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Aspect de la mitingul din o- 
rașul Brașov
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Cuvîntarea rostită de
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
la mitingul din orașul Brașov
Permiteți-mi să vă transmit, 

dumneavoastră, locuitorilor o- 
rașului și tuturor locuitorilor 
regiunii Brașov un salut 
călduros din partea Comite
tului Central al P.C.R. și a 
guvernului Republicii Socia
liste România.

Primirea călduroasă care ni 
s-a făcut în întreprinderi și de 
către locuitorii orașului Brașov 
constituie o mărturie grăitoare 
a încrederii dv. nestrămutate, 
ca și a întregului nostru popor, 
în politica justă a partidului 
comunist și a guvernului, în 
lupta și munca pentru făurirea 
României socialiste.

Este pentru noi o deosebită 
bucurie să ne întîlnim și să ne 
sfătuim cu muncitorii, intelec
tualii, țăranii din orașul și din 
regiunea Brașov, să discutăm 
împreună asupra a ceea ce am 
înfăptuit pînă acum și mai cu 
seamă asupra a ceea ce avem 
r’e făcut spre a realiza în con
diții cît mai bune programul 
trasat de Congresul al IX-lea 
al partidului.

Brașovul este un vechi cen
tru economic și cultural al pa
triei noastre, cu vechi și bo
gate tradiții industriale, cultu
rale și politice. Anii construc
ției socialiste au așezat și în 
Brașov noi edificii industriale 
și social-culturale, care au fă
cut ca orașul să devină mai pu
ternic și mai înfloritor, ca viața 
locuitorilor săi să devină mai 
prosperă.

Arătînd că în Brașov se fa-

brică o seamă de produse in
dustriale de o deosebită impor
tanță pentru țara noastră — 
tractoare, camioane, motoare 
electrice, rulmenți, unelte, pre
cum și produse ale industriei 
ușoare și alimentare, vorbito
rul a spus : Sînt cunoscute re
zultatele muncii entuziaste 
desfășurate de oamenii mun
cii din Brașov care, prin 
întreaga lor activitate pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce le re
vin din mărețul program de 
înflorire a socialismului, aduc 
o contribuție de o deosebită în
semnătate la progresul Româ
niei, la bunăstarea întregului 
nostru popor. Realizările pe 
care oamenii muncii din Bra
șov le-au obținut în primele 
cinci luni ale acestui an — în
deplinirea planului la produc
ția globală cu peste 103 la sută, 
la productivitatea muncii cu 
peste 102 la sută — sînt o do
vadă a hărniciei, talentului, a 
hotărîrii cu care cei ce mun
cesc din Brașov înfăptuiesc po
litica partidului nostru comu
nist.

Am vizitat una din marile 
întreprinderi ale Brașovului, 
ale patriei noastre — uzina 
„Steagul Roșu". Trebuie să re
marc cu satisfacție c£ în ulti
mul an uzina dv. a obținut suc
cese de seamă în îmbunătăți
rea activității sale. Vreau să 
felicit cu această ocazie munci
torii, tehnicienii, inginerii aces
tei uzine și să subliniez munca 
pricepută pe care o depune di
rectorul general al uzinei, to-

Atmosferă de examen în sala de lectură a căminului complexului 
studențesc Cluj

Scuzele

holdeleTOT MAI BOGATĂ, MAI PUTERNICĂ
nu salvează

lucrare. De 
iau măsuri energice și opera-

Excesul de precipitații din ultima vreme, a îngreunat mult 
munca și pe ogoarele argeșene. Ca urmare, la ora actuală 
lucrările do întreținere a culturilor prâșitoare nu se află in
tr-un stadiu prea avansat. Dar nu-i acesta singurul motiv 
al întîrzierilor. Se constată mari diferențe în ritmul de exe
cuție al prâșitului de la un raion Ia altui, de la o cooperativă 
la alta. Sînt suprafețe întinse însămințate cu porumb pe 
care nu s-a executat nici măcar prașila I. în raionul 
Costești, de pildă, la unele cooperative agricole porumbul 
abia se recunoaște din buruieni, iar în raionul Drăgășani 
sint vii in care nu s-a efectuat nici un fel de 
asemenea, nu pretutindeni se 
tive împotriva dăunătorilor.

...Zi însorită la Vulturești. Pî- 
raiele formate în urma ploilor 
torențiale au lăsat, în drumul 
lor spre matca Oltului, ochiuri 
de apă din care se văd răsărind 
firave fire de porumb. Zile în șir 
pe aceste tarlale nu s-a putut 
lucra. Țăranii cooperatori din 
Vulturești-Drăgășani au făcut 
eforturi serioase pentru a scoate 
culturile de porumb din buruieni 
și apă. Si de cîteva ori pe zi 
președintele cooperativei, Florea

varășul Trică, preocuparea co
lectivului întreprinderii pentru 
ridicarea nivelului tehnic, a 
producției și întregii ei activi
tăți.

Am vizitat, de asemenea, fa
brica de stofă, o întreprindere 
veche, dar care s-a dezvoltat în 
anii socialismului și a cărei 
producție face cinste industriei 
ușoare din țara noastră. Do
resc să felicit pe muncitorii, 
tehnicienii și inginerii acestei 
importante întreprinderi a in
dustriei noastre ușoare pentru 
rezultatele obținute pînă acum.

In orașul dv. sînt și alte în
treprinderi mari, cum este 
„Tractorul", care are de ase
menea rezultate deosebite în 
activitatea sa. Aș dori să spun 
colectivului acestei uzine că, 
dacă nu am inclus în progra
mul nostru vizitarea ei, nu în
seamnă că nu apreciem în a- 
ceeași măsură rezultatele mun
cii întregului colectiv. Pentru 
rezultatele bune obținute în 
activitatea lor, felicităm din 
toată inima pe muncitorii, ingi-

nern și tehnicienii uzinei, pe 
directorul general al întreprin
derii, tovarășul Oniga, și con
ducerea uzinei. Asemenea a- 
cestor fabrici și uzine, există 
multe alte întreprinderi în ora
șul dv., care își aduc contribu
ția la înflorirea economiei na
ționale. Doresc ca, în numele 
conducerii de partid și de stat, 
să felicit din toată inima pe 
oamenii muncii din Brașov 
pentru rezultatele obținute în 
muncă.

Desigur, pe toți ne bucură 
rezultatele bune dobîndite de 
poporul român în toate dome
niile de activitate, în înfăp
tuirea programului de dezvol
tare a economiei, culturii, ști
inței, de înflorire a patriei. în 
același timp noi știm că mai 
avem încă multe de făcut pen
tru a asigura înfăptuirea sar
cinilor puse de Congresul al 
IX-lea, dar sîntem siguri că 
le vom îndeplini și chiar de
păși. Realizarea acestor obiec- (Continuare în pag. a ll-a)

ȘTIINȚA
de prof. dr. docent A. Chircev

In vizită la Fabrica de stofe — Brașov

tive, care va marca un mare 
pas înainte spre ridicarea pa
triei noastre pe noi trepte ale 
progresului și civilizației, nu 
va însemna însă că am lichi
dat complet rămînerea în urmă 
pe care am moștenit-o din tre
cut. De aceea, noi sîntem hotă- 
rîți să facem totul pentru a 
grăbi ritmul de creștere a in
dustriei și agriculturii, de dez
voltare a științei și culturii, 
pentru a putea într-o perioadă 
cît mai scurtă să ajungem la 
nivelul țărilor avansate. De a- 
ceea nu ne mulțumim cu ceea 
ce am realizat, criticăm o serie 
de neajunsuri din activitatea 
noastră, facem apel la întregul 
nostru popor de a-și înzeci e- 
forturile, pentru a asigura 
mersul mai hotărît înainte, 
pentru a face patria noastră 
tot mai bogată, tot mai îmbel
șugată, tot mai puternică.

România este de acord
cu convocarea unei sesiuni

extraordinare a Adunării
Generale a 0. N. U

Ambasadorul Gheorghc Diaconescu, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste România la O.N.U., a comu
nicat Secretarului general al O.N.U., U Thant, că guvernul 
Republicii Socialiste România este de acord cu convocarea, 
la cererea guvernului Uniunii Sovietice, a unei sesiuni extra
ordinare a Adunării Generale a O.N.U., consacrată examină
rii situației din Orientul Apropiat.

Șerban și inginerul Nicolae Bo- 
rocan, împreună cu brigadierii 
au străbătut tarlalele de la un 
hotar la altul pentru depistarea 
porțiunilor mai zvîntate unde 
oamemi să poată lucra. Ca ur
mare, aici s-au aplicat două pra- 
șilc la porumb, floarea-soarelui 
și cartofi. De asemenea, via a 
fost menținută curată de buru
ieni și a fost executat și cel de 
al treilea stropit.

...Ploile au fost, într-adevăr, o 
piedică în executarea lucrărilor 
de prașilă. Dar, în ultimele zile, 
timpul a permis desfășurarea a- 
cestora în bune condiții, fapt de
monstrat prin intensificarea evi
dentă a ritmului în raionul Dră
gășani. Dar dacă la Strejeștii de 
Sus sau de Jos, la Ștefănești și 
în alte unități întreținerea cultu
rilor a fost permanent urmărită 
de toți factorii de răspundere din 
cooperativa agricolă. în schimb 
la Fumureni, Olești. Rîmești, 
Scundu, Topana, Urși. Olani și 
în alte unități măsurile nu 
s-au situat la nivelul impus de 
situația specifică din această pri
măvară. La Olești, de pildă, si-

V. RAVESCU 
corespondentul 

„Scinteli tineretului" 
pentru regiunea Argeș

(Continuare in pag. a V-a)

Punct turistic—Drăgășani
PITEȘTI (de Ia co

respondentul nostru).
Pe Dealul Olt, în 

mijlocul renumitelor 
podgorii ale Drăgășa- 
nilor a fost dat recent 
în folosință un local 
pentru deservirea tu-

riștilor. Aici s-a ame
najat o terasă-restau- 
rant cu 100 locuri, sa
lă de mese acoperita 
pentru 80 de persoa
ne, sală pentru recep
ții, parc auto etc.

Vizitatorii pot ad
mira de aici de sus, 
întreaga panoramă a 
orașului Drăgășani, 
șoseaua Slatinei și Va
lea Oltului.

In Cheile Oltețului

DISOCIERI

miwi
Cuprindem, in câti

mi palmei, cîntecul 
sinet'liei; și, dueîn- 
du-l la buze sim
țim pămîntul rădăci- 
lilor noastre, bulgării 
'lăltuiți de Austru, in 
muchii mari și apa 
oie, muțind orizon
turile ; și ducîndu-l 

nări, simțim miro-

repelate frumuseți, 
neistovite cîntece, din 
Carpați la filarea cea 
mare și se pornește 
Jocul Călușarilor, jo
cul bărbaților acestui 
pămînt.

Aducem zările noas
tre bătute de viaturi, 
de viscole și urgii, in 
care a rămas viu al-

cosmică „Miorița" și 
se taie pîinea rotun- g 
dă, pe fața de piatră 
și tăcere a mesei lui 
Brâncuși. Așezăm ală
turi de letopisețele 
voevozilor „Cumințe
nia Pămîntului" ; ul
ciorul cu apă prospă- 
tă din izvoarele noas
tre și plosca veche, 
cu duh de Cotnar.

Ieșim în drumul 
mare al lumii, ridi- 
cînd în lumină acest

ORIENTĂRII PROFESIONALE
Se știe că în ultima vreme la 

noi, problema orientării școlare 
și profesionale cîștigă tot mai 
mult teren și începe să fie așe
zată pe baze științifice. Au loc 
dezbateri la nivelul simpozioa
nelor, apar articole și studii în 
reviste de specialitate, se iniția
ză cercetări psihologice în mai 
multe școli experimentale din 
țară.

Toate aceste acțiuni atestă, de
sigur, că a sosit în sfîrșit mo
mentul ca problema alegerii a- 
decvate a școlii (profesiunii) de 
către elevi să se facă nu la în- 
tîmplare și în ultimul moment, 
ci în conformitate cu interesele, 
înclinațiile și aptitudinile lor, 
precum și cu cerințele economiei 
pi culturii naționale. De aceea, 
nu întîmplător problema orien
tării intră în sfera de preocupare 
tot mai intensivă a specialiștilor: 
psihologi, pedagogi, fiziologi, 
medici igleniști, economiști, so
ciologi etc.

Nu trebuie dovedit, căci ar 
însemna să forțăm uși deschise, 
că orientarea trebuie să le asi
gure elevilor accesul spre acele 
școli, spre acele profesiuni în 
care, îmvinîndu-se în mod armo
nios înzerstrările lor individuale 
cu cerințele sociale, sînt valori
ficate la maximum și dezvoltate 
în continuare toate disponibilită
țile vocaționale ale personalității 
lor. Dar, dificultățile apar de în
dată ce pășim la precizarea mo
dului în care trebuie concepută 
orientarea în condițiile concrete 
ale procesului de învățămînt. Nu 
se poate ocoli nici întrebarea, 
în ce raport trebuie să se afle 
orientarea — ca proces organizat 
și dirijat — cu „alegerea con
știentă" a profesiunii (școlii) de 
către elev. Așteaptă soluționare 
și problema : cum trebuie îmbi
nat sistemul măsurilor de orien-

taro profesionala, cu complexul 
acțiunilor instructiv-educative 
prescrise pe planul de învață- 
mînt, de programele școlare ele.

Se pot concepe mal multe mo
duri de a-i orienta pe elevi spre 
variate tipuri de școli și profe
siuni. In funcție de o poziție teo
retică sau alta, am spune că a- 
ccste moduri ne apropie sau ne 
îndepărtează de găsirea soluțiilor 
eficiente la întrebările mai sus 
formulate. Sri ne referim la două 
din aceste poziții ce ni se par 
mai semnificative, deși nu de e- 
gală valoare.

Intr-un caz se consideră că a-l 
orienta pe elevi înseamnă de fapt 
a le determina la un moment 
dat, preferințele, interesele, încli
națiile, aptitudinile și capacități
le. Cu alte cuvinte, orientarea 
se reduce la o acțiune de psiho
diagnostic. Firește, se preconi-

zeaza ca determinarea să se fa
că recurgind la un aparat cit mai 
precis de probe, menite să fur
nizeze date cit mai obiective. 
După aceea, nu rămîne decit să 
li se aducă la cunoștință elevilor 
indicațiile (și contraindicațiile) 
profesionale in raport cu datele 
obținute prin aplicarea probelor.

Apare evident că acest mod 
de a concepe orientarea, exclu
de „alegerea conștientă" a pro
fesiunii pe baza pregătirii psiho
logice a elevului în vederea ale
gerii adecvate. Ce-i rămîne ele
vului să aleagă ? Desigur, ceea 
ce ii dictează rezultatele probe
lor.

Alai mult decit atît. Limitată

(Continuare în pag. a V-a)

Tara 
Mioriti

griului, frunzelor 
arse, al ploii, pelinu
lui și mușcatelor din 
oridvoarele caselor 
noastre.

Sună buciumele, 
lin Țara de Sus, în 
Țara de Piatră, din 
Țara Vrancei, în Țara 
Bîrsei — bogate firi 
ale aceleiași țări, ne-

de Florența Albu
bastrul de Voroneț; 
din aburul lui înalt 
și din mit s-a între
mat aripa păsării mă- 
iastre, zborul ei în 
poezia de dor, în ma
ramele și covoarele 
românești, în lemnul 
troițelor, al porților 
șl al leagănelor co
piilor. Se aude orația

e

pămînt al soarelui, 
cu gestul cu care 
voevozii noștri țineau 
în palme ctitoriile lor.

Fie, acesta, un 
bună ziua cu pline și 
sare, după obiceiul 
pămîntului strămo
șesc, întru întâmpina
rea oaspeților noștri I

In pag. a IV-a :
DUNĂREA — ISTORIE, LEGENDA, 

PREZENT;



VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STATÎN REGIUNEA BRAȘOV
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PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII TUTUROR 
ÎNTREPRINDERILOR - SARCINĂ 

ECONOMICĂ PRINCIPALĂ!
Este necesar să acordăm în 

continuare și mai multă aten- 
t’e ridicării nivelului tehnic și 
calității tuturor produselor. 
Numai astfel industria va pu
tea să-și sporească contribuția 
la dezvoltarea întregii econo
mii naționale, iar produsele 
noastre vor putea să pătrundă 
tot mai larg și să concureze de 
la eea) la egal cu produsele 
similare de pe piața mondială. 
Sîntem convinși că vom ob
ține noi succese în aceste do
menii. Avem în Brașov rezul
tate bune, avem cadre de ingi
neri și tehnicieni care au do
vedit că sînt capabili și în 
stare să rezolve orice sarcini 
puse in fața lor. De aceea, sîn
tem convinși că toți oamenii 
muncii, inginerii, tehnicienii, 
oamenii de știință din institu
tele de cercetări și de învăță- 
mint din Brașov își vor înzeci 
eforturile pentru a-și aduce 
contribuția și mai activă la ri
dicarea nivelului tehnic al pro
duselor și la perfecționarea ac
tivității tuturor întreprinderi
lor din oraș. Numai prin 
măsurile luate în ultimul 
timp s-au obținut în une
le secții din întreprinde
rile brașovene rezultate care 
au dus la dublarea producției, 
față de cea realizată cu un an 
în urmă Aceasta dovedește că 
în întreprinderile noastre a- 
vem încă rezerve mari, că este 
necesar să dăm mai multă a- 
tenție folosirii cu maximum de 
economicitate a mașinilor, a 
spațiului, organizării științifice 
a muncii și producției, obți- 
nînd în felul acesta cu mij
loacele actuale o producție mai 
mare, ceea ce va face să creas
că și mai mult avuția patriei 
noastre.

In continuare vorbitorul a 
spus: Aveți sarcini mari de 
înfăptuit în dezvoltarea între
prinderilor existente în anii 
care vin în orașul Brașov tre
buie realizat în actualul 
cincinal un volum de in
vestiții de peste 4 miliarde de 
lei Unele întreprinderi au re
zultate bune pînă acum în în
făptuirea investițiilor, dar este 
necesară mai multă atenție 
pentru a cheltui cu grijă ba
nii, pentru a obține rezultate 
mai bune în realizarea pro
gramului de dezvoltare a In
dustriei brașovene. Sîntem 
convinși că oamenii muncii din 
Brașov vor îndeplini în con
diții bune și această sarcină 
de mare cinste care le revine.

Brașovul a devenit în anii 
socialismului un centru uni
versitar. Este o mîndrie pen
tru locuitorii orașului, ca pen
tru întreaga noastră patrie, că 
în acest vechi centru de cul
tură am durat și un institut de 
învățământ superior care își 
aduce contribuția activă nu 
numai la ridicarea nivelului 
general de cultură și științific 
din această parte a țării, dar 
și la îmbogățirea patrimoniu
lui cultural al întregii noas
tre țări. Cadrele didactice, atît 
din învățămîntul superior cît 
și din învățămîntul mediu și 
de cultură generală, au, de 
asemenea, rezultate bune în 
activitatea lor. aduc o contri
buție de seamă la formarea 
cadrelor de specialiști pentru 
economia noastră națională, la 
educarea tineretului, la for
marea viitorilor constructori 
ai socialismului și comunis
mului in patria noastră. Pen
tru activitatea lor rodnică, le 
felicităm din toată inima.

