresc să pună și ei în
trebări.

Juan Marinello încheie salutând tineretul ro
mân căruia îi urează realizarea aspirațiilor sale.

sud-a- 
unele 

S.S.-ist
FM. BUCAR

EUGENIU OBREA

Violente
U.R.S.S. — Imagine a nou- 

„Rossia“ din 
Moscova

FRANȚA. — Vedere 
portul Cherbourg

UN COMUNICAT dat pu
blicității de Pentagon anunță că 
ministrul american al apărării, 
Robert McNamara, va pleca du
minică în Vietnamul de sud 
pentru a examina „toate aspec
tele“ situației militare. McNa
mara va fi însoțit de generalul 
Earl Wheeler, președintele Co
mitetului mixt al șefilor de sta
te majore. In cercurile autori
zate din Washington s-a men
ționat că în cursul acestei călă
torii, ministrul apărării va pu
tea examina problema trimiterii 
de noi efective militare ameri
cane în Vietnamul de sud.

După cum transmite 
corespondentul din La 
Paz al agenției France 
Presse, in ultimele zile 
în capitala Boliviei se 
semnalează o agravare 
a tensiunii politice.

Legile aspre ale con
curenței își pun pece
tea. în următorii opt 
ani, giganții industriei 
americane vor controla 
aproape două tre
imi din producția Sta
telor Unite. Două sute 
dc mari monopoluri și 
carteluri își vor subor
dona cea mai mare 
parte a industriei a- 
mericane, cu 11 la 
sută mai mult decît in 
prezent. Acestea sînt 
citeva din concluziile 
la care a ajuns econo
mistul american Mil
iard Muller cercetînd 
fenomenul concentră
rii producției și capi
talurilor în S.U.A.

In ritmul actual 
creșterii fuziunilor 
absorbțiilor — 
săptămînalul 
L’EXPRESS — ipoteza 
Ini Muller are toate 
șansele de a se reali
za. Negocierile care se 
desfășoară în prezent 
între cel mai marc 
producător dc cupru 
american Konnecott 
Cooper“) și 
producător de 
ne („Pcabody 
tratative 2. 
drept a patra încerca
re dc regrupare 
portantă din 
săptămîni, 
accelerarea 
de concentrare din c- 
conomia nord-ameri- 
cana.

încercîndu-se să se

al 
Și 

arată 
francez

primul 
î cărbu-

Coal“), 
apreciate

int
uitimele 

confirmă 
mișcării

apere „libera concu
rență" a tuturor pro
ducătorilor. cu zeci dc 
ani în urmă a fost a- 
doptată legea anti-trusl 
(denumită Sherman 
Act), au fost create 
organisme care să „ve
gheze" asupra respec
tării acestei legi. Po
trivit legislației ..Sher
man Act" (in virtutea 
căreia tot ce constituie 
o piedică libertății dc 
concurență este con
trar legii) gigantis
mul este interzis. A- 
plicarca legii anti-trust 
nu a reușit insă să 
stăvilească (nici în ca
zurile în care a inter
venit) apariția „mari
lor" giganți ai petrolu
lui, oțelului, cărbune
lui ctc. Un exemplu 
în acest sens îl con
stituie evoluția mono, 
polului în fruntea că
ruia se află familia 
RockefcIIer. In anul

1911 cînd acest mono
pol încercase o fuziu
ne de anvergură, a 
intervenit aplicarea 
legii anti-trust. Urma
rea ? Una din societă
țile patronate dc Roc- 
kcfeller — 
Oii of 
sey" —

..Standard
New
a <

totuși in anii 
gigantul 
de

Jer- 
devenit 
urmă

tori gigantul petro
lier de astăzi, care 
stăpinește soarta a 
sute dc mii de oameni 
ji al cărui capital de
pășește 50 miliarde de 
dolari. Puternica luptă 
de concurență, atotnu- 
ternieia marilor mono, 
poluri, a impus modi
ficarea de nenumărate 
ori a legislației „Sher
man Act“. Astfel. în 
ultimii 75 de ani ea a 
suferit peste 80 de a- 
mendamente și 
rectificative în 
abolirii unor 
privind condițiile

texte 
sensul 
clauze 

fu

ziunilor. aceste
breșe s-au putut stre
cura aproape toate 
marile societăți, deve
nite ulterior „General 
Motors“, „Konnecott 
Cooper“ ele.

„Sherman Act" nu 
mai constituie o piedi
că pentru marii gi- 
ganți, care se unesc 
pentru învingerea con- 
curcnților fie din 
S.U.A., fie din străină
tate. Numai în luna 
martie au fost înregis
trate cu 30 la sulă mai 
multe fuziuni și ab
sorbții — comparativ 
cu aceeași perioadă a 
anului trecut. Conti
nua concentrare 
dustrială creează 
rioase dificultăți 
treprinderilor mici 
mijlocii. Numărul 
limentelor in 
acestor firme este 
creștere. La o reuniune 
a micilor întreprinderi 
metalurgice un patron 
declara neliniștit : 
..Sau afacerile noastre 
merg prost și vom fi 
măturați de pe piață, 
sau dacă vor merge
bine, vom fi înghi- 
țiți“. Alternative de 
mijloc, cu toată legea 
anti-trust, nu există.

„Rechinii“ cci mari, 
au suficiente mijloace 
pentru a deveni și mai 
mari. „Sherman Act" 
a devenit o sită prea 
rară pentru a-i opri...

IOAN TIMOFTE

Citînd părerile observatorilor, 
agenția relevă că agitația socială, 
amenințările de greve, formarea 
unui front de opoziție și acțiu
nile partizanilor vor determina 
fără îndoială pe președintele 
Barrientos să procedeze la o re
maniere a guvernului său pentru 
a-i da o bază civilă cît mai largă. 
Scopul principal al acestei rema
nieri ar fi integrarea, în între
gime sau parțială, a partidului 
Falanga socialistă boliviana, în 
guvern pentru a-’ îndepărta de 
frontul de opoziție.

demonstrații 
la Seul

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scìnteli-, Telefon 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligraflo „Casa Scìnteli'

in-
se- 
în-
fa- 

rîndul 
în

I

în capitala sud-coreeană 
au loc în prezent violente 
demonstrații organizate de 
studenți și elevi în semn 
de protest față de falsifi
carea rezultatelor alegerilor 
pentru Adunarea Națională. 
Joi, relatează agenția Reu- 
ter, peste 70 000 de stu
denți și elevi au ieșit pe 
străzile capitalei, cerînd a- 
nularca alegerilor și orga
nizarea unor noi consultări 
a corpului electoral. Acți
unile poliției împotriva de
monstranților, care au o- 
cupat străzile capitalei pen
tru a cincea zi consecutiv, 
au fost coordonate din eli
coptere. Un grup de stu
denți a pătruns în incinta 
Adunării Naționale, unde 
au scandat lozinci cerînd 
organizarea de noi alegeri.