Cunoașteți grija pe care 
partidul și guvernul o acordă 
permanent îmbunătățirii con
dițiilor de -viață ale poporului. 
In această privință, sînt gră
itoare construcțiile social-cul- 
turale. locuințele ridicate în 
Brașov, ca și în întreaga țară, 
preocuparea permanentă de a 
îmbunătăți continuu nivelul 
de trai al oamenilor muncii, de 
a asigura creșterea veniturilor 
Lor pe măsura sporirii venitului 
național, a bogăției patriei. Nu
mai in acest an, prin măsu
rile luate pentru mărirea pen
siilor, pentru sporurile acor
date unor categorii de sala- 
riați. prin reducerea prețuri
lor la o serie de produse, oa
menii muncii vor beneficia 
de venituri de circa 2.2 
miliarde lei. Conducerea parti
dului și statului a hotărit ca 
în acest am probabil de la 1 
august, să se efectueze o spo
rire a salariilor oamenilor 
muncii care au venituri mai 
mici, ridicîndu-se salariul mi
nim la 700 de lei. Aceste mă
suri. de care vor beneficia a- 
proape 25 la sută din salariați, 
vor aduce, de asemenea, un 
snor de venituri anual de 1,2 
miliarde lei. ceea ce. împreu
nă cu sumele amintite ante
rior. totalizează anual 3.4 mi
liarde lei

Aceste măsuri se înfăptu
iesc cu un an sau doi mai 
devreme decît se prevăzuse în 
Directivele Congresului al IX- 
lea. datorită rezultatelor bune 
obținute anul trecut și în pri
mele cinci luni ale acestui an 
în creșterea producției, a pro
ductivității muncii, în întrea
ga activitate economică Iată 
de ce, tovarăși, trebuie să de
punem eforturi și mai mari 

pentru a asigura bunul mers 
al întregii noastre economii, 
creșterea bogăției naționale și, 
pe această cale, să creăm con
diții de creștere continuă a 
bunăstării întregului nostru 
popor. Acesta este țelul între
gii politici a partidului nostru 
și vom face totul pentru a-1 
înfăptui în continuare.

Orașul dumneavoastră, a 
spus apoi vorbitorul, are o 
așezare pitorească ; în același 
timp, datorită poziției sale 
geografice, el a jucat în de
cursul veacurilor un rol în
semnat în dezvoltarea legătu
rilor dintre cele trei provin
cii românești : Moldova, Țara 
Românească și Transilvania, a 
contribuit la dezvoltarea ideii 
de unitate națională și a adus 
un aport însemnat la înfăptui
rea acestei unități.

Am vizitat școala de la Schei 
și biserica ce păstrează o se
rie de dovezi ale trecutului, ale 
legăturilor dintre cele trei țări 
românești și ale rolului jucat 
de orașul Brașov în decursul 
secolelor pe drumul înfăptui
rii unității naționale. Aceste 
vestigii vorbesc, totodată, de 
activitatea importantă desfășu
rată de înaintașii noștri pentru 
dezvoltarea artei și culturii în 
această parte a țării noastre, 
ca și în celelalte provincii ro
mânești. Am vizitat Biserica 
Neagră, monument important 
de artă, care vorbește, de ase
menea, despre trecutul Brașo
vului. Aceste monumente de
monstrează că, în decursul 
veacurilor, pe aceste melea
guri, românii, maghiarii, ger
manii au muncit și luptat îm
preuna și, învingînd multe 
greutăți, au reușit să ducă îna
inte civilizația. Oamenii mun
cii împreună. într-o strînsă 
unitate, indiferent de naționa
litate, asigură bunăstarea și 
fericirea tuturor celor ce lo
cuiesc în patria noastră.

Faptul că tot ceea ce s-a rea
lizat de-a lungul veacurilor 
este rodul muncii înfrățite a 
locuitorilor, indiferent de na
ționalitate. din această parte a 
țării, constituie un îndemn de 
a face totul pentru a întări și 
mai mult unitatea întregului 
nostru popor. Români, ma
ghiari. germani și cei de alte 
naționalități — toți cei ce lo
cuiesc pe aceste meleaguri 
ale patriei noastre, sînt ce
tățeni ai României socialiste 
și prin munca unită a tuturor 
vom face să înflorească națiu
nea noastră socialistă, să tri
umfe socialismul și comunis
mul în România.

încă din secolul trecut — a 
spus vorbitorul — Brașovul 
este cunoscut ca unul din cen
trele în care mișcarea munci
torească a cunoscut o dezvol
tare puternică Tn Brașov se 
găsesc, alături de vechile tra
diții de care am vorbit, tra
diții bogate ale luptei revolu
ționare a clasei muncitoare. în 
anii ilegalității, partidul comu
nist a avut aici o puternică or
ganizație ; sînt mulți militanți 
din Brașov, aflați acum la o 
vîrstă mai înaintată, care me
rită să fie menționați pentru 
contribuția de seamă adusă în 
acei ani grei la lupta împotriva 
exploatării, pentru eliberarea 
socială și națională, pentru 
răsturnarea vechii orînduiri și 
făurirea noii orînduiri socia
liste- In această activitate re
voluționară s-a ridicat pe o 
treaptă superioară unitatea 
oamenilor muncii, români, ma
ghiari, germani, care împreu
nă au organizat lupta în anii 
grei ai terorii burghezo-mo- 
șierești, au participat umăr la 
umăr la înfăptuirea insurec
ției armate, aducînd o contri
buție însemnată la răsturnarea 
dictaturii fasciste, la elibera

In „clasa' lui Anton Pann

rea patriei noastre de sub ju
gul fascist.

Amintim toate acestea pen
tru a sublinia o dată mai mult 
că clasa muncitoare, partidul 
său comunist sînt continuatorii 
celor mai bune tradiții de 
luptă pentru eliberarea națio
nală și socială, ai celor mai 
bune tradiții de unire a tu
turor oamenilor muncii, indi
ferent de naționalitate, sub 
steagul socialismului și co
munismului, făuritorii ferici
rii și belșugului întregului 
nostru popor.

Referindu-se la sarcinile 
mari care stau în fața poporu
lui nost.ni, vorbitorul a spus : 
Sîntem convinși că oamenii 
muncii din Brașov, ca și în
tregul nostru popor, nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
a-și aduce și de-acum înainte 
contribuția la înfăptuirea mă
rețului program trasat de Con
gresul a] IX-lea a) partidului 
pentru ridicarea patriei noas-

ESTE NECESAR SĂ FACEM TOTUL PENTRU

A REALIZA UNITATEA FORȚELOR

ANTIIMPERIALISTE ÎN LUPTA PENTRU

PACEA Șl SECURITATEA POPOARELOR
In continuare, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a spus : E- 
venimentele din ultimul timp, 
mai cu seamă cele din Orien
tul Apropiat, ne-au provocat 
nouă, ca și tuturor popoarelor, 
o îngrijorare deosebită. Noi 
știm bine că cercurile reacțio
nare, imperialismul, în frunte 
cu cel american, nu s-ar da 
înlături de la nimic pentru a 
putea să-și păstreze și să-și 
întărească dominația. De a- 
ceea, considerăm că este ne
cesar să facem totul pentru a 
uni forțele antiimperialiste și, 
în primul rînd, forțele socia
lismului. ale mișcării comunis
te și muncitorești, pentru a pu
tea împiedica realizarea sco
purilor reacțiunii și imperia
lismului. Trebuie să spunem 
că evenimentele din Orientul 
Mijlociu nu serveso în nici un 
fel nici popoarelor arabe, nici 
poporului din Izrael. Ele nu 
slujesc decît cercurilor reac
ționare din țările respective, 
reacțiunii mondiale și impe
rialismului. De aceea, de la 
început, partidul nostru, con
secvent învățăturii marxist- 
leniniste potrivit căreia în
vrăjbirea între popoare nu ser
vește decît dușmanilor vieții 
fericite a popoarelor, s-a ridi
cat împotriva acțiunilor mili
tare. a cerut să se facă totul 
pentru a se împiedica lupta ar
mată între țările arabe și Iz
rael Considerăm că poziția 
adoptată de partidul comunist 
șl guvernul României cores
punde atît intereselor popoa
relor din această zonă, cît și 
intereselor generale ale păcii și 
socialismului

Desigur. în această parte a 
lumii sînt probleme care își 
cer rezolvarea. Asemenea pro
bleme se mai întîlnesc și în 
alte regiuni ale lumii. Dar 
unde s-ar ajunge dacă în re
zolvarea lor s-ar recurge ia 
forța militară ? Fără îndoială 
că, dacă s-ar merge pe aceas
tă cale, s-ar ajunge la un răz
boi mondial, care în condițiile 
de astăzi ar avea consecințe 
greu previzibile pentru civi
lizația mondială. De aceea, 
noi considerăm că datoria tu
turor guvernelor, tuturor for
țelor politice care poartă răs
punderea conducerii popoare
lor din fiecare țară este nu 
de a împinge spre război, ei

tre pe culmi tot mal înalte ale 
progresului economic și social, 
pentru desâvîrșireo construc
ției socialismului și trecerea la 
făurirea societății comuniste în 
patria noastră. Prin munca pe 
care o desfășoară, sub condu
cerea partiduiu , pentru edifi
carea socialismului, poporul 
nostru aduce o contribuție ac
tivă la întărirea sistemului so
cialist mondial, la cauza so
cialismului și păcii in întreaga 
lume. Cu cît fiecare țară
socialistă este mai puter
nică, obține rezultate tot 
mai mari în întreaga sa
activitate, cu atît devine
mai puternic sistemul socialist 
mondial, crește capacitatea de 
luptă pentru apărarea păcii 
împotriva oricăror provocări 
ale imperialismului și se de
monstrează totodată, superio
ritatea orînduiril socialiste, 
care deschide întregii omeniri 
calea spre belșug și fericire.

de a face totul pentru a îm
piedica războiul, nu de a îm
pinge spre învrăjbirea popoa
relor. ci de a face totul pentru 
a realiza unitatea popoarelor. 
Știm că această unitate nu se 
înfăptuiește ușor, că trebuie 
mult timp pentru a înlătura 
consecințele trecutului, care 
a adunat multe și multe con
flicte datorită politicii impe
rialiste de dominație a lumii. 
Aceasta cere răbdare, cere o 
activitate susținută în slujba 
intereselor popoarelor și a 
cauzei păcii. Știm că imperia
liștii vor acționa și în viitor 
pentru a învrăjbi popoarele, 
că lupta pentru a împiedica 
războiul, pentru a înfrăți po
poarele- este o luptă împo
triva politicii imperialiste de 
dezbinare și de dominație a 
popoarelor. Dar noi, comu
niștii, clasa muncitoare, pe 
steagul căreia scrie „Prole
tari din toate țările, uni- 
ți-vă 1" ne înscriem și lozinca 
„Popoare din toată lumea, 
uniți-vă în luptă împotriva 
imperialismului pentru feri
cire, bunăstare, pentru pace 
în întreaga lume 1“.

în acest spirit militează și 
vor milita în continuare parti
dul și guvernul nostru, știind 
că întregul popor român spri
jină nelimitat această po
litică, deoarece ea corespunde 
pe deplin intereselor vitale 
ale poporului nostru, ale tutu
ror popoarelor lumii.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă urez din toată inima 
noi și noi succese în înfăp
tuirea sarcinilor ce vă revin, 
dumneavoastră brașovenilor, 
în activitatea ce o desfășu- 
rați. alături de întregul popor, 
pentru înflorirea României 
socialiste.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată în repetate rînduri 
de vii și îndelungate aplauze. 
Mitingul oamenilor muncii 
din orașul Brașov s-a transfor
mat într-o impresionantă ma
nifestare de dragoste și atașa
ment a locuitorilor Brașovu
lui pentru Partidul Comunist 
Român și Comitetul său Cen
tral, pentru noi izbînzi în mă
reața operă de desâvîrșire a 
construcției socialiste în patria 
noastră.

După miting, conducătorii 
de partid și de stat părăsesc 
Brașovul și se îndreaptă spre 
Tîrgu Secuiesc.

Pretutindeni, inalfii oaspeți sînt primiți cu entuziasm

nfrățiți
peitru înflorirea

agriculturii socialiste
După calda manifestație de 

dragoste și bucurie făcută de 
locuitorii comunelor Chichiș, 
Ozun, Sîntion-Lunca, la por
țile comunei Moacșa, condu
cătorii de partid și de stat sînt 
întîmpinați de o mare mul
țime de oameni — locuitori ai 
comunei și ai localităților în
vecinate, bărbați și femei și 
mai ales mult tinei _t, venind 
direct de la cîmp. Patru copii
— îmbrăcațl sărbătorește în 
costume populare românești 
și maghiare — deschid larg 
porțile invitînd pe conducăto
rii dragi să le viziteze co
muna. „Bun venit la noi !" — 
scrie pe o mare pancartă în 
fața sediului cooperativei 
agricole de producție „V. I. 
Lenin“. Aici, conducătorii de 
partid și de stat sînt salutați 
de tov. Szasz Dominio- prim- 
secretar al Comitetului raio
nal de partid Tg. Secuiesc, și 
de tov Iosif Stemmer, preșe
dintele sfatului popular raio
nal. Bătrînul cooperator Antal 
Zoltan, înconjurat de fete și 
flăcăi, îi îmbie pe înalții oas
peți cu pită, slană și țuică.

Președintele cooperativei, 
Ola Bodi Iosif, face o scurtă 
prezentare a acestei unități, 
care se situează printre coo
perativele fruntașe ale raio
nului. Deși suprafața arabilă 
a cooperativei este de numai 
1 668 ha. fondul ei de bază a 
crescut în prezent la peste 8 
milioane lei. Ca urmare a re
zultatelor bune obținute în 
toate sectoarele de activitate 
ale cooperativei, a crescut, co
respunzător și valoarea zilei- 
muncă.

în timpul vizitei la sectorul 
zootehnic al cooperativei, oas
peților li se face cunoscut că 
țăranii cooperatori și-au pro
pus creșterea efectivului de 
taurine, și îndeosebi a vacilor, 
pentru a putea livra statului 
mai multe produse anima
liere.

— Care este în prezent pro
ducția de lapte și de carne și 
ce faceți pentru sporirea ei ?
— întreabă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Inginerul zooteh
nist Marcel Spătaru infor
mează că anul trecut produc
ția medie de lapte obținută de 
la o vacă furajată a fost de 
1 800 litri, dar anul acesta ea 
va crește la peste 2 500 litri 
prin furajarea corespunză
toare.

După vizitarea cooperativei, 
are loc un miting la care iau 
parte cooperatorii din Moacșa 
și din alte comune învecinate.

Luînd cuvîntul, ing. Ernest 
Gyergyai, secretarul comitetu
lui de partid de la coopera
tiva din Moacșa, a exprimat 
recunoștința țăranilor coope
ratori de aici fată de Partidul 
Comunist Român, cîrmaciul 
sigur și înțelept al poporului 
nostru pe drumul făuririi vie
ții noi. După ce a înfățișat 
roadele muncii lor unite, spri
jinul acordat de partid și gu
vern pentru dezvoltarea agri
culturii cooperatiste, vorbito
rul a arătat că acestea se 
oglindesc în viața tot mai 
bună a țăranilor cooperatori, 
în schimbările înnoitoare pe
trecute in înfățișarea comu
nei.

Salutul țăranilor coopera
tori din comuna Brateș a fost 
adus de Lidia Farcaș, care a 

îi muneă,

arătat în cuvîntul său că vi
zita conducătorilor de partid 
și de stat în această regiune 
dovedește grija pe care o are 
conducerea partidului și sta
tului pentru dezvoltarea și în
florirea fiecărei regiuni și a 
fiecărui raion, pentru bună
starea oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. 
Vorbitoarea a asigurat condu
cerea de partid și de stat că 
țăranii cooperatori din raio
nul Tg. Secuiesc — români și 
maghiari — uniți frățește, vor 
munci așa cum se cuvine pen
tru realizarea sarcinilor stabi
lite de partid, pentru înflori
rea patriei noastre — Repu
blica Socialistă România.

Ion Șerban, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Covasna, 
a arătat în cuvîntul său că 
toate gîndurile și faptele coo
peratorilor din această co
mună sînt pătrunse de dorința 
fierbinte de a înfăptui sarci
nile pe care le-a trasat cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului pentru dezvoltarea agri
culturii. și îndeosebi a secto
rului zootehnic, care este spe
cific cooperativei din comună.

Primit cu puternice aplauze 
și urale, a luat apoi cu
vîntul, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Adresîndu-se țăranilor co
operatori participanți la mi
ting, tovarășul N I a o la e 
Ceaușescu a evidențiat succe
sele obținute de cooperative
le Moacșa, Brateș și Covasna, 
subliniind că acestea demon
strează marile posibilități pe 
care le au agricultura noastră 
socialistă, munca entuziastă și 
hărnicia cooperatorilor din a- 
ceste comune, a tuturor țăra
nilor cooperatori din raionul 
Tg. Secuiesc, din regiunea 
Brașov, din întreaga țară.

Transmițînd salutul Comi
tetului Central al partidului și 
al guvernului Republicii So
cialiste România, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. a 
felicitat pe cooperatorii din 
raionul Tg. Secuiesc pentru 
rezultatele obținute în dezvol
tarea agriculturii.

Desigur, a spus vorbitorul, 
producțiile obținute în 1966 de 
cooperativa MoaGșa — 2 700 kg 
grîu la hectar, 22 000 kg sfe
clă de zahăr, 16 000 kg cartofi 
— cît și producțiile realizate 
de celelalte cooperative din 
raion, sînt bune, mari, dar 
fără îndoială, se pot obține re
colte și mai bogate. Agricul
tura noastră socialistă, care 
în anii ce au trecut de la ter
minarea cooperativizării a ob- 
țiriut recolte tot mai mari și 
a asigurat aprovizionarea 
populației cu produse agro-a
limentare, ca și unele disponi
bilități de export, contribuie 
în acest fel la mersul înainte 
al patriei noastre pe calea de- 
săvîrșiril construcției socialis
te și la ridicarea bunăstării în
tregului popor.

Dar, ceea ce am realizat în 
agricultură pînă acum, este, 
am putea spune, numai un în
ceput. Sùccesele cooperativei 
dv. sînt o dovadă că agricul
tura noastră are încă mari re
zerve, că mergem pe un drum 
bun. Avem convingerea că 
întreaga țărănime cooperatistă 
va îndeplini sarcinile stabilite 

de Congresul a IX-lea al par
tidului și va aduce o contribu
ție însemnată la înflorirea pa
triei noastre socialiste.

Realizarea acestor sarcini 
cere o mai bună organizare 
a muncii și a întregii activități 
a cooperativelor, a fiecărei 
brigăzi, cere ca fiecare coope
rator, la locul sau de muncă 
să lucreze și mai bine, adueîn- 
du-și contribuția la bunul 
mers al întregii cooperative, 
la creșterea continuă a venitu
rilor ei și, implicit, ale fiecărui 
cooperator în parte. Arătînd 
că în raionul Tîrgu Secuieso 
sînt condiții pentru obținerea 
unor producții mult mai mari 
de cartofi, sfeclă de zahăr și 
lapte decît se realizează în 
prezent, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că inginerii 
agronomi și zootehniști, îm
preună cu conducerea coope
rativei și cu toți cooperatorii, 
se vor strădui să aplice cît 
mai larg învățămintele științei 
agricole pentru a obține pro
ducții tot mai ridicate. Sîntem 
convinși că dumneavoastră, 
precum și țăranii cooperatori 
din întreg raionul Tîrgu Se
cuiesc, nu veți precupeți nici 
un efort pentru a obține re
colte mari la toate culturile 
și producții tot mai ridicate 
de lapte și lînă.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : In 
raionul dumneavoastră mun
cesc împreună români și ma
ghiari. Trăind de sute de ani 
pe aceste meleaguri, ei au 
făurit împreună tot ceea ce 
există aici, au luptat în co
mun — alături de oastea lui 
Ștefan cel Mare și Petru Ra- 
reș, iar apoi în 1848 în arma
tele revoluționare — împotri
va cotropitorilor străini și au 
cîștigat multe bătălii. In aces
te lupte s-a făurit frăția ro
mânilor și maghiarilor, care 
au învățat că numai uniți, nu
mai împreună pot asigura bu-

Sub steagul partidului, 
uniti de aceleași mărețe 

idealuri
Continuîndu-și vizita în re

giunea Brașov, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Ilie Verdeț, Leonte Răutu, Ja- 
noș Fazekaș, Constantin Pîr- 
vulescu și Ion Popescu-Puțuri, 
au fost oaspeții locuitorilor 
orașului Tîrgu Secuiesc.

La intrarea în orașul Tg. 
Secuieso are loo o simbolică 
evocare istorică ce reeditează 
imagini de demult, cînd orașul, 
centru de mare importanță 
comercială, era poarta lîngă 
care oamenii din Muntenia, 
Moldova și Transilvania se în- 
tîlneau, își spuneau păsurile, 
se sfătuiau. Au venit aici stră
nepoții tîrgoveților din cele 
trei ținuturi românești să facă 
schimb de mărfuri — să vân
dă și să cumpere cizme, pînze- 
turi, ulcele smălțuite.

Apoi, se îndreaptă spre cen
trul orașului unde, are Joc un 
miting. Peste 20.000 de oameni 
ai muncii din oraș, cărora li s-au 
adăugat mii de țărani di q îm
prejurimi, izbucnesc în urale 
nesfârșite, salutând pe oaspeți 
cu sentimentul unanim al re
cunoștinței și, al atașamentu
lui profund față de Partidul 
Comunist Român și Comitetul 
său Central, față de patria 
noastră. Republica Socialistă 
România. 

năstarea, fericirea lor, a între
gului nostru popor.

In anii construcției socialis
te această prietenie și colabo
rare frățească s-a desăvirșit. 
Cooperat ivizarea agriculturii, 
unirea țărănimii în unități 
mari de producție agricolă a 
pecetluit pe veci înfrățirea 
țăranilor, fără deosebire Je 
naționalitate. Odată cu lichi
darea Glaselor exploatatoare, 
s-au creat condițiile pentru în
florirea întregii noastre na
țiuni, a patriei noastre socia
liste, patria tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Fericirea, bunăsta
rea întregului popor stau în 
unitatea sa, în munca comună 
pentru înflorirea României 
socialiste. Să facem totul pen
tru a ne aduce contribuția la 
desăvîrșirea construcției so
cialiste, la trecerea la făurirea 
comunismului în patria noas
tră.

Vă doresc din toată inima 
noi și noi succese în activita
tea dumneavoastră. Multă fe
ricire tuturor. Să trăiți, tova
răși I

Cuvîntarea secretarului ge
neral al C.G. al P.C.R. a fost 
subliniată în repetate rînduri 
de vii și îndelungi aplauze.

Luîndu-și rămas bun de Ia 
harnicii locuitori ai comunei, 
conducătorii de partid și de 
stat își continuă drumul spre 
Tg Secuiesc. Aici, după vizi
tarea orașului a avut loc un 
însuflețit miting.

După-amiază- conducătorii 
de partid și de stat au vizitat 
orașul și raionul Sfîntu Gheor- 
ghe, iar seara au participat la 
un spectacol de gală prezentat 
pe scena Teatrului de Stat din 
Brașov.

MIRCEA MOARCAȘ 
PAUL ANGHEL 

MOCANU NICOLAE 
TRAIAN CATINESCU

Acestor sentimente le-a dat 
glas tov. Szasz Dominic, prim- 
secretar al Comitetului raional 
de partid, care a spus : „Fră
ția care leagă pe oamenii 
muncii români și maghiari 
din raionul Tg. Secuieso s-a 
călit în focul luptelor comune 
împotriva asupririi, în anii 
bătăliilor de clasă organizate 
și conduse de comuniști, pen
tru ca astăzi, sub soarele so
cialismului biruitor, datorită 
politicii naționale juste, marx- 
ist-leniniste, a partidului, 
datorită grijii sale pentru bu
năstarea șj fericirea întregu
lui popor, să capete noi stră
luciri și un conținut mai a- 
dînc. Sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, țara 
noastră urcă spre culmi tot 
mai înalte ale civilizației și 
culturii socialiste.

Profesoara emerită Irina 
Czompo a adus salutul Intelec
tualilor români și maghiari 
din raionul Tg. Secuiesc. Ea 
a exprimat recunoștința ca
drelor didactice și a celorlalți 
intelectuali pentru grija ma
nifestata, de partid și guvern 
față de înflorirea culturală a 
raionului. Simțim această gri
jă xînd pătrundem în noile săli 
de clasă, în lăcașurile de cul
tură și de ocrotire a sănătății.

In numele lucrătorilor de la

(Continuare în pag. a IlI-a}
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întreprinderea forestieră 
torsura Buzăului, a luat 

Mirclian 
Petrcscu, care a înfățișat re
zultatele obținute de colecti
vul întreprinderii în care lu
crează pe linia organizării 
științifice a producției, ridică
rii eficienței economice a ac
tivității acesteia.

In aplauzele puternice ale 
mulțimii, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CI U’ȘESCU 
care, după ce a transmis sa
lutul călduros al Comitetului 
Central al P.C.R. și al guver
nului a spus :

Raionul și orașul Tg. Secu
iesc au un vechi trecut. Cu 
secole în urmă, secuii și ro
mânii au muncit și luptat aici 
împreună împotriva asuprito
rilor și nu o data ei au parti
cipat în armatele lui Ștefan 
cel Mare și ale lui Mi hai Vi- 
teazu la lupta împotriva 
tropitorilor străini, știind 
ai
ta pentru libertate și bunăsta
rea lor. Au trecut de atunci 
secole. Pe aceste meleaguri 
românii și secuii au ridicat 
construcții cu caracter econo- 

il-culturai, au lup
tat împotriva moșierilor, gro
filor, a feudalilor romàni și 
maghiari și mai cu seamă 
împotriva habsburgilor. Sînt 
cunoscute evenimentele din 
1848 și participarea la aceste 
evenimente a secuilor care, 
sub conducerea lui Gabor A- 
ron, au înscris pagini minu
nate în lupta pentru eliberarea 
de sub jugul habsburgic, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor de 
dreptate sociala. De-a lungul 
veacurilor, românii și secuii 
au dat multe jertfe, dar sînge- 
le vărsat împreuna a cimen
tat frăția și unirea lor în lup
ta pentru o viață îmbelșugată 
și fericită.

In anii construcției socialis
te, raionul și orașul Tg. Secu
iesc au cunoscut o dezvoltare 
coriiinuă. Există aici o indus
trie forestieră dezvoltată ; în 
raion și oraș lucrează circa 
lfi 000 de salariati. Se dezvoltă 
agricultura, au fost obținute 
rezultate bune îndeosebi la 
producția de sfeclă de zahăr 
și cartofi, ca și în sectorul zoo
tehnic. Prin succesele dv., ale 
tuturor locuitorilor orașului și 
raionului Tg. Secuiesc, aduceți 
o contribuție de preț la victo
riile obținute de întregul nos
tru popor în construcția socia
listă.

Pentru rezultatele obținute 
pînă acum în activitatea dv. 
vă exprim cele mai calde feli
citări.

După cum știți Congresul al 
IX-lea, trasînd programul în-

In- 
cu-

co-
.... ,___  că

id neatârnarea țârii, lup-

m

florirll
riiei, a _ ___ ț.___ „
sebită raioanelor și regiunilor 
care in trecut au cunoscut o 
dezvoltare industrială mai sla
bă. în cadrul eforturilor pen
tru industrializarea 
raioane — preocupare 
nentă a partidului și 
nului nostru — și în 
Tg. Secuiesc vor începe 
construite în acest an trei în
treprinderi, în care vor lucra 
peste 2 000 de salariați. Cu a- 
ceasta se va trece în mod mai 
intens la dezvoltarea industriei 
și în orașul dv : pe harta Ro
mâniei va apare încă un cen
tru al industriei noastre so
cialiste.

Sîntem convinși că comuniș
tii, oamenii muncii, toți locui
torii. sub conducerea comite
tului raional do partid, vor 
munci cu entuziasm pentru a 
realiza la timp aceste impor
tante obiective economice.

Vă dorim să obțineți succe
se tot mai mari în dezvoltarea 
industriei în raionul dv., a 
agriculturii, a științei și cul
turii, în ridicarea bunăstării 
celor ce muncesc, contribuind 
prin aceasta la înflorirea pa
triei, la bunăstarea întregului 
nostru popor.

Cuvintarea tovarășului Ni
colae Ceaușescu a fost subli
niată în repetate rînduri de 
aplauze puternice și ovații ale 
celor prezenți. Se aud urale în 
cinstea partidului comunist, a 
patriei noastre — Republica 
Socialistă România.

După miting, oaspeții pără
sesc orașul însoțiți de urările 
calde ale oamenilor muncii : 
„Drum bun, iubiți conducă
tori, vă așteptăm cu dragoste 
să reveniți printre noi !“ De-a 
lungul străzilor străbătute sînt 
vizibile la tot pasul semnele 
înnoirilor edilitare și în Tg. 
Secuiesc: blocuri de locuințe 
construite în ultimii ani.

Ultima casă a orașului a ră
mas în urmă. Șoseaua se aba
te la stînga, tăind o cîmpie 
largă la capătul căreia Munții 
Bodocului își schițează pe ce
rul plumburiu desenul vigu
ros. Trecem prin comuna To- 
ria, ai cărei locuitori au ieșit 
cu mic cu mare în fața case
lor. Apoi drumul se îngustea
ză. Uri peisaj de o frumusețe 
neasemuită îneîntă privirile. 
Intr-un luminiș apar de-odată 
galbene, albastre, albe, roșii 
corturile unei tabere de pio
nieri. Peste cîteva clipe un stol 
de copii — elevi din Tg. Secu
iesc aflați în vacanță — alear
gă în calea mașinilor. Popasul 
acesta neprevăzut e plin de 
farmec și voie bună. Pionierii 
prezintă onorul, oferă iubitilor 
conducători flori.

multllaterale a RomA- 
acordat o atenție deo-

âcestor 
permn- 
guver- 
orașul 
sa fie

Vestigii ale străvechii istorii

a poporului român
în comuna Bicsad, mii de 

locuitori imbrăcați în portul 
lor vestit în regiune s-au 
adunat în preajma porții 
care marchează intrarea in 
raionul Sf. Gheorghe. Aici, în 
ovațiile mulțimii, conducătorii 
de partid și de stat sînt salu
tari de primul secretar al co
mitetului raional de partid. 
Carol Șanta, și de președintele 
sfatului popular raional. Ion 
Ardeleanu care îi însoțesc în 
drumul spre orașul Sf. Gheor
ghe. Locuitorii orașului fac o 
primire entuziastă conducăto
rilor partidului și statului.

Urale, flori, stegulețe îi în
soțesc pe oaspeți pînă la primul 
popas — Muzeul regional din 
localitate, una din podoabele 
de ale regiunii.

Sekeley Zol-
_ cultură
Aici prof. dr.

directorul muzeului, pre
istoricul acestui așe- 

i prețioasele sale ex-

tan. 
zintă 
zămint .. . ;,--------
Donate. Creat in 1879, muzeul 
din Sf. Gheorghe conservă ma
terial arheologic și istoric, de 
o mare bogăție și importanță. 
Secția de arheologie, de pildă, 
posedă elemente ale primelor 
culturi pe teritoriul României,

piese ale culturii Ariușd, avînd 
trăsături comune cu cultura 
din Moldova sau cele din Cri- 
stur care atestă continuitatea 
vieții populației autohtone pe 
teritoriul Transilvaniei.

Cu mult interes a fost cer
cetată și expoziția recent des
chisă la muzeu, „Aspecte ale 
culturii și artei populare din 
raioanele Sf. Gheorghe și Tg. 
Secuiesc“ — bogată în exem
plare originale create de locui
torii români, maghiar și ger
mani de-a lungul timpului. 
Conducătorii partidului și sta
tului au semnat apoi în cartea 
de onoare a muzeului, dînd o 
înaltă apreciere acestui im
portant așezămînt care ilus
trează bogatul tezaur de cultu
ră socială și spirituală a stră
moșilor noștri, a populației ro
mâne și maghiare care a con
viețuit de secole pe aceste me
leaguri.

în continuarea vizitei la Sf. 
Gheorghe oaspeții se opresc la 
uzina textilă „Oltul“, unde 
sint întimpinați de un mare 
număr de muncitori, tehnicieni 
și ingineri Este de față Ale
xandru Sencovici, ministrul

industriei ușoare. Directorul 
general Hegyi Zoltan, condu- 
cindu-i pe oaspeți prin secții
le uzinei, ii informează despre 
dezvoltarea acestei întreprin
deri, care a împlinit 85 de ani, 
dar care a fost reconstruită în 
Întregime in anii puterii popu
lare. Halele noi, utilajele mo
derne cu care sint dotate dove
desc gradul înalt de tehnicitate 
la care se lucrează aici. Ca ur
mare a punerii la timp în 
funcțiune a noilor capacități 
de producție planificate, în
treprinderea își va mări anul 
acosta producția globală de a- 
proape 3 ori față do anul 1951, 
iar pînă în 1970 ea va crește 
de 5 ori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători de partid și 
de stat se întrețin cu munci
tori, tehnicieni și ingineri a- 
supra problemelor legate de 
extinderea mecanizării, de me
todele de lucru folosite și de 
ridicarea calificării lor. Șefa 
<1<? brigadă Eva Foghioș și ing. 
Maria Scoarță, informează des
pre succesele tovarășilor lor 
de muncă în creșterea produc
tivității muncii și îmbunătăți
rea calității produselor.

Ca și în. timpul vizitei, la 
despărțire lucrătorii întreprin
derii înconjoară cu dragoste 
fierbinte pe conducătorii de 
partid și de stat. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le urează 
noi succese în muncă, pentru 
ridicarea pe o treaptă supe
rioară a nivelului producției.

Parcurgînd străzile orașului 
împodobit sărbătorește și fre- 
mătînd de entuziasmul popu
lației, conducătorii de partid și 
de stat răspund aclamațiilor 
mulțimii care îi conduce spre 
centrul orașului, unde are loc 
un mare miting.

Mitingul este deschis de pri
mul secretar al comitetului 
raional de partid. Carol Șanta, 
care a spus : „Oamenii muncii 
din orașul și raionul nostru vă 
urează din adîncul inimii : 
fiți bine veniți pe aceste fru
moase meleaguri ale Oltului. 
Prezenta dumneavoastră în 
mijlocul nostru este pentru noi 
un prilej de mare bucurie. Oa
menii muncii sînt adînc recu
noscători pentru grija deose
bită ce o manifestă conducerea 
de partid și de stat pentru pro
pășirea economică și social- 
culturală a tuturor regiunilor 
și raioanelor patriei. Industria
lizarea țării și-a pus din plin 
pecetea și în raionul nostru. 
S-au înălțat noi întreprinderi, 
cele vechi au cunoscut o pu
ternică dezvoltare. Pe teme
lia trainică a dezvoltării eco
nomice, viața oamenilor mun
cii este tot mai prosperă, mai 
bogată în împliniri materiale 
și spirituale. Muncitorii, ță
ranii și intelectualii acestor 
locuri privesc cu încredere vii
torul. Ei văd în politica par
tidului propriile lor interese 
și năzuințe și sînt hotărîți să 
muncească cu abnegație pen
tru înfăptuirea mărețului pro
gram elaborat de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. și a obiecti
velor planului cincinal, în ca
drul căruia raionului nostru îî 
sînt destinate investiții impor
tante.

Aducînd salutul textiliștilor 
de la uzina „Oltul“, muncitoa
rea Irina Tamaș, raportează 
noile succese obținute de co
lectivul în care lucrează pe li
nia valorificării superioare a 
materiilor prime, îmbunătăți
rea calității produselor și re
ducerea cheltuielilor de pro
ducție, care permit satisface
rea în condiții tot mai bune a 
nevoilor beneficiarilor interni 
și de peste hotare.

în acest oraș în care odini
oară „nu se întîmpla nimic" 
— a spus printre altele profe
soara Adela Murza — seva 
dătătoare de viață a socialis
mului a adus lumina culturii 
și artei. Existența unui teatru 
de stat în limba maghiară, a 
muzeului regional, a casei ra
ionale de cultură și a unei largi

rețele de școli și așezăminte 
culturale fac ca în orașul Sf. 
Gheorghe și în satele raionului 
nostru să pulseze o puternică 
viață spirituală care pune în 
valoare izvorul nesecat de ta
lente ale oamenilor muncii 
fără deosebire de grai. în în
cheiere, vorbitoarea a arătat 
că oamenii muncii din raion 
urmăresc cu mult interes și 
dau o înaltă apreciere politicii 
externe a partidului nostru 
pătrunsă de spiritul grijii 
pentru întărirea sistemului 
mondial socialist, dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările, indi
ferent de orînduirea socială, 
pentru crearea în Europa mult 
încercată de războaie a unui 
climat de destindere, do înțele
gere și securitate care cores
punde pe deplin năzuințelor 
de viață și pace ale poporului 
nostru.

Luînd cuvîntul, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Hălchiu 
Gunthcr Borgcr a spus : „Ță
ranii de pe aceste melea
guri, fie că vorbesc ro
mânește, săsește sau ungurește 
vă întâmpină, dragi oaspeți, cu 
urarea caldă pornită din stră
fundul inimii, cu piinea ru
menă, crescută pe ogoarele 
fără haturi a căror hărnicie 
este astăzi sporită de munca 
înfrățită a oamenilor. Sprijinul 
neprecupețit și permanent pe 
care ni-1 dă partidul și statul, 
hîrnicia cooperatorilor noștri, 
au făcut să obținem an de an 
rezultate mai bune în produc
ția agricolă și în consolidarea 
economică organizatorică a 
gospodăriei noastre.

în ovațiile celor aproape 
20 000 de participanți la mi
ting, a luat cuvîntul secreta
rul general al C.C. al RC.R., 
tovarășul 
ȘESCU.

NICOLAE CEAU-

Printre cooperatorii din comuna Moacșa

Mitingul a luat sfîrșit într-o 
atmosferă de puternic entu
ziasm. Conducătorii partidului 
și statului și-au luat rămas bun 
de la locuitorii orașului, în
dreptîndu-se după o zi de rod
nică vizită în cele două ra
ioane spre Brașov, 
lungul șoselei, prin 
străbătute, 
vibrantă a 
dragoste și 
de partidul 
ducătorii săi
și inimile miilor de cetățeni 
veniți să salute pe oaspeți.

De-a 
satele 

aceeași afirmare 
sentimenelor de 
atașament față 

comunist și con- 
a unit glasurile

Seara, în sala Teatrului de 
stat din Brașov, sute de artiști 
amatori și profesioniști din re
giune au oferit oaspeților un 
frumos spectacol artistic.

In loja oficială au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Ilie Verdeț, Leonte 
Răutu, janos Fazekaș, Con
stantin Pîrvulescu. Ion Popes- 
cu-Puțuri, conducători ai or
ganelor locale de partid și de 
stat.

Evocînd momente cruciale 
înscrise în frămîntata istorie 
a Brașovului și brașovenilor, 
figuri de seamă ale luptei în
delungate și eroice pentru 
neatîrnare, unitate națională și 
eliberare socială, spectacolul 
s-a încheiat cu o sugestivă 
imagine a victoriilor socialis
mului, a unității de neclintit 
a oamenilor muncii de toate 
naționalitățile de pe aceste pi
torești meleaguri, sub steaguri
le larg desfășurate ale partidu
lui și patriei noastre.

în semn de prețuire pentru 
măiestria artistică cu care au 
pus în valoare frumoasele tra
diții de cultură și artă din re
giune, conducătorii de partid 
și de stat au oferit artiștilor 
un frumos coș cu flori.

La ieșirea din sala teatrului, 
oaspeții sînt din nou întîmpi- 
nați de uralele, aplauzele, a- 
clamațiile mulțimii entuziaste. 
Mii de torțe, jerbele multico
lore ale artificiilor dau orașu
lui aspectul unui decor de fee
rie. înălțate pe catarge sus, pe 
culmea împădurită a Tîmpei, 
luminate de puternice reflec
toare, flutură două
drapele — tricolorul țării 
steagul roșu al luptelor prole
tare. Pînă la ore târzii, brașo
venii își manifestă atașamentul 
profund față de politica parti
dului de ridicare a României 
pe noi culmi ale prosperității 
și progresului, hotărîrea de a 
o transpune neabătut în viață.

imense
și

și i
în cursul zilei de vineri, 

conducătorii de partid și de 
stat și-au continuat întîlnirile 
cu muncitorii, țăranii și inte
lectualii din regiunea Brașov.

Dimineața, conducătorii de 
partid și de stat au străbătut 
pe jos bulevardul central al o- 
rașului, îndreptîndu-se spre 
Institutul politehnic. In număr 
impresionant, brașovenii aflați 
de o parte și de alta a bulevar
dului își manifestă prin gesturi 
emoționante bucuria de a avea 
în mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți 
oaspeți. Acordurile imnului 
studențesc „Gaudeamus Igitur“ 
și ale cîntecului „Sub steagul 
partidului“, puternicele ovații 
ale sutelor de tineri aflați pe 
scările și culoarele institutu
lui, răsună ca un vibrant me
saj de mulțumire adresat de 
tineretul studios aceluia care 
i-a deschis larg porțile cunoaș-

In timpul mitingului din Tg. Sfculsta,

terii și ale afirmării în toate 
domeniile științei, tehnicii și 
culturii — Partidul Comunist 
Român.

Oaspeții sînt salutați la so
sire de acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, prof. 
dr. ing. Gh. Nițescu, rectorul 
Institutului, conf. dr. ing. Va- 
sile Vîlcu, secretarul comite
tului de partid.

Sînt vizitate laboratoarele 
de tehnologia construcțiilor de 
mașini și de rezistență a ma
terialelor unde gazdele dau 
ample explicații în legătură 
eh modul în care studenții, 
folosind baza tehnică tot mai 
modernă de care dispune as
tăzi Institutul, leagă munca 
de pregătire teoretică cu acti
vitatea practică.

Un scurt popas în cabinetul 
doctoranților. Tovarășul Nico
lae Ceaușescu se întreține cu 
tinerii ingineri Gheorghe Oba- 
ciu și Gheorghe Secară, care 
au conceput și realizat — în 
cadrul lucrărilor de doctorat 
— o mașină pentru prelucra
rea electroerozivă a metalelor 
dure și un dispozitiv de rec
tificat cu forță constantă. Se
cretarul general al C. C. al 
P.C.R. se interesează de moda
litatea introducerii în produc-^ 
ție a noutăților tehnice con-' 
cepute în Institut, de sprijinul 
pe care îl dau uzinele brașo
vene cercetărilor întreprinse 
de cadrele didactice și stu- 
denți. Este relevată însemnăta
tea unei colaborări tot mai 
strînse între cercetarea științi
fică și producția industrială.

In marea sală a institutului 
a avut loc apoi o întâlnire a 
conducătorilor de partid și de 
stat cu intelectualii brașoveni.

în numele cadrelor didactice 
și studenților din centrul uni
versitar Brașov, al oamenilor 
de știință și cultură din re
giune, oaspeții sînt salutați cu 
căldură de prof. dr. Gh. Ni
țescu. Crearea la Brașov în 
anii regimului democrat-popu
lar a Institutului politehnic — 
a subliniat vorbitorul — cu 
specialități legate de industria 
construcțiilor de mașini, de

industrializare a lemnului, de 
silvicultură, precum și înfiin
țarea Institutului pedagogic 
cu trei facultăți, reflectă preo
cuparea partidului pentru le
garea învățămîntului de prac
tică, pentru valorificarea po
tențialului științific al cadre
lor de specialiști printr-un 
contact strîns cu economia 
complexă a regiunii. în cei a- 
proape 20 de ani de existență 
Institutul politehnic a pregătit 
peste 6 500 de tineri. Alți 700 
vor primi în curînd diploma 
de stal. Vor intra în produc
ție cele dintîi promoții de in
gineri electromecanici și spe
cialiști în mecanica agricolă.

Vorbitorul a scos apoi în e- 
vidență preocupările cadrelor 
didactice universitare brașo
vene de a moderniza învăță- 
mîntul sub raport științific, 
metodologic și educativ, de a 
asigura o legătură cît mai efi
cientă a școlii superioare cu 
practica, cu producția, atît în 
procesul inslructiv-educativ, 
cît și pe planul cercetării știin
țifice. Vom depune toată ener
gia, toate cunoștințele și ini
țiativa noastră — a spus el — 
pentru a contribui la continua 
dezvoltare a științei și tehnicii 
românești, la afirmarea tot 
mai puternică a României so
cialiste in cadrul schimbului 
internațional de valori mate
riale și spirituale.

în numele studenților și al 
cadrelor didactice de la Insti
tutul pedagogic din Brașov a 
vorbit prof. ing. dr. docent 
Alexandru Romanovici. El a 
arătat că în cei 7 ani de exis
tență institutul a pregătit pes
te 800 de absolvenți, profesori 
de matematică, fizică, științe 
naturale și chimie. în anul a- 
cesta încă 185 noi profesori se 
vor îndrepta spre catedre adu
cînd o contribuție substanțială 
la educarea și pregătirea te
meinică a noilor generații. 
Vorbitorul a asigurat pe con
ducătorii de partid și de stat 
de hotărîrea fermă a cadrelor 
didactice și studenților institu
tului pedagogic brașovean de 
a contribui în tot mai largă 
măsură la dezvoltarea învăță
mîntului în țara noastră.

A luat apoi cuvîntul compo
zitorul Norberth Petri, Am 
cinstea — a spus el — să ros
tesc, ca intelectual de limbă 
germană, salutul plin de dra
goste al populației germane și 
să exprim atașamentul ei 
profund față de Partidul Co
munist Român. Sîntem legați

de aceste meleaguri, de frații 
noștri români și maghiari, de 
viitorul României socialiste și 
ne străduim să contribuim cu 
întreaga noastră capacitate 
creatoare la dezvoltarea scum
pei noastre patrii. In conti
nuare, vorbitorul a arătat că 
toți creatorii de artă din re
giune, toți intelectualii din in
stituțiile de artă și cultură, 
precum și zecile de mii de ar
tiști amatori vor munci cu en
tuziasm pentru a da viață în
drumărilor partidului în do
meniul artei și culturii, creînd 
opere artistice de înaltă va
loare care să reflecte lupta po
porului nostru, dragostea lui 
față de patrie și de partid, nă
zuințele lui pentru un viitor 
fericit. în activitatea noastră 
creatoare — a spus în înche
iere compozitorul, un gînd su
prem ne dă și ne va da elan 
și energie : acela de a fi cîn- 
tăreții epocii noastre glorioa
se în care visurile mari ale tu
turor timpurilor se împlinesc.

A vorbit apoi Fejer Pavel, 
profesor la liceul „Unirea“ din 
localitate. Făurită de veacuri 
prin lupta și munca comună, 
pe aceleași meleaguri, prin 
respectul reciproc, prin activi
tatea unor cărturari 
— a subliniat el — 
frățească de astăzi 
menilor muncii — 
maghiari, germani — 
rele geografice și 
ale României socialiste, repre
zintă opera minunată a politi
cii înțelepte a partidului. 
Populația maghiară din țara 
noastră, ca și celelalte națio
nalități conlocuitoare se bucu
ră de aceleași drepturi cu oa
menii muncii romàni. Pătrun
să de un adînc patriotism, in
telectualitatea maghiară s-a 
încadrat cu întreaga sa capa
citate creatoare în eforturile 
poporului nostru pentru con
struirea socialismului, pentru 
ca România socialistă să înflo
rească și să strălucească în 
lume. Vorbitorul a asigurat 
conducerea de partid și de stat 
că profesorii și învățătorii de 
pe cuprinsul regiunii se vor 
strădui să cultive cu perseve
rență, în inimile tineretului, 
patriotismul socialist, spiritul 
prieteniei frățești dintre oa
menii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, că vor lupta 
pentru ridicarea continuă a 
învățămîntului la nivelul exi
gențelor actuale.

în numele studenților brașo
veni a vorbit Marioara Schi-

luminați 
legătura 

a oa- 
români, 

în hota- 
spirituale

tea, studentă în anul III la Fa
cultatea de tehnologie a con
strucțiilor de mașini.

îndrumările date tineretului 
de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
VlII-lea Congres al U.T.C. șl 
la Conferința a IV-a a U.A.S.R. 
— de a munci cu pasiune pen
tru însușirea a tot ce este 
mai înaintat și valoros în cu
noașterea umană, în știință și 
cultură națională și universa
lă, au avut un profund ecou 
în rindurile noastre, au sti
mulat energii nebănuite — a 
spus vorbitoarea, 
maturitatea și 
necesară sarcinile 
sîntem hotărîți 
exigenți față de ...........
să desfășurăm un studiu sis
tematic. perseverent, cu mai 
multă inițiativă, astfel îneît 
prin întreaga noastră activita
te, ca studenți, iar în viitor ca 
ingineri sau dascăli, să răs
plătim eforturile făcute de în
tregul popor pentru pregătirea 
noastră, să îndreptățim încre
derea pe care partidul și gu
vernul ne-o acordă în perma
nență, cu generozitate.

Primit cu puternice urale 
și ovații, a luat cuvîntul în în
cheierea întîlnirii tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
primită cu puternice și entu
ziaste aplauze de marele nu-« 
măr de participanți la întîlni-« 
re.

Părăsind Institutul politeh
nic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat au 
felicitat călduros cadrele di
dactice și pe studenți pentru 
rezultatele dobîndite în pregă
tirea profesională și cerceta
rea științifică. Ei le-au urat 
roade tot mai bogate pe ogo
rul științei românești și în 
educarea tinerel generații, în 
sporirea aportului Institutului 
de învățămînt superior brașo
vean la formarea cadrelor de 
specialiști, la progresul știin
ței și tehnicii.

Privind cu 
răspunderea 
ce ne revin, 
să fim mai 

noi înșine,

Vizita conducătorilor dă 
partid șl de stat în regiunea 
Brașov continuă.

STELIAN CONSTANTINESCÜ 
PAUL DIACONESCU 
NICOLAE VAMVU
MIRCEA IONESCU

’.ț;

în. preajma meciului cu Italia

VERIFICĂRI Șl... CĂUTĂRI
Din nou un meci 

do verificare publlo 
al echipei lotului re
prezentativ de fot
bal. El a avut 
miercuri, 
miază, pe 
„Republicii", 
pei alcătuită în for
mula : Suciu (Rădu- 
canu), Lupcscu, Nun- 
weiller III. C. “ 
(Barbu), 
Gherghcli, 
Ier VI - 
(Lucescu), 
(Frățilă), 
Lucescu 
1 s-au opus, pe par
cursul celor două re
prize, două selecțio
nate din campiona
tul orașului Bucu
rești. Meci de antre
nament, rezultatul 
contează mai puțin. 
Totuși... 8—0 pentru 
selecționată 5—0 la 
repriză. Cel mal e- 
ficace atacant... Lu
cescu. 4 goluri, apoi 
Dumitriu 2. Frățilă 
și Nunweiller VI.

După meci am vă
zut „oficialii" nu 
prea entuziasmați. 
Ba, unii dintre an
trenorii lotului pă
reau descumpăniți, 
Îngrijorați. Aveau

loo 
după-a- 
gazonul 

Echi-

Dan 
Mocanu — 

Nunweil- 
— Ivansuc 

Dumitriu 
Ionescu, 
(Györfi),

dreptate. Evoluția 
unora dintre „aleșii" 
lor na fasese con
cludentă. Ceva mal 
bine s-a comportat 
apărarea și, poate, 
linia de mijloc. îna
intașii, deși au mar
cat, nu ne-au lăsat 
senzația, prin modul 
cum știu să constru
iască acfiunile, prin 
viteza cu care le a- 
duc spre finalizare, 
că-și vor crea prea 
ușor și destule oca
zii de tras la poarta 
italienilor. Țin mult 
mingea, o pasează a- 
colo unde toată lu
mea se așteaptă, în
noadă prea mult ac
țiunile ofensive. Să 
nu scăpăm din vede
re că șl apărarea 
noastră va avea în 
față alți jucători cu 
o viteză și tehnici
tate de clasă euro
peană. Dar șl înain
tașii „anonimi“ l-au 
pus serios, de multe 
ori, în dificultate. 
Mocanu, cu totul în 
afara jocului, a fost 
driblat șl depășit re
gretabil. Am sesizat,

grav lucru, ci Jucă
torii își caută, pen
tru pase, colegii de 
club deși situațiile 
de pe teren cer alte 
combinații de pase. 
Din acest punct de 
vedere Ivansuc (ră- 
mîne un mare ta
lent, cu rafinate 
subtilități, dar prea 
static și lipsit de ho- 
tărîre, de decizie) și 
Lucescu (titular 
discutabil) au 
împiedicați să-șl 
rate mai deplin po
sibilitățile și calită
țile. Cel puțin în 
prima repriză Du
mitriu n-a fost nici 
el în „chef" iar Fră- 
tilă nu este de mult 
în formă. Și atunci? 
In orice caz înainta
rea n-are o formu
lă de alcătuire — se 
caută —, iar cit des
pre tactica de joc, 
poate se va contu
ra, duminică, în me
ciul cu echipa vest- 
germană S. C. 
Karlsruhe. Deocam
dată mal multe sem
ne 
cit

in
fos t 

a-

de întrebare de- 
de ban augur.

st v. cAbulea

CONCURSUL
PRONOSPORT Nr. 24

La etapa din 18 Iunie; 19677 
pronosticurile sînt acordate? 
de maestrul emerit al «portu-7 
Iui Ion Voinescu :

•1. Cehoslovacia—
Turcia I

2. Dinamo Bacău—
Siderurgistul 1, x

3. Flacăra Moreni—
Chimia Suceava I

4. Oltul Rm. Vîlcea— 
Ceahlăul P. Neamț I

5. A. S. Cugir —
C.F.R. Arad x, 2

’-6. C.F.R. Timișoara
A.S.A. Tg. Mureș 1, x

7. Crișul Oradea—
Minerul Lupeni 1, x

8. Industria sîrmei—
Minerul Baia Mare x

9. Verona—Livorno 1
10. Reggina—Pisa x
11. Catania—Savona 1
12. Novara—Genova 2
13. Modena—Catanzaro x

• Ieri a părăsit Capitala cu 
avionul plecînd la Moscova e- 
chipa de fotbal Rapid București 
care duminică, în cadrul semifi
nalelor campionatului european 
feroviar, va întîlni pe Lokomotiv 
Moscova.

(Agerpres)



ȚARA MIORIȚEI

DUNĂREA -
ISTORIE,
LEGENDĂ,

Băiatul e pe ecran. 
Duelează, sare obsta
cole. sărută. înoată, e- 
rodează, face omul ce 
poate.

Și fata e tot pe e- 
cran. 7,îmbcște, ciri
pește. roșe$tc, valsea
ză. fumează, pictea
ză. oftează.

Povestitorul Anonim 
nu e pe ecran... E 
lingă mine. In sală, pe 
scaunul alăturat.

Băiatul e călare, cu 
un picior în scară, cu 
celălalt pe coada ca
lului. Trage cu pisto
lul și-și doboară ina
micii. Din balcon, fa
ta îl privește prin lu
netă, și-și trage de 
păr, nervoasă, subreta. 
Povestitorul Anonim e 
Ungă mine, și-mi fra
ge, transportat, 
ghionți în coaste :

— Acum, acum,

BĂIATUL, FATA 
ȘI
POVESTITORUL
ANONIM

așa I Arde-i, Nae I 
Poc — poc I Gafa yl 
cu ăsta... Stai să vezi, 
mă avertizează el, a- 
cuma e scena aia ba
rosană... Băiatul sare 
de pe cal drept pe 
fereastra barului... stai 
să vezi, e. dat dracu
lui /...

— De unde știi nei
că, îl întreb, coau
tor P I

— Arde-1! Așa.. 
Acum că am scăpat 
și de ăștia, să-fi 
spun mai departe... 
că l-am văzut de. 
unșpe ori... asta-l 
a doișpea, da-mi 
place teribil... Pe ur
mă Băiatul n-are un 
s-o-ntoarcă. că l-au 
încolțit bandiții și in
tră pe coș drept în 
cameră la Fată . .. 
nu-fi spuneam P Fii

atent dom-le, filma 
secolului I Și Fata, 
Fata, frumoasă, ceva 
de speriat... Pe urmă 
Fata îl ceda pe băiat 
și țipă... și Băiatul o 
fură dom-le și să vezi 
cursă cu obstacole.. 
ca la hipodrom... fii 
atent îți spun, nu tc 
zgăîi la mine, că acum 
explodează podul, că 
oamenii lu' Băiatu e- 
rau la ptndă... bum I 
Păi nu-fi spuneam P

Băiatul a scăpat, și 
sărută, obosit, fata 
Eu n-am scăpat, mă 
sărută, fericit. Poves
titorul Anonim, care 
nu a înțeles din fil
mul cu pricina decît 
ce am povestit aici £i 
l-a văzut de ,.unșpe" 
ori.

FLORIN 
IONESCU

EXPRESII

Un om cu inimă largă
Desen de N. CLAUDIU

PREZENT
(Urmare din pag. I)

,.Pe-un pictor dc ploi.
Pe-o gură de rai"...

Așa începe balada noastră ve
che. balada păstorului nuntit de 
soare și lună, dc brazi și pălti- 
nași, de păsări și stele.

Țara Mioriței...
Țărm dc miazănoapte. îmbră

țișat de Dunăre, norduri viscoli
te, răscruce a viaturilor. loc de 
popas al soarelui... In cer stră- 
fuie — arc dc triumf. Carpații; 
descresc. în trepte blinda, dcalu- 
rile-grădini și viile înnobilate 
dc acest pămînt ; de-aici se des
chide amfiteatrul cîmpici. tăia- 
tă-n zări morganc. tălâzuindu-și 
spicele și ierburile, spre mare.

Feisaf clasic, echilibrat — ce 
simț al măsurii și al armoniei, 
e-n toate ! Ochiul întemeietorilor 
trebuie să-l fi cuprins și hotărit 
de undeva, de sus, de pe vîrful 
numit, simbolic. Omul. De-acolo 
sau de pe altă înălțime a Carpa- 
ților se rotunjește țara hotămi- 
cindu-se cu cerul și horele con
stelațiilor.
„Pe-un picior de plai 
Pe-o gură de rai" ..

Care alte versuri ar fi să cînte 
mai pe măsură, frumusețile aces
tui pămînt ?

Intre adîncurile Mării Negre și 
piscurile Făgărașilor, între Delta 
Dunării, luxuriantă, și cîmpia 
trăind laborios, omenește, cele 
patru anotimpuri; între apele ță
rii acordate cu fluviul într-o 
harfă unică. înfloresc flori cu 
nume de fete, trec căprioarele 
basmelor noastre, se scaldă în 
lună dumbrăvile minunate și 
drumurile între cumpenele fintî- 
nilor învie trecerea atîtor gene
rații.

Aceste plaiuri cîntate-n baladă 
au fost alese de Dunăre, pentru 
întîlnirea ei cu marea. Aici își 
cunoaște fluviul puterea și împli
nirea.

Frin cheile ciclopice, numite 
Cazane, Dunărea intră pe pămîn- 
tul țării noastre Priveliștea cu
nosc aici monumentalul. Stau 
munții dc-a dreapta și de-a stingă 
— orgi dc piatră, pe măsura flu
viului

Trebuie ^ă-ți începi călătoria 
devreme, cînd flautele zorilor 
lasă o tremurare de culori, peste 
piatra munților; cînd alămurile 
se trezesc, se amplifică in 
ad'tncuri. Trebuie să începi călă
toria în zori, cînd soarele se naș
te dintre ape și stînci, frămîntat 
cumplit, cunoscînd încă o dată, 
geneza.

Treci prin arpegii de piatră și 
cer, cuprinzînd dimensiunea cos
mică a fluviului. Aici, la țărmul 
Danubiului. dacii așteptau răsă
ritul soarelui — Zeul nemuririi 
lor șl-al acestor pămînturi.

Intre munți și cețuri abrupte, 
fluviul luptă, reîntinerlnd. De 
parcă pămîntul acesta ar pune 
la încercare fluviul însuși, așa 
cum în basmele noastre sînt puși 
la încercare feți-frumoșii.

E o luptă care-și are pereche 
istoria. Pe țărmul de stîncă stră- 
juie încă, neștearsă, Tabula Tra- 
iană. Pe-aici au trecut legiunile 
romane, incercînd să supună 
mîndrio și libertatea dacilor. Aici 
a durat pod dc piatră inginerul 
Apollodor din Damasc, pentru 
armata romană. Pe aici au trecut 
galioanele și corăbiile otomane și 
alte rînduri de cuceritori și în
vingi s-au lovit de briul dc cre
mene și de oamenii acestui ho
tar. Urme, vestigii, nume și se
cole rămase în memoria pămân
tului nostru...

Războaielor vechi le-au luat 
locul acum, luptele pașnice : aici, 
în locul numit Porțile de Fier, 
oamenii au început construcția 
unei hidrocentrale.

Aici, în acest țărm de sud, 
al pămîntului nostru, Dunărea 
este istorie, legendă și prezent. 
Mai ales prezent!

FABRICA DE CONFECȚII ȘI TRICOTAJE BUCUREȘTI 
din Bd. Armata Poporului nr. 7, raionul 16 Februarie 

primește înscrieri la concursul de admitere pentru anul I 
la Școala profesională pentru următoarele specialități :

— Confecții țesături, tricotaje și mecanici de întreținere
— Condițiile de admitere sînt :

— să aibă buletin de Capitală ;
— să fie absolvent a 8 cl. elementare și să aibă vîrsta 

între 14—17 ani.
înscrierile se fac zilnic la sediul întreprinderii Serviciul 

personal și învățămînt, pe baza următoarelor acte :

— certificat de naștere (copie)
— certificat de absolvire a 8 clase (original)
— buletin analiza singelui și radioscopia pulmonară.

»/£
I. Grinevicl

?

Către

cu

Se 
aja 

la

performanța de a se întoarce acasă fără 
premiu, un premiu special, un premiu

CONSILIUL RAIONAL
U.C.F.S. TÎRGOVIȘTE

Desene de AL. CLENCIU 
(după scrisorile cores
pondenților voluntari M. 
AVANU și LEON SO- 
REANU).

ÎNTREPRINDEREA 
REGIONALA 

DE ELECTRICITATE 
CLUJ

manism, un glob de argint, o statuetă 
fildeș sau o scrumieră de porțelan.— Și acum să-ți pun o placă!

Desen de CONSTANTIN M1HA1

»/f
I. Grinevicl

»

ANUNȚ
GRUPUL ȘCOLAR AL MINISTERULUI INVAȚAMINTULUI 

DIN BUCUREȘTI
B-duI Lacul Tei nr. 63, raionul 1 Mai, primește înscrieri pen
tru Școala profesională pină în ziua de 30 iunie 1967.

Vor fi primiți absolvenți ai școlii generale (de 8 ani sau de 
7 ani) în vîrstă pină la 18 ani împliniți în cursul anului 1967, 
pentru meseriile : lăcătuși mecanici, strungari, electricieni și 
sudori, cu domiciliul în orașul București și regiunea Bucu
rești.

Informații suplimentare se dau la telefon 12.39.17 de către 
Secretariatul școlii.

Fiu de inginer fiind, și cunos- 
cînd, prin forța împrejurărilor, o 
grămadă de oameni ai riglei de 
calculat, n-aș zice că sînt niște 
sentimentali teribili...

Dar excepțiile n-au nevoie, 
adesea, de explicații 1

Așadar, el, inginer tînăr și 
talentat, a simțit, întîlnind-o pe 
Ea, că inima lui e cuprinsă ue 
un neastîmpăr ciudat, că bale 
moi tare și dc mai multe ori de
cît de obicei, într-un cuvînt: s-a 
îndrăgostit !

Cîteva luni a fost delir... Șo
sea. cu teii care îmbătau pere
chile ; Snagov, cu Incu’ albaștri 
care le oglindea chipurile feri
cite ,

într-o zi însă — fatală zi I — 
Ea l-a așteptat la ieșirea de la in
stitut și i-a șoptit fericita veste : 
aștepta un moștenitor...

Inginerul s-a întunecat la față, 
a privit, încruntat, pietrele pa
vajului, a cerut un răgaz de... 
trei zile.

A treia zi, om de onoare fiind, 
a decis : ne căsătorim 1 Lacrimi 
de fericire, sărutări, inima, de 
data asta a Ei, a fost cuprinsă de 
acel neastîmpăr ciudat care... 
etc., etc.

După o săptămînă, în mașina 
care-i ducea către sfatul popu
lar. în vederea ceremoniei, care 
trebuia să le legitimeze amorul, 
El, preocupat, a spus că trebuie 
să-i spună „ceva"...

— De căsătorit — ne căsăto
rim noi... dar n-o să stăm împre
ună ' Eu... vezi tu... iubesc o cu
coană și... Dacă vrei, o să divor
țăm peste o lună și...

Ea a sărit din mașina !
Peste 6 luni. El, inginerul, 

tatăl fericit a 2 gemeni 1
Intre timp, se căsătorise 

dar cu... „cucoana".
Pensie alimentară a plătit 

n-a prea plătit și mai mult s-a es
chivat. Să alimentezi două case 
e o cheltuială cam neplăcută, 
plictisitoare... A uitat că are co
pii.

Au trecut cîțiva ani! Inginerul, 
adică El. a făcut pași mari și re
pezi pe scara devenirii profesio
nale. A devenit „cineva"... Mama 
celor doi gemeni încurca, deve
nise sîcîitoare, obosea cu insis
tențele sale I

A urmat un proces civil. El. că
ruia i se pretindea pensia ali
mentara legală, a avut o idee 
grozavă și salvatoare :

— Nu sînt ai mei, gemenii, to
varășe judecător !

La o altă ședință a instanței, 
care hotărîse plata unei pensii de 
peste două mii lunar, inginerul a 
avut o idee si mai salvatoare, și 
mai grozavă :

— Dați-mi copiii mei, tovarășe 
judecător I De ce să-i lipsiți de 
binefăcătoarea prezență a tatălui 
lor ?

— Deci, recunoașteți că sînt ai 
dv ? V-ați adus aminte ?

— Evident I Cer să mi-i dați 
pentru că eu, azi, am condiții mai 
bune decît mama lor : locuință, 
mașină, salariu frumos...

Mai remarcabil decît salariul 
„frumos" mașina și locuința mi 
se pare faptul că El are idei stră
lucite 1

Copiii, evident, au rămas ma
mei...

El a rămas numai cu ideile...
Salariul însă, atît de strașnic a- 

părat, i-a rămas, totuși, ceva mai 
mititel prin 
mentare pe 
menii...

S-ar zice, 
să fie tată, deși cam de ne-voie I

De obicei se spune că : gră
dinarul iubește toate florile 
pe care le-a sădit La dv. în 
„grădină" dintre disciplinele 
sportive doar fotbalul e udat 
la timp; atletismul... ca în 
ghiveciul din ilustrata noas
tră.

Dicționarul obiectelor 
cunoscute sub numele 

de cuvinte
CAPITOLUL VII

de Al. Mirodan

Am reținut că întreprinde
rea care a executat instalația 
electrică la cooperativa agri
colă de producție Așchileul 
Mic s-a desființat. Am reținut 
că instalația a fost prost exe
cutată, am reținut, de aseme
nea, că trebuie o instalație 
nouă. De acord, dar pe punga

Cinematografia română =* tînără. Cali
tate pe care producțiile noastre ău izbutit 
să o păstreze cu dinții ani de-a rîndul, 
spre deosebire de alte cinematografii care, 
pierzînd-o, au fost silite a se maturiza.

PRIMUL FILM ROMÂNESC = Primul 
film românesc a fost „Moara cu noroc“.

După aceea, primul film românesc a de
venit „omulețul“ lui Gopo. Locul lui Gopo 
a fost luat numaidecît de „Valurile Dună
rii“ considerat a fi la vremea aceea drept 
primul film românesc. După o scurtă pauză 
funcția de prim film românesc a fost pre
luată de filmul „Setea“. După „Setea", ca
litatea la care ne referim a fost atribuită 
„Pădurii spînzuraților“ („iată, în sfîrșît, 
primul film românesc“). N-a trecut decît 
un an și critica a hotărit că „Duminică la 
ora 6“ este, cu adevărat primul film ro
mânesc. în clipa cînd scriu aceste rînduri, 
D.D.F-ul anunță premiera filmului „Maio
rul și moartea“ care, după cum spun ini- 
țiații va fi în sfîrșit, după alîta chin și aș
teptare, primul film românesc.

SCENARII = veșnic în criza.

STUDIOUL BUCUREȘTI - veșnic In 
reorganizare.

CONTABILII STUDIOULUI BUCU
REȘTI =» veșnic în anchetă.

ACTORII : Cei autentici pot fi găsiți 
numai pe stradă precum și în locuri pu
blice ca : restaurant, bodegă, auto-servire, 
ștrandul Floreasca, grădina Icoanei, Fa
cultatea de filologic.

JEAN LUC GODARD (Louis Mallc, 
Truffaut etc.) = nume fără de care nici 
o cronică cinematografică nu poate fi tri
misă la tipar, decît cu riscul ca autorul să 
fie considerai incult.

CINEMATECA = se poartă obligatoriu, 
asemenea pantalonilor strîmți, părului 
lung, romanelor lui Alain Robb Grillet, 
mini-jupelor și discurilor lui Antoine. 
spune : am abonament la cinematecă, 
cum ai rosti : mi-am făcut studiile 
Oxford.

COMEDIE = film la care te duci ».« 
plăcere, rizi în hohote sau surîzi, într*un 
cuvînt te simți excelent; la ieșirea din sală 
se mormăie : fleacuri...

FILM DE „AVANGARDA“ = film 
fără început, mijloc și sfîrșit, la care te 
enervezi, căști, intr-un cuvînt te simți 
prost; dar la ieșirea din sală se exclamă : 
un regizor care te obligă să gîndești (va
riante : a) ăsta film ! b) ai noștri au ce 
învăța...).

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL = 
manifestare cinematografică, organizată de 
circa 365 ori pe an în diferite orașe ale 
lumii ; se caracterizează prin faptul, unic 
în analele culturii, că nici un participant 
mai mult sau mai puțin asiduu n-a izbutit 
performanța de a se întoarce acasă fără un 
premiu, un premiu special, un premiu de 
onoare, o diplomă, o mențiune pentru u-

Spectacole cu filme 
de animație

In fiecare săptămînă, joi și sîmbătă la ora 18, va avea loc 
la cinematograful UNION din Capitală, spectacole cu filme 
de animație.

Joi 15 iunie și simbătă 17 iunie se vor prezenta în pre
mieră următoarele scurt metraje de animație :

URÎTUL, producție a studiourilor poloneze în regia lui Le- 
choslaw Marszalek

EXPEDIȚIA, producție a studiourilor poloneze în regia lui 
Wladjslaw Nehrebecki

VIZITA ÎN COSMOS, producție a studiourilor iugoslave în 
regia lui Zlatko Gragic după un scenariu al lui Dusan 
Vukotic

ARBALETA, producție a studiourilor poloneze, film realizat 
de Wladvslaw Nehrebecki

CASTELUL CAPCANA, producție a studiourilor poloneze, 
avind desenele semnate de A. Ledwig

DESPRE BROASCA ȘI CERC UL EI. o producție a studiou
lui DEFA-Berlin în regia lui Heinz Nagel

COCOȘELI L. ȘORICEII Ș! TELEVIZORUL, o producție 
DEFA-Berlin, realizată de Monika Anderson

AL DOILEA EU, producție a studiourilor din R. P. Bulgaria.
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20.30).
DE DO- Central (ora 18).

Central (orele 9,30;
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18,30 ;
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(orele :
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18,30: 21).

CINEMA T O G RAF§
SPARTACUS

— film pentru ecran panora
mic —

rulează la Patria (orele : 9 ;
12.45 ; 16.30 ; 20.45).

VIAȚA 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), Grivi-
ța (orele : 9 ; 11,15 ; 13.30 :
16.15 ; 18,30 ; 20,45).

PENTRU UN PUMN
LARI

rulează la Melodia
11.15 ; 13.30 : 16.15 ; 
Luceafărul (orele :
13.30 : 16 ; 18.30 ‘
rești (orele : 
15 : 18.30 :

MOARTEA
rulează la
11.45 ; 14 ;

PRINTRE VULTURI
rulează la Festival (orele:
8.30 11 ; 13.30 ; 16 : 18.30 ; 21). 
Excelslor (orele ■ 9.15 ; 11.30 ;

16.15 : 18.45 ; 21.15). Fe- 
(orele
20).

11.45 :

(orele : 9 ; 
18.30 ; 21), 
9 : 11,15 ;

, 21 ; Bucu- 
8,45 : 11 : 13.30 : 

21)
VINE PE PLOAIE
Capitol (orele 9,30 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45).

13.45 :
rovi ar
17.30 :
9.30 .
21.15)

MONTPARNASSE 19

.o.*o , «si, io,, r e- 
8 : 10.15 : 12.30; 

Modem (orele : 
14 : 16.30 : 19 :

— Observi ? Greșește de parcă ar fi cu gîndul aiurea I

GOETHE — Viața omului c alcătuită din șerlozitate șl Joc. 
Numai acela poate fi socotit înțelept și fericit, care știe să 
păstreze echilibrul între amindouă.

G. M. VOLTOUR — Dintre toate teatrele, lumea e cel mai 
bogat teatru ; drama, comedia nu lipsesc niciodată.

LA ROCHEFOUCAULD — Caracteristica spiritelor mici e de 
a vorbi mult fără a spune ceva. .

• Toată lumea se plînge că n-are memorie, dar nimeni nu se 
plînge că nu știe să judece.

rulează la Union (orele 15;
17.45 ; 20,30).

ROBII
rulează la Doina (orele : 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21).

BANDA DE LAȘI
rulează la Lumina (orele : 
9,15 ; 11,30 : 13.45 : 16 : 18.15 : 
20,45).

VIZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID ȘI DE STAT ÎN 
REGIUNEA PLOIEȘTI - CRIS- 
TALE FARA TAINA - GIM
NASTUL - CHEMAREA VUL
CANILOR — TREZIREA

rulează la Timpuri Noi (orele: 
9—21 (în continuare).

CENUȘĂ (ambele serii)

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

FRENCH-CANCAN
rulează la Tomis (orele : 9 ; 
11,15; 13,30: 16:

DACn
rulează la Floreasca 
9; 11,15: 13.30: 16:
20,45).

JANDARMUL LA NEW 
rulează la Giulești 
15.30 : 18 :

ÎNVIEREA
rulează la

CLIMATE 
rulează la 
12; 15).

WARLOCK

18,00 : Pentru noi femeile ;
18.30 : „Preludiu la vacanță“ ;
19.30 • Telejurnalul : 20.00 : Tele-
enciclopedia ; 21,00 „Muzică la

porți de cetate* ; 21,40: Sfîntul ;
22,20 Cîntăreața J------- ----------
ră Orietta Berti -----
Telejurnalul ; 23,10 : Telesport

de muzică ușoa- 
(Italia) ; 22,55 :

:»
! i

• Napoleon, răsfoind 
lucrarea Iui Pierre 
Simon Laplace: „Me
canica cerului", fu 
foarte mirat că nu 
găsește aci amintit 
numele lui dumne
zeu. I-a și exprimat 
nedumerirea sa Iul 
Laplace : „Nu am 
văzut în importanta 
dumneavoastră 
orare numele 
dumnezeu 1“

„Monsieur, — 
punse Laplace 
nu am avut nevoie 
de această ipoteză !"
• Molière moștenise 
de Ia mama sa tu
berculoza, boală care 
îi chinui încă din ti
nerețe. De aci, aver
siunea sa pentru me
dici. aversiune care 
și-a găsit o supapă 
în suculentele figuri 
de medici caracteri
zați în piesele sale. 
Iată una din causti
cele sale „compli
mente" la adresa me
dicilor : „Ce oameni 
fericiți medicii ăștia ! 
Succesele

rulează înfrățirea între
popoare (orele 15.45; 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 i 
9 ; 11.15 : 13.30 : 15,45 ; 18 ;
20,45).

CAVALERUL FARA 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 ; 18 ; 18,30 ; 21),
Volga (orele : 9 : 11.15 ; 13.30 ; 
16 : 18,30 : 21).

CELE DOUA ORFELINE 
rulează la Rahova (orele j 
15,30 ; 18).

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

STRIGATUL
rulează la Drumul Sării (ore
le j 15,30 ; 17.45 ; 20).

luminate de soare, 
iar eșecurile le aco
peră pămîntul".
• Intr-o zi, i s-a pus 
in fată lui Dumas-ta- 
tăl o foaie de sub
scripție pentru a 
contribui la cheltuie
lile dc înmormînfare 
ale unui perceptor.

„Cît costă înmor- 
mînfarea ?“ — în
trebă Dumas.

„50 de franci" sună 
răspunsul.

„Poftim 
franci, dar, 
înmormîntați deoda
tă doi perceptori".

A fost odată un om.
A fost odată un coleg de școală.
A fost odată un post de director.
A fost odată 0 greșeală.
A fost odată o inspecție
Și omul a fost în pom
Și. pomul, afară !

PUNCTE DE VEDERE
Nu întotdeauna osul ce ți se aruncă 
e compromițător :
dacă-l șlefuiești ca pe un fluier 
ce știe frumusețea să-mpartă — 
faci artă.

DIALECTICĂ
Cu un ac — o bagatelă — 
și-a făcut o dantelă 
din dantelă o rochie subțire 
cu care a cucerit o iubire 
iubirea i-a adus o fată frumoasă 
care învață să coasă 
și cu un ac — o bagatelă — 
vine pe lume, altă dantelă !

RODICA TOTT

APROPO DE FORMULARISTICA

— Și mata tot inginer...???
Desen de N. GLAUDIU



Anticiparea lui 16000 de
bucureșteni

O ultimă verificare 
înaintea decolării 
Foto: VAL. MIHAI

15 SEPTEMBRIE
Concret despre curaj

Interviul nostru cu Eugen Blideanu,
director general in Mini$fenrZ /nt^mînfu/ui

— Lumea școlăreasca cunoaș
te de cîteva zile liniștea vacan
tei. E oportun a-o tulburăm vor
bind despre ..retortele" în care 
•e pregătește viitorul an de In- 
Văț&mint ?

— Oricît de mari sînt atrac
țiile vacantei — ne-a încredințat 
tovarășul EUGEN BLÎDEANU 
director general în Ministerul 
învățământului — elevii sint re
ceptivi la informațiile de pers
pectivă pentru că fiecare nou an 
țcolar parcurs îi apropie de țe
lul propus.

— Așadar, dacă am anticipa 
»lua de 15 septembrie, ce nou
tăți, care să pună în umbră is
pitele vacanței, am avea dc adus 
Ie cunoștință elevilor?

— Mai întîi o particularitate 
B viitorului an școlar : nu vom 
•vea absolvenți de liceu la 
cursurile de zi. Elevii care vor 
frecventa clasa a Xl-a 
vor absolvi decît peste 
ani. odată cu clasa a XlI-a. 
Deci vor fi prima promoție care, 
avînd condiții mai bune de stu
diu datorate măririi duratei în
vățământului liceal, vor intra în 
viață cu o pregătire mai com
pletă, mai multilaterală. Ei vor 
fi primii care vor beneficia de 
elemente noi în programă și de 
manualele corespunzătoare, des
tinate claselor a XII-a. Dar. chiar 
din clasa a Xl-a. se vor intîlni 
cu o disciplină care a lipsit pînă 
acum din programa dc învăță
mînt : literatura universală. Din 
sondajele noastre am aflat că 
elevii așteaptă cu deosebit in
teres să înceapă studiul litera
turii universale și sîntem încre
dințați că vor folosi vacanța 
rentru lectura unor opere recu
noscute. ocupație care în timpul 
anului școlar e mai anevoioasă, 
în timp ce ei se odihnesc. 600 
profesori de literatură vor urma 
un curs de perfecționare orga
nizat ce minister cu concursul 
catedrei de literatură universa
lă a Universității bucureștene.

Noutăti îi așteaptă și ne elevii 
din celelalte clase : in cîteva li
cee din țară vor lua ființă sec
ții clasice în cadrul cărora o- 
biectele de profil vor fi limba 
latină si limba greacă. Rațiunea 
înființării acestei secții vine în 
întâmpinarea unei necesități con- 
tempo-ane de a se forma cît 
mei temeinic viitorii istorici si 
arheologi, numismat!, juriști si 
alți specialiști în cercetarea tre
cutului poporului nostru si a 
valorilor create de el ; înființa
rea acestei secții răspunde însă 
și interesului unui număr în
semnat de elevi care vor să de
vină specialiști în domeniile a- 
mintite. Ținând seama de fru
moasele rezultate obținute de 
clasele cu profil matematic și 
firic se prevede ca numărul lor 
să crească în anul școlar viitor 
pentru a putea cuprinde mai 
mul ti elevi pasionați a; fizicii și 
matematicii. Si, în sfîrșit. înce- 
p-nd de la toamnă se introduce 
din nrima clasă de liceu studiul 
limbilor italiană $i snoniolă a- 
lături de celelalte limb5 care se 
însusesc în prezent (franceza, 
engleză, rusă, germană), măsura 
fiind menită să răspundă mai 
bine interesului larg al elevilor 
pen*ru însușirea unor limbi 
moderne, de mare circulație.

— în afara acestor nontăti e- 
levii așteaptă manualele cu o 
curiozitate firească. Ce scoc^te 
puteti „divulga" din acest do
meniu ?

— Manualul este în sine un e- 
lement nou pentru elev la în
ceput de an școlar *' 
materia asimilabilă 
etapă școlară pe 
curge. Există o 
de prim ordin 
lele să răspundă 
sură mereu mai 
greșului știint’fic 
cerințelor .
gice. Tn acest spns, elaborarea 
manualelor este încredințată 
unor somități ale vieții noastre
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în Editura politică :

A APĂRUT
NOUL MANUAL

DE ECONOMIE POLITICĂ -

SOCIALISMUL
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488 pag. 12 lei

SCUZELE
(Urmare din pag. I)

ștlințifice și culturale, unor pro
fesori cu prestigiu și experiență. 
Două exemple : manualul de 
chimie pentru clasa a Xl-a are 
ca autor pe cunoscutul savant, 
■“‘J ~ “ j de

de un 
univ. 
tonte 

la an,

acad. C. Nenițcscu. iar cel 
literatură a fost elaborat 
colectiv condus de prof. 
Șerban Cioculescu. Dar 
manualele sînt, dc la an 
revizuite. îmbunătățite.

Edităm anul acesta 539 
de manuale într-un tiraj 
ximativ de 26 000 000 exemplare. 
340 titluri sînt deja apărute ; 
celelalte sînt în faze avansate și 
avem promisiunea tipografilor 
că vor fi gata în timp util.

— Dc oîțiva ani. în preajma 
deschiderii anului școlar eram 
ncvoițl să reproducem observa
ții critice cu privire la cantita
tea și calitatea materialelor di
dactice. dar. mai ales. Ia cores
pondenta lor cu cerințele învă
țământului modern. Vom avea 
prilejul să consemnăm pași îna
inte în acest domeniu ?

— Au fost instructive aprecie
rile făcute la calitatea materia
lelor didactice. Considerăm că 
noile produse vor răspunde mai 
bine cerințelor, atît ca execuție 
tehnică, cît și din punct dc ve
dere didactic. Avem obligația să 
veghem ca toate aceste materia
le să fie ireproșabile și de ma
ximă utilitate pentru că statul 
afectează 44 milioane lei pentru 
satisfacerea nevoilor didactice 
pe acest plan. Școlile vor fi în
zestrate cu peste 1000 sortimente 
dintre care 300 noi. Amintesc ri
nele aparate noi : generator de 
ultrasunete, generator de sune
te cu frecvență variabilă și al
tele. In viitorul an vom înzes
tra încă 100 școli cu aparate de 
proiecție, vor fi repartizate șco
lilor peste 200 magnetofoane, un 
număr însemnat de pikapuri, 
precum și numeroase truse pen
tru experiențele de laborator.

— Ne îngăduim să vă cerem 
promisiunea unei alte convor
biri atunci cînd ne veți putea 
da și alte amănunte dc interes 
pentru lumea noastră școlară.

MARIETA VIDRAȘCU

titlurl 
apro-

iși pregătesc ținuta 
de carnaval

Ei. elevii, au luai vacanță 
ioi. Au pus servietele în du
lap, și-au pornit-o — in raport 
cu vîrsta — Ja joacă, la plim
bare, la spectacole... Dumi
nică. însă — scara dc la o- 
rele 17 — 16 000 dintre ei 
vor avea un program comun. 
Un program distractiv cu nu
meroase surprize.

Sub patronajul Comitetului 
orășenesc București a! U.T.C.
— și din inițiativa acestuia — 
un întreg comandament lu
crează intens pentru ca în a- 
ccastâ zi carnavalul elevilor
— rc|ineți. al elevilor (chiar 
daca vor avea și oaspeți) — 
primul dedicat în exclusivitate 
lor. să merite pe deplin cu
vintele „dc neuitat".

Raza sportivă Tei. parcul 
Palatului pionierilor, casele dc 
cultură ale tineretului din 
raioanele Nicolae Bâlcescu și 
Tudor Vladimirescu își pun 
acum vcșmînt de carnaval. Și 
cînd trompeții vor da sem
nalul dc deschidere a carna
valului. totul va fi gata pen
tru ca. timp dc cinci ore. în 
aceste „sedii" dc distracție să 
domnească voia bună, să fie 
stăpînă fantezia. Programul
— la alegere : spectacole pe 
estrade — susținute de arti- 
ști-clevi și îndrăgiți actori pro
fesioniști — muzică. dans, 
jocuri distractive, concursuri 
și... tratație adecvată Ia tone- 
tele special amenajate.

Și — la aceeași oră — cînd 
carnavalul se va apropia de 
sfîrșit. lampioanclc se vor 
stinge iar parcurile vor fi lu
minate de focul dc tabără în 
jocul căruia... Suqîriză !

Așa va bate — original — 
gongul de început al vacanței 
mari. Așa sc încheie — meri
tat și așteptat — un an șco
lar. Este o manifestare sărbă
torească a clex'ilor caro poate 
fi înscrisă la capitolul iniția
tivelor valoroase ale organiza
ției U.T.C.

L.L.

%

INTERVIUL NOSTRU

Vineri dimineața tovarășul 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a pă
răsit Capitala, plecînd cu avi
onul la Belgrad unde face o 
vizită la invitația guvernului 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia.

SCENARISTUL Șl REGIZORUL

despre filmul

n MASORUL

★ Și MOARTEA“
S-a înapoiat în Capitală tova

rășul Mircea Angelcscu, secretar 
al C.C. al U.T.C., președintele 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din Republica Socialistă România, 
care la invitația Uniunii Națio
nale a Studenților Germani a fă
cut o vizită în R. F. a Germaniei.

ION BÂIEȘU :

(Agerpres)

Conf. ing. J. BOISNARD
director adjunct

al Institutului de studii și cercetări 
hidrotehnice din București
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DE APĂ A OMENIRII?

Duce oare omenirea lipsă de apă ?
La prima privire s-ar părea că nu. Calcu

lele specialiștilor arată că planeta noastră 
dispune de aproape 2 000 milioane metri 
cubi de apă. Dar abia 2 la sută din aceas
tă uriașă masă de HsO constituie ceea ce 
numim noi apă potabilă. Mai bine de 75 la 
sută e apă sărată, iar restul e constituit 
din gheață și vapori de apă. Or, consumul 
omenirii e în necontenită creștere, avînd 
drept consecință o criză — mai mult sau 
mai puțin acută — în diferite puncte ale 
globului. Nu e vorba de regiunile deșertu- 
rilor, ci mat ales de zonele cele mat dez
voltate din punct de vedere industrial. 
Căci pentru a ne procura 1 kg. de făină 
ne sînt necesari 450 litri apă (dintre care 
agricultura consumă 200 1., iar industria 
2-50 1), pentru 1 kg oțel — 600 1., pentru 
1 litru alcool — 2 700 litri apă 1

Problema asigurării necesarului de apă 
în întreaga lume constituie de aceea o im
portantă preocupare internațională. La 21 
mai s-a deschis la Waslvngton un congres 
național consacrat acestei probleme. Și, nu
mai după două săptămîni, la Paris s-a des
chis sesiunea Consiliului de coordonare a 
Deceniului Hidrologic Internațional (1965— 
1975), inițiat de U.N.E.S.C.O.

Despre cîteva din problemele legate de 
„setea lumii" am avut zilele acestea o dis
cuție cu conf. ing. Jean Boisnard, director 
adjunct științific al Institutului de studii și 
cercetări hidrotehnice din București.

— Care este situația mondială actuală ?
— Apă, deși atît de multă pe glob, este 

totuși insuficientă. Bilanțul hidric este tot 
mai încordat, datorită creșterii consumuri
lor și a poluării apelor. Să ne oprim asupra 
unor cifre recent publicate cu privire ta 
consumul de apă din S.U.A. In această 
țară, în anul 1950 nevoile totale atingeau 
cifra de 274 miliarde metri cubi anual (10 
la sută pentru consumul urban și 90 la 
sută pentru industrie și agricultură). In 
1965 consumul total de apă s-a ridicat la 
465 miliarde metri cubi. După prevederile 
specialiștilor, în 1980 S.U.A. vor avea ne-

voie de 850 miliarde metri cubi, iar în 
1999 — de 1 100 miliarde.

— Cum va rezolva omenirea această 
problemă ?

— Soluția a fost găsită: prin desalini
zarea apelor mărilor și oceanelor. — rezer
vor inepuizabil. Științific, problema este re
zolvată, ea nemaifiind astăzi 
tiune tehnică și industrială.

— Cum se pune în țara 
blema ?

— Deși resursele noastre 
epuizate, noi, privind în viitor, ne punem 
problema asigurării disponibilului de apă 
în perioadele secetoase. Sînt unele cursuri 
de apă din țara noastră — de exemplu, Cri- 
șul — amenințate cu epuizarea resurselor. 
Există însă altele — cum e Șiretul — cu 
bazine excedentare. Noi trebuie să asigu
răm un echilibru prin crearea unor mari 
rezervoare de acumulare și eventual prin 
executarea unor lucrări de derivații din 
bazinele excedentare în cele deficitare. De 
asemenea, se pune problema frînării „risi
pei" de apă care se constată în unele 
locuri. Nu e vorba atît de robinetele uitate 
deschise, cît de poluarea unor cursuri de 
apă. De exemplu, Jiul în bazinul carboni
fer din Valea Jiului, este negru din pricina 
prafului de cărbune pe care-l conține. 
Bîrsa — din pricina reziduurilor pe care le 
primește din fabricile de la Zărnești, To- 
hanul. Codlea și altele din împrejurimile 
Brașovului — este atît de intens poluată, 
îneît practic apele ei sînt neutilizabile pe o 
mare porțiune a rîului. Statul nostru luptă 
pentru lichidarea acestor stări de lucruri. 
Problema calității apelor a devenit la noi 
o problemă de stat.

— Avem deci motive să nu fim îngri
jorați de ceea ce ne rezervă viitorul în a- 
cest domeniu ?

— Toate motivele! Munca harnică a o- 
mului, progresele uluitoare ale științei și 
prevederea, care asigură din timp toate 
măsurile necesare, ne permit să ne păs
trăm tot optimismul posibil. Fiți sigur. Prin 
forța științei omenirea nu va înseta...

decît o ches-

noastră pro-

nu sînt încă

J

NU SALVEAZĂ HOLDELE

tuația nu îngăduie nici o ami- 
nare. Șeful brigăzii de 
re nu a urmărit mersul 
lor și, drept consecință, nu toate 
cultivatoarele au lucrat din plin. 
De asemenea, la Voi cești, o su
prafață destul de mare semănată 
cu pormub a fost complet năpă
dită de buruieni. Oamenii ezită 
șă mai lucreze pe aceste parcele.

Muncile agricole câștigă în o- 
perativitate și în calitate acolo 
unde s-a discutat cu țăranii coo
peratori și prezența inginerului 
s-a făcut simțită. La Dienci, in-

tractoa- 
lucrări-

ginerul Mihai Diaconu este zil
nic în mijlocul oamenilor. Aici 
culturile sînt lucrate „ca la car
te“. La Lungești, însă, sub ochii 
organelor de conducere ale coo
perativei agricole, s-a lucrat ade
sea superficial, în fuga. Este 
nevoie, în primul rînd, să se ac
ționeze cu mai multă hotărire la 
combaterea gîndacului de Colo
rado, care distruge culturile de 
cartofi, precum și la strângerea 
și depozitarea furajelor.

Toate aceste operațiuni trebuie 
intensificate căci în curînd se va 
începe recoltatul păioaselor. Dar 
pentru aceasta, atît consiliile de

conducere ale cooperativelor a- 
gricole cît și organele de îndru
mare și control de la uniunea ra
ională a cooperativelor agricole 
și de la consiliul agricol raional 
trebuie să cunoască perfect si
tuația din teren și să stabilească 
măsurile necesare atît în reparti
zarea și folosirea judicioasă a 
mijloacelor mecanice, cît și în 
dirijarea forței de muncă. Indi
cațiile singure (mai ales atunci 
cînd sînt date în necunoștință 
de cauză) nu rezolvă situația co
respunzătoare semnalată în pre
zent
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„Maiorul și moartea“ este și nu 
este un film polițist. Filmul pare 
că se desfășoară după toate regu
lile genului, dar e sensibilă și 
detașarea față de ele, o perma
nentă ironizare a schemelor tipi
ce. Actorii, de pildă, joacă într-o 
asemenea manieră, îneît par a 
spune spectatorilor că nu trebuie 
să ia chiar totul în serios. Dialo
gul e adesea umoristic, multe 
dintre situații sînt de asemenea 
lipsite de gravitate, comice. Nici 
infractorii, nici urmăritorii nu sînt 
niște eroi: sînt niște oameni mă
runți, lipsiți de orice aureolă, des
tul de puțin abili. Nu se dau 
mari lovituri ci se încearcă niște 
„găinării“. De aceea am abando
nat și sugestiile tragice ale nuve
lei de la care a pornit scenariul. 
Fără să abandonăm însă orice fel 
de sugestie gravă : filmul urmă
rește totuși sa arate primejdiile 
reale ale unei meserii care de 
foarte puține ori este în viață 
atît de spectaculoasă cum o arată 
filmele. De aceea personajele — 
eroii din filmul nostru — sînt 
niște oameni obișnuiți, comuni 
chiar, niște funcționari ca mulți 
alții, care-și îndeplinesc cu ones
titate și devotament datoria.

ALEXANDRU BOIANGIU :

Am ales pentru a debuta în 
lung-metrajul artistic un film po
lițist : pentru că polițismul presu
pune o anumită atitudine față de 
realitate — investigația — pentru 
care consider că filmul docu
mentar mi-a furnizat o experien-

ță foarte utilă. Documentarul 
examinează atent, încordat, se 
concentrează asupra mediilor, oa
menilor. Si filmul polițist presu
pune această precaută studiere 
a realității, sensul ei fiind însă 
aici de altă natură.

Documentarul mi-a dat și niș
te criterii estetice, în primul rînd 
autenticitatea, putința de a crea 
senzația vieții nefalsificate, 
ceasta nevoie de realism, de au
tenticitate a dominat toate ope
rațiile ce concură la realizarea 
filmului. Decorul, costumele, fe
lul de a vorbi, mișcarea, gesturi
le toate au fost supuse unui con
trol riguros care a vizat menți
nerea consecventă în limitele ade
vărului, firescului. Am dorit să 
impun în permanență o senzație 
acută de viață. De aici plasarea 
evenimentelor în medii foarte 
comune, lipsite de orice trăsă
turi excepționale, pregnant autoh
tone. Culoarea locală a fost un 
obiectiv permanent. Am urmărit 
cu o adevărată obstinație norma- 
Litatea atitudinilor umane.

în această direcție am fost se
cundat cu o inteligență absolut 
remarcabilă de actorii distribuiți. 
E adevărat că de data aceasta și 
scenariul conținea mult mai pu
ține artificii decât de obicei, așa 
îneît actorii s-au putut simți bine 
in personaje. Cred că acesta e 
meritul principal al filmului: fi
delitatea față de adevărul vieții. 
Consensul întregii trupe asupra 
acestui obiectiv artistic a făcut 
colaborarea noastră interesantă 
pentru fiecare din noi și ne-a de
terminat să proiectăm continua
rea ei cu o nouă serie, la care 
foarte curînd vom începe să lu
crăm.

ȘTIINȚA
(Urmare din pag. I)

numai la sarcini psihodiagnostice, 
orientarea rămîne, prin forța lu
crurilor, cu totul exterioară pro
cesului de învățămînt. Pe psiho
logul școlar 
să constate 
pedagogice, 
desfășurarea 
toți factorii , z .
cesta psihologul este dispensat 
de a realiza și sarcini formative, 
de a-i pregăti în mod real pe 
elevi să-și aleagă calea de urmat 
în viață în conformitate cu in
teresele, aptitudinile și vocațiile 
lor. Nu întîmplător în această 
concepție, orientarea școlară (pro
fesională) devine eficientă pen
tru elevi numai la absolvirea cla
selor de răscruce: a VIII și a 
XlI-a, precum și a IX-a — pre
mergătoare bifurcării ce Se pro
duce în clasa a X-a potrivit ce
lor două cicluri de discipline 
(real și uman).

In totala opoziție este celălalt 
mod de a concepe orientarea. 
Aceasta — orientarea profesio
nală — nu constituie o acțiune 
de campanie și de sine-stătă-

Stand ou noutăți editoriala
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Avionul trece pe deasupț# u- 
nei localități adîncite In somn. 
Luminile ct se pierd treptat, pe 
măsură ce ne apropiem de ra
ionul stabilit pentru exercițiu.

Ostașii-parașutiști iși verifică 
pentru ultima oară ținuta, echi
pamentul de luptă, poziția para
șutei. Mișcările unora sint mal 
grăbite, mai nervoase. Ale alto
ra, dimpotrivă...

Iată și momentul pentru lan
sare. Lumina unui proiector te
restru se plimbă de-a lungul fu- 
zclajului, căutind ușile...

Unul cîte unul, parașutiștil mi
litari se apropie de ușă. Pri
vesc o clipă dincolo de bord, 
apoi, fac pasul în hăul întune
cat. Unde vor ateriza ? Cum a- 
nume ? Fiecare trebuie să-șl 
răspundă singur la aceste între
bări. Un răspuns care să le per
mită să acționeze imediat după 
contactul cu solul, să intre în 
„luptă“ cu toată plinătatea for
țelor.

Părăsește avionul sergentul 
Volcu. Nu e la prima lansare pe 
timp de noapte. Are, de-acum 
experiență. Practică parașutis
mul din viața civilă. L-a avut 
ca Instructor pe Gheorghe Ian- 
cu, maestru emerit al sportului 
la parașutism, cel care a stabi
lit, printre altele, un record 
mondial absolut (0,00 metri față 
de punctul fix) la saltul cu des
chiderea întîrziată a parașutei 
de la înălțimea de 1 000 metri.

Iată-1 acum pe fruntașul 
Gheorghe Irimia gata de salt. El 
știe că lansarea pe timpul nop
ții e unul din cele mai dificile 
exerciții. Nu vezi reperele ca 
ziua, iar vîntul, dușmanul din- 
totdeauna al parașutiștilor, 
noaptea e și mai greu de în
vins. Te poate deplasa dintr-un 
loc în altul și n-ai putința de 
orientare. Iar la aterizare îți dă 
și mai mult de furcă : te vînzo- 
lește, te împiedică să stăpînești 
parașuta, s-o strîngi.

Primul zbor sub cupola para_ 
șutei l-a efectuat fruntașul Iri
mia cu-n an în urmă. Au urmat 
altele. întotdeauna s-a compor
tat astfel îneît a constituit un 
exemplu pentru ceilalți. Nici nu 
poate fi altfel. E unul dintre cei 
asupra căruia ochii sînt mereu 
ațintiți : face parte din condu
cerea organizației U.T.C. din 
subunitate.

E gata să ia contactul cu „ne
prevăzutul“ șl soldatul Bălașa. 
Iși tot potrivește mereu casca. 
Pare să fie cuprins de o neliniș
te lăuntrică. Deși e ostaș-para- 
șutist cu experiență (se află la a 
doua lansare pe timpul nopții și 
poartă în piept insigna de mili
tar de frunte) are totuși emoții. 
Știe că fiecare salt în văzduh se 
deosebește de celelalte, are par
ticularități proprii. Și mai știe 
că văzduhul îți oferă cînd nici 
nu te aștepți alte noi surprize.

Bălașa Nicolae a lucrat ca zi
dar în Constanța, iar la începu
turile ostășiei a fost solicitat să 
urmeze mai întîi un curs de 
pliori de parașute pe care l-a în
cheiat cu rezultate frumoase. 
Cupola de mătase sub care va 
pluti în curînd a fost verificată 
mai înainte chiar de el. Și tot 
el a pregătit cu migală și răs
pundere și parașutele celorlalți 
militari din subunitate. Toți au 
încredere în el ștlindu-1 con
știincios, chibzuit, îndrăgostit ca 
și ei de parașutism.

— Cînd am părăsit prima oară 
bordul avionului, îmi mărturi
sise în ajun Bălașa, am închis 
ochii. îmi era pur și simplu tea
mă. Cînd i-am deschis și am vă
zut că plutesc deasupra unui 
cîmp înverzit, că pot acționa a- 
supra parașutei, mi-am spus că 
nu există pentru un tînăr o altă 
satisfacție mai mare, iar curaj 
am căpătat în așa măsură îneît 
l-am convins și pe tatăl meu — 
om la 60 de ani — să nu-mi poar
te griji, că e frumoasă și plină 
de bărbăție ostășească arma la 
care mă instruiesc.

Un alt tînăr parașutist e gata 
pentru salt. E soldatul Ion Vă-

cărei. Sc află la prima lansare 
pe timp de noapte. Zborul l-a 
atras încă de mic. A făcut pla
norismul. Venind în armată a 

întreaga 
metodică, 
parcurs-o, 

’ ’ la

fost repartizat alcL 
gamă de pregătire 
științifică la sol a 
însușindu-și parașutajul... 
„rece". Aștepta nerăbdător pri
mele îmbarcări în avion. Lansă
rile de zi, în diferite condiții de 
timp, teren șl anotimp au de
curs normal. Dar iată că acum 
se află din nou în fața unui alt 
examen — proba curajului șl 
îndrăznelii în salturile nocturne 
— probă care-l solicită ostașu- 
lui-parașutist multă, multă e- 
nergie. voință, hotărîre, cutezan
ță. Cum sc va descurca ? Co
mandanții nu-și pun probleme. 
Iși cunosc îndeajuns de bine 
subordonații. Munca atentă, 
perseverentă cu flecare va da 
cu siguranță roade asemănătoa
re „celor obținute cu militarii 
din ciclul doi și cu ceilalți di
naintea lor. Văcărel își amin
tește cu emoție de ziua cînd a 
efectuat prima lansare. într-un 
cadru deosebit, în frunte cu co
mandantul unității și secretarul 
comitetului de partid, toți ofițe
rii și subofițerii s-au îndreptat 
spre cîmpul de zbor, au urcat, 
rînd pe rînd, în avioane și apoi, 
salturile. Ce poate fi mai bun 
îndemn spre curaj în arta lansă
rilor cu parașuta, decît exem
plul comandanților și șefilor 
tăi pînă la cel al unității, care 
efectuează salturi continuu, de 
cea mai bună calitate. Și unii 
dintre ei nu mai aînt chiar atît 
de tineri.

Ostașii-parașutiști poartă în 
inimi o nemărginită stimă și 
prețuire celor care se ocupă de 
pregătirea lor ca luptători. îmi 
dau seama de acest lucru din 
tot ce fac și cum fac, din încre
derea cu care acum se desprind 
de avion, pătrunzând în întune
ricul nopții, îndeplinindu-și mi
siunea.

Ii urmăresc atent mișcările 
unui soldat. Privește insistent 
la chipul maiorului Vasile Cio
can ; cu ochi luminoși, pătrun
zători. De ce-o fi stăruind ct 
privirea asupra lui ? Pentru c? 
ofițerul e un parașutist încer
cat, nelipsit de la toate exerci
țiile de luptă ale parașutiștilor ' 
S-ar putea. Dar tot atît de bine 
s-ar putea ca gîndurile soldatu
lui să-i aducă în minte cele a- 
flate despre comportarea cura
joasă a ofițerului într-o împre
jurare în care s-a găsit cu an 
în urmă...

...Era la una din lansările pt 
timp de zi. Pe atunci maioru 
de astăzi era locotenent-major 
A sărit el primul și după dîn 
sul imediat sergentul-major Ni 
colae Bustan. Locotenentul-ma 
jor și-a deschis parașuta. Prin 
tr-o întîmplare, cum nu s-ai 
mai petrecut de atunci, subofi 
țerul, a cărui parașută încă ni 
se deschisese, a căzut peste cu 
pola celuilalt, făcînd-o să s* 
strîngă. încurcîndu-se suspante 
le, nu i s-a mai deschis nici a lu 
Bustan. Cei doi veneau spre pă 
mînt ca plumbul. Fiecare s< 
străduia să-și deschidă parașu 
ta de rezervă. încercările sub 
ofițerului au dat greș. Clipe dra 
matice. Fracțiunile de secund: 
aveau valori incalculabile. C’ 
prețul unor eforturi uriașe ofi 
țerul a reușit să-și deschidă pa 
rașuta de rezervă, cînd mai a 
veau pînă la sol aproximativ 
sută de metri. Au aterizat ex 
tenuati, susținîndu-se unul p 
celălalt. Au continuat să efec 
tueze lansări, iar maiorul Cio 
can este prezent și astăzi.

★
Intenționam să realizez a dou 

zi cu acești tineri și cu alții ui 
colocviu despre curaj. M-an 
gîndit : ce rost ar mai avea cu 
vintele. Faptele vorbesc de 1 
sine.

Maior
ADRIAN MIERLUȘCA

ORIENTĂRII PROFESIONALE

îl va interesa doar 
efectele acțiunilor 

fără a interveni în 
lor, făcînd apel la 
școlii. In felul a-

toare, ci este intrinsecă procesu
lui instructiv-educativ, cu care 
se împletește organic la tot 
pasul. In aceste condiții alegerea 
adecvată a profesiunii de către 
elev este efectul final al acțiuni
lor formative.

Ce trebuie să înțelegem însă 
prin „alegere adecvată" ? Găsim 
că întrebarea nu comportă decît 
un singur răspuns. Alegerea 
devine adecvată numai pe te
meiul pregătirii psihologice a 
elevului în vederea opțiunii res
pective. Am avut și altă dată 
prilejul să arătăm că starea de 
pregătire psihologică este o for
mațiune foarte complexă, ale 
cărei variabile se formează și se 
dezvoltă în procesul de învăță
mînt. Componentele acestei pre
gătiri sînt, de bună seamă, cu
noștințele științifice cerute de 
viitoarea activitate profesională, 
deprinderile intelectuale și prac
tice, interesele cognitive cu direc
ționare profesională net exprima
tă, înclinațiile și aptitudinile, dis
pozițiile vocaționale etc.

Așadar, problema se pune 
fără echivoc. Dacă învățătura 
este activitatea principală a ele
vului, dacă procesul instructiv 
are un caracter formativ, atunci 
consecințele acestei activități și 
ale acestui proces în planul dez
voltării, nu pot fi decît compo
nentele mai sus-amintite ale stă
rii de pregătire psihologică a e- 
levului. Drept urmare, alegerea 
profesiunii devine adecvată, adi
că ea se produce în conformita
te cu dorințele, aspirațiile, inte
resele și aptitudinile elevului. Nu
mai în acest fel devine posibilă 
concordanța necesară între ceea 
ce vrea și ceea ce poate elevul. 
Desigur, elevul poate să onteze 1 
pentru o școală (profesiune) sau 
alta din variate considerente. In
să cu adevărat liber în alegerea 
sa, elevul devine numai atunci 
cînd opțiunea este dictată de pre
gătirea lui psihologică, respectiv 
de condiții interne, iar nu de 
factori accidentali externi, cum 
ar fi dorința părinților, cîștigul

material,
ferită de . r._,____ ________

In această perspectivă sarcini
le psihologului școlar nu se mai 
limitează la simpla psihodiagnoză 
a variabilelor psihice. Fără a 
exclude și acest obiectiv, rolul 
lui principal constă în a-i con
feri procesului instructiv o ma
ximă eficiență formativă în di
recția pregătirii psihologice a e- 
levilor pentru alegerea adecvată 
a profesiunii. Se înțelege că aici 
intervine conlucrarea foarte 
strînsă a psihologului școlar cu 
toți factorii din — și în afară de 
școală.

De pe aceste poziții teoretice 
au fost inițiate și se desfășoară 
inverstigațiile colectivului de 
cercetători, din care fac parte 
și psihologi școlari, în cele trei 
școli experimentale din Cluj, un
de de mai bine de un an de zile 
se studiază problemele orientării 
școlare și profesionale.

Obiectivele cercetării experi
mentale sînt multiple și foarte 
complexe. Să amintim doar cî
teva din ele. In primul rînd, pro
blema centrală a orientării șco
lare (profesionale) este aceea a 
valorificării conținutului învăță- 
mîntului în vederea pregătirii 
psihologice a elevilor în sensul 
precizat mai sus. Ce oferă disci
plinele școlare din acest punct 
de vedere ? Aici nu pot avea loc 
nici un fel de improvizații. Dim
potrivă, se impune o cercetare 
științifică intensivă și extensivă 
a problemei. In fond este vor
ba de a atrage întregul colectiv 
al școlii, respectiv al claselor, în 
realizarea pregătirii psihologice 
a elevilor, sub îndrumarea psiho
logului consultant.

Tot atît de importante sînt și 
alte obiective, la care nu avem 
posibilitatea să ne oprim mai a- 
nalitic: care este baza teoretică 
și forma organizatorică optimă a 
consultațiilor profesionale pentru 
elevi: pe ce căi și prin ce fel 
de mijloace se poate realiza in
formația în școală și în afară de 
școală asupra diferitelor sectoare

situația prestigioasă o- 
o profesiune sau alta.

ale producției socialiste pen 
a stimula interesul elevilor și r 
na lor la învățătură; ce fel 
instrumente stau la îndemîna ț. 
hologului școlar (sprijinit de 
riginți și de profesorii de spec 
litate) pentru cunoașterea ele 
lor, pentru diagnoza și progru 
dispozițiilor vocaționale ; ce 
de materiale, îndrumătoare, si 
sori metodice trebuie elaborc 
spre a fi puse la îndemîna < 
lectivului pedagogic al școlii, 
familiei și în egală măsură a 
levilor, în vederea rezolvării s 
cinilor orientării școlare și p 
fesionale ș.a.m.d.

Colectivul de cercetători < 
Cluj a ajuns la unele rezult 
preliminare pe care le va va 
rifica, într-o formă sau alta, p 
la sfîrșitul anului. Astfel, a f 
elaborată o scrisoare metod 
pentru problemele de orient 
școlară și profesională (în c 
de apariție); a fost alcătuită 
se experimentează o fișă pen 
cunoșterea și caracterizarea ț 
hopedagogică a elevilor, cu 
cent pe obiectivele orientării p 
fesionale; se lucrează la elal 
rarea metodelor de psihodiag) 
ză a aspirațiilor, intereselor 
aptitudinilor profesionale ale 
levilor; se preconizează orga 
zarea unui simpozion axat 
probleme de orientare școlară 
profesională; o culegere de s 
dil și cercetări va fi predată 
încheierea anului spre a fi j 
blicată, în care vor fi oglinâ 
rezultatele obținute pînă acum

Trebuie să menționez că 
realizarea acestor obiective 
dau o însemnată parte de ct 
tribuție catedrele de psiholog 
defectologie și de pedagogie 
Universității clujene, cercetate 
anume repartizați ai Filialei < 
Cluj ai Institutului de științe i 
dagogice, precum și cadrele 
dactice din cele trei școli ■ 
perimentale, anume institui 
spre a da o soluționare știir 
fică, experimentală, probleme 
de orientare școlară și profes 
nală a elevilor.



• Știri insem 
nări comentarii 

• Știri Însemnări corn 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Situația din Orientul Mijlociu
România oferă ajutor

• fi» • •
și Siriei

Guvernul Republicii Socialiste 
lomânia a hotârit să ofere Rrpu- 
•licii Arabo Unite în afară de 
antitatea de 50 CKtf> tone de griu, 
i o cantitate de 15 000 tone po- 
nmb. cu livrarea imediată, con- 
jțule de plată urmind a fi sta
bilite ulterior.
De asemenea. Crucea Roșie a 

Republicii Socialiste România a 
otârit să ofere poporului egip- 
*an prieten, prin Semiluna Ro
le a Republicii Arabe Unite, un 
jutor în medicamente, 
lente medicale și

instru- 
alimente.

Ambasadorul Republicii Socia
liste România la Cairo, Mircea 
Nic-.eseu, a fost primit în audi- 
- i la < rereasa de <ătre Al>- 
del Mcnuid Farid, secretar ge
neral la Președinția Republicii 
Arabe Unite, căruia i-a adus la 
cunoștință hotărîrea guvernului 
român și a Crucii Roșii a Repu
blicii Socialiste România.

Guvernul Republicii Socialiste 
România a hotărit să acorde Re
publicii Arabe Siriene un ajutor 
constînd din produse alimentare,

medicamente și alte bunuri des
tinate spitalelor.

De asemenea. Crucea Roșie a 
Republicii Socialiste România a 
holiirit să ofere poporului sirian 
prieten, prin Semiluna Roșie a 
Republicii Arabe Sjricne. un aju
tor in medicamente, instrumente 
medicale și alimente.

însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Republicii Socialiste România la 

a 
fost primit în audiență, la cere
rea sa, de către H. Delani, ins
pector general în Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii A- 
rabe Siriene, căruia i-a comuni
cat hotărîrea guvernului român 
și a Crucii Roșii a Republicii So
cialiste România.

Damasc, Constantin Olccscu,

(Agerpres)

C Un nou grup de militari egipteni repatriali © Libia a cerut 

lichidarea bazelor americane și engleze de pe teritoriul său

Declarația ministrului de externe al Turciei

• GENEVA. După cum a a- 
unțat Comitetul Internațional 
e Cruce Roșie, relatează agen- 
a France Presse. un nou grup 
e 30 soldați egipteni grav răniți 
i timpul ostilităților militare din 
inai și luați prizonieri vor fi re- 
atriați 5-ineri pe bordul unui a- 
ion al Crucii Roșii. Un prim 
rup de 50 de prizonieri răniți a 
isit joi la Cairo.
Pe de altă parte. Comitelui In- 

rnațional de Cruce Roșie a a- 
mțat că soldați iordanieni ră- 
;ți vor fi repatriați vineri în Ior- 
ania.

tor state, cît și pentru asigura
rea prestigiului politic“. Răspun- 
zînd unei întrebări, Caglavangil 
a subliniat că „Turcia va sprijini 
orice inițiativă menită să asigure 
o pace echitabilă în Orientul 
Mijlociu.

politice în lumea arabă, au scos 
în evidență „completa identitate 
de vederi a celor două părți“ a- 
supra problemelor Orientului 
Mijlociu.

• TRIPOLI. Primul ministru al 
ibiei, Hussain Maziq, a decla- 
t joi că guvernul libian a ce- 
it oficial guvernelor american 
englez să „lichideze bazele lor 

n Libia și să-și retragă trupele 
5 pe teritoriul ’* 
iid posibil“, 
•ance Presse. 
Baza mi li tară 
nă din Libia, 
te considerată 
are după bazele militare sme
lane din Vietnamul de sud.
Intre Libia și Anglia, acordu- 
e cu privire la staționarea de 
ape engleze pe teritoriul aces- 
i țări a intervenit în 1953, ur- 
ind ca ele să expire în anul

țării cit mai cu- 
anunță agenția

aeriană ameri- 
AVheelus Field, 

ca fiind cea mai

• ISTANBUL — Ministrul a- 
cerilor externe al Turciei, Iksan 
iglavangil, a declarat cores- 
indenților de presă că „Turcia 
ordâ o mare importanță stabi
li rapide a unei păci drep- 

și durabile în Orientul 
ijlocîu. Guvernul turc și-a 
irmat deja în mod categoric o- 
ziția sa față de folosirea forței 
it în ce privește obținerea de 
; ti guri teritoriale pe Seama al-

Congresul
la... odihnă
A sosit anotimpul va

canței și odată cu el se 
produce afluxul de vizita
tori in locurile ce promit 
o agreabilă recreație. Pe 
o plajă din Corsica și-au 
făcut apariția, în urmă cu 
m2i multe zile, niște 
domni eleganți. Păreau 
degajați, veseli, exemplare 
obișnuite din seria turiș
tilor cu bani care își pot 
permite luxul unui conce
diu pe malul Mediteranei. 
Nimeni nn i-a 1 
teamă în mod < 
Pînă intr-o zi...

Poliția a fost i 
de împușcături, 
rile începute s-au 
cu o constatare senzațio
nală : onorabilii turiști 
erau niște gangsteri care 
operează pe Coasta de 
Azur și care, înainte de a 
intra în perioada de vîrf 
a sezonului, au socotit ne
cesar să pună la punct 
unele treburi care îi pri
vesc. Soluția aleasă — ne
fericită, precum vom ve
dea ! — a fost cea a or
ganizării unui congres. Șe
dințele de lucru au alter
nat cu ceasuri de odihnă 
pe plajă, pentru câ sâptă- 
mînile următoare se anun
țau obositoare. Dar — im
prudență — participanții 
la congres n-au vrut să 
piardă deprinderea mînui- 
rii armelor și au făcut 
exerciții de tir. împușcă
turile au alarmat poliția 
care fără să aștepte mo
mentul final al congresu
lui, cu votarea hotăririlor 
de rigoare i-a surprins pe 
gangsteri in ceasurile de 
repaus, chiar pe nisipul 
fierbinte al plajei. .

Domnii gangsteri au a- 
cum odihnă deplină. Pro
babil pentru mai multe 
sezoane.

luat în 
deosebit.

alarmată 
Cerce tă- 

I soldat

M.R.

onkürt

de la Seul

Ia putero de alita vreme. Răspunsul

Șeful

execuție

vineri 
sud-

In timp ce la Scul continuă 
manifestațiile studenților, autori
tățile sud-corccnc au arestat un 
alt candidat in recentele alegeri 
din partea partidului guverna
mental. acuzat de fraude electo
rale. relatează agenția France 
Presse. In capitala sud-corccană 
mii de studenti care au demon
strat vineri pe străzile orașului 
au fost atacați de poliție. Facul
tățile și instituțiile dc învățămînt 
superior continuă să fie închise. 
Se semnalează, de asemenea, 
manifestații și ciocniri între stu
denti și poliție la Pusan, al doi
lea oraș ca mărime din Coreea 
dc sud.

într-un comunicat dat 
publicității, președintele __
coreean, Pak Cijan Hi, a recunos
cut că au fost comise neregula- 
rități in timpul desfășurării cam
paniei și a operațiunilor de vota
re în două circumscripții electo
rale. El a avertizat, însă, pe stu
denti împotriva agitațiilor anti
guvernamentale, lăsînd să se în
țeleagă că autoritățile ar putea 
adopta o scrie de măsuri mai se
vere împotriva lor.

R. P. POLONA. — Aspect 
timpul unui original concurs 
de desen pentru copii, organi

zat recent la Varșovia

•TUNIS. Tunisia a făcut cu
noscut ca este de acord cu pro
punerea regelui Marocului. 
Hassan al II-lea, privind reuni
unea la Beirut a miniștrilor să
nătății și problemelor sociale din 
țările arabe pentru a se studia 
mijloacele destinate ajutorării 
victimelor recentului conflict din 
Orientul Mijlociu, a anunțat a- 
genția tunisiană de presă.

• KHARTUM — Guvernul 
sudanez a ordonat tuturor com
paniilor britanice și americane 
care operează în Sudan să-și în
ceteze activitatea, relatează a- 
genția M.E.N. Ministrul sudanez 
al industriei minelor a declarat 
că experții companiilor respec
tive angajați de guvernul suda
nez vor fi în curînd expulzați 
din țară.

ALGER. — La Alger au luat 
sfîrșit convorbirile dintre preșe
dintele Algeriei, Houari Boume
dienne. și președintele sirian, 
Noureddin el Atassi. După cum 
menționează agenția „Algerie 
Presse Service“ discuțiile, care 
s-au referit la evoluția situației

Un avion gigant cu 
o siluetă zveltă ateri
zează aproape fără 
zgomot intr-un mare 
aeroport al lumii. îl 
pierzi din ochi spre ca
pătul primei piste, o 
întoarcere fulgerătoa
re, a doua, a treia pistă 
și, în sfîrșit, elicea 
de deasupra caroseriei 
își încetinește viteza. 
Colosul se apropie de 
incinta aeroportului, 
sînt aruncate pasarele 
și unul după altul, 
pasagerii părăsesc ca
binele și sălile spați
oase, confortabile ale 
avionului. Mai depar
te. pe trotuarele ru
lante. călătorii se în
dreaptă spre vamă. 
Bagajele sînt cîntărite 
de mașini electronice 
și expediate ; apoi o 
fisă introdusă într-un 
aparat special cheamă 
în fața unei anumite 
ieșiri un taxi care va 
goni pe mai mulți ki
lometri spre oraș.

Practic și rapid în... 
anul 1977. S-ar părea 
că este o doză prea 
mare de exagerare în 
descrierea unei clipe 
din viața acestui nou 
aeroport ? Că aceasta 
nu s-ar putea întîm- 
pla în 1977, ci mai de
grabă în 2007 ? Nici
decum. Circulația ae
riană ridică probleme 
atît de urgente, nece
sitatea de a pune la

studențești

Guvernul columbian a retras 
joi o parte a trupelor care au 
ocupat clădirile Universității na
ționale din Bogota, după demon
strații studențești fi ciocniri ce 
s-au soldat cu rănirea a 75 de 
persoane. De asemenea, au fost 
retrase o parte a trupelor din 
centrele universitare din orașele 
Barranquilla și Cartagena. Stu
denții au organizat demonstrații
le lor in semn de protest împo
triva sporirii cu 30 la sută a 
tarifelor la mijloacele de trans
port in comun.

Un purtător de cuvînt al poli
ției a declarat că 260 din cele 
713 persoane arestate In cursul 
demonstrațiilor au fost eliberate. 
Autoritățile afirmă ca „situația 
este in prezent ținută sub control 
in toate cele trei orașe". .

plutonului
de

dispoziția numărului 
crescînd de călători 
tot mai multe aparate 
de zbor moderne este 
atît de mare î 
proiectele nu pot 
prea mult timp 
raft. Constructorii sînt 
nevoiți să treacă ra
pid peste faza de cla
rificare a amănunte-

incit 
sta 

I în

putca zbura fără 
cală 14 000 km, adică 
distanța care desparte 
Parisul de San Fran
cisco. Un alt avion 
Boeing 747 va avea 
66 m lungime, 310 tone 
și va beneficia de o 
instalație specială cu 
ajutorul căreia fuse- 
lajul va putea fi pre

AVIOANELE

VIITORULUI

lor și să procedeze la 
construirea avioanelor 
viitorului apropiat. în 
prezent se construiesc 
machete — imitații 
perfecte, la dimensiu
nile reale ale avioa
nelor. Ele vor putea 
fi văzute la viitoarele 
expoziții internațio
nale. Nu peste mult 
timp se va începe și 
construirea lor. Pînă 
atunci ne mulțumim 
cu amănuntele pe 
care le cunoaștem : 
Lockheed C-5 A va a- 
vea 5,70 m lățime și 
3,90 m înălțime, și va

lungit pentru a se asi
gura încă 600 de locuri 
suplimentare in peri
oade de trafic încăr
cate. Uriașul „Anteu“ 
cu 700 de ’
T.U. 154. 
T.U. 144, 
cu viteze foarte mari 
cuprinse între 2 500— 
3 500 km pe oră sînt 
unele surprize pe care 
uzinele de avioane le 
pregătesc pentru călă
torii sovietici. Dacă 
anul trecut avioane
le au luat din toa
te aeroporturile lumii 
220 000 000 de călă-

locuri și
Y.A.K.-40, 

supersonice

se apreciază că 
numărul lor se va 
tripla pînă în 1977, așa 
îneît numai avioane 
mari ca Lockheed C-5 
A, Boeing 747, Con
corde și Tupolev-144 
vor putea asigura tra
ficul aerian. Ele vor 
fi înzestrate cu siste
me automatice de sin
teză care vor prelua 
o parte din atribuțiile 
pilotului, acesta rămî- 
nînd supraveghetorul 
lor inteligent. La di
mensiunile uriașe aie 
acestor avioane va fi 
necesar să se constru
iască uzine de avioa
ne și aeroporturi pe 
măsura lor. Se vor
bește tot mai mult de 
aeroporturi 
zate pentru 
de cursă 1 
scurtă. de 
automatizării 
lului aerian, 
tuare rulante, 
rate „ascensoare 
zontale", de j 
subterane și 
pentru că închistarea 
în forme vechi e 
străină aeronauticii. 
Zborul spre forme 
din ce în ce mai mo
derne este specific 
prezentului și el 
face cu mai multă 
peziciune de la 
la an.

LAOS. — Membri ai forțelor 
patriotice în timpul unui e- 

xercițiu do luptă

După cum informează a- 
genția A.N.S.A., Camera De- 
putaților a Italiei a adoptat 
joi, cu o mare majoritate, 
proiectul de lege care inter
zice orice relații economice 
cu guvernul rasist al Rhode- 
siei. Agenția amintește că pînă 
în prezent guvernul italian în 
baza unui decret-lege, men
ținea legăturile sale econo
mice cu Rhodesia.

Pentru dictatorul haitian Duvalier, 1967 a fost 
un an jubiliar. Papa Doc și-a sărbătorit mai în- 
tii a 10-a aniversare a venirii Ia putere iar apoi 
împlinirea vîrstei de 60 de ani. De fiecare dată 
aparatul de propagandă al palatului prezidențial 
a prezentat un „bilanț bogat“ al domniei Iui 
Papa (care, după cum se știe, s-a „ales“ președinte 
pe viață și visează să devină... împărat, sub nu- 
niele de Francois I) susținînd că Duvalier a adus 
poporului haitian... fericirea (nici mai mult, nici 
mai puțin !).

Concomitent, însă, au fost date publicității și 
alte bilanțuri. în unul din ele, întocmit de DER 
SPIEGEL se spune : „Dictatorul Duvalier a tran
sformat Haiti în cea mai săracă țară din America 
Latină. Mortalitatea infantilă se ridică la 60 la 
sută. Numai 6 la sută din totalul copiilor frec
ventează școala. 90 la sută din populație este 
analfabetă“. în alt bilanț, cel al revistei sud- 
americane VISION, putem citi, printre altele : 
„Venitul național pe cap de locuitor este apreciat 
la 63 de dolari — cel mai redus din cele două 
Americi. Bugetul de 28 milioane dolari este, de- 
ascmenca, cel mai mic din America Latină“. De 
mai mulți ani — scrie în continuare VISION — 
situația economiei se înrăutățește continuu. Cele 
mai multe hoteluri din capitală — Port-au-Prince 
— sint goale. Străzile sînt pline de lurtoape iar 
clădirile pline de praf și mucegai. Turistul ne
prevenit, care se aventurează la o plimbare prin 
centrul orașului se va găsi imediat înconjurat de 
„o droaie de cerșetori diformi“. Bilanțuri ase
mănătoare au întocmit zeci de alte publicații, 
multe din ele americane, în frunte cu influentul 
NEW YORK TIMES.

Desigur, se poale pune întrebarea cum de a iz
butit acest personaj, care a dus țara la ruină, să

se mențină 
este unul singur : prin teroare. S-a scris în repe
tate rînduri despre închisorile subterane undo 
sînt torturați adversarii regimului și despre fai
moșii „tontons macoutes“ («oamenii întunericu
lui»), agenți ai poliției secrete a lui Papa Doc. 
în cei 10 ani de domnie — arată revista ameri
cană TIME — dictatorul a executat peste 2 000 
de adversari; alte mii dc oameni zac în închi
sori ; alții au fost exilați sau au fugit peste hotare.

Cu toato acestea, încercările de răsturnare a 
lui Duvalier au fost destul de dese. După anu
larea debarcării din decembrie 1966 a grupurilor 
dc exilați din S.U.A., cînd „președintele pe viață“, 
după expresia lui FIGARO, a scăpat ieftin, au 
fost semnalate numeroase alte activități ostile 
regimului atit în străinătate cît și în țară.''Dra
conica cenzură a împiedicat, însă, răspîndirea ști
rilor referitoare la aceste mișcări. Totuși, cu pri
vire la ultima încercare s-au putut afla unele a- 
mănunte. Potrivit ziarului WASHINGTON EVE- 
NING STAR zilele trecute, într-o fortăreață din 
Pori-au-Prince, au fost executați 19 ofițeri hai- 
ticni. Ei au fost arestați la începutul Iui iunie și 
condamnați la moarte de un tribunal militar sub 
acuzația de „rebeliune și trădare“, înlrucit au 
participat la un complot împotriva lui Duvalier. 
Dintr-o sursă dominicană s-a aflat că aproximativ 
60 dc haitieni s-au refugiat pe la diferite amba
sade din Port-au-Prince — (mai ales ambasadele 
Braziliei și Republicii Panama). Acești refugiați 
ar fi fost implicați în complotul amintit. Colo
nelul Max Dominique (ginerele lui Duvalier), 
considerat drept inițiator al complotului, a izbutit 
să fugă din țară.

Cei 19 împușcați se adaugă, bineînțeles, cifrei 
dc 2 000 menționată mai sus. Dar cu prilejul ul
timei execuții Papa Doc a ținut (probabil pentru 
a-și încununa cele două aniversări) să-și dezvăluie 
pînă la capăt talentele. Potrivit lui L1STIN DIA- 
RIO. care apare la Santo Domingo, Duvalier a 
condus personal executarea celor 19. Fără să 
vrea, poate, dictatorul și-a dezvăluit astfel ade
vărata formație și structură, adevărata chemare 
și profesie : șef al plutonului de execuție. In a- 
ceastă postură, Duvalier s-a simțit, fără îndoială, 
la largul său. Haiticnii își vor fi dat însă, cu si
guranță, seama că o mai joasă coborire este im
posibilă, chiar și pentru un „președinte pe viață“.

Din această încercare de forțe Duvalier n-a 
ieșit, cum s-ar putea crede, întărit. Dimpotrivă, 
după cum apreciază France Presse, criza politică 
din Haiti a (lobîn di t un caracter dramatic. Dicta
torul a rămas, practic, fără susținători, întrucît cei 
ce l-au menținut la putere s-au ridicat ei inșiși 
împotriva lui Papa, organizînd complotul amintit. 
Și o nouă echipă de adepți e greu dc format peste 
noapte.

ale patrioților
sud-vietnamezi
la Da Wang

înregistrat joi, la sud de baza 
ciocniri puternice între forțele

în Vietnamul de sud s-au 
militară de la Dan Nang două __ r - • •
patriotice și trupele americane angajate în cadrul operației „Ari- 
zona“. La 40 kilometri de bază, relatează corespondentul agenției 
Reuter, o companie de pușcași americani a fost prinsă sub tirul 
violent al patrioților, ascunși în adăposturi fortificate. în ajuto
rul americanilor au fost trimise întăriri, precum și avioane cu 
reacție care au folosit împotriva patrioților bombe cu napalm.

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

Făcînd bilanțul acțiunilor ofensive lansate de patrioții sud- 
vietnamezi în cursul lunii mai, agenția V.N.A. menționează că 
patrioții care au acționat in regiunea platourilor înalte au scos din 
luptă aproximativ 1 500 de inamici. In aceeași perioadă, în zona 
respectivă au fost doborite 15 avioane, 10 vehicule militare au 
fost distruse, iar un pod a fost aruncat în aer.
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DUPĂ cum anunță agenția 
A.N.S.A., zlldo Moro, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Italiei, și Amintore Fanfani, 
ministrul afacerilor externe, 
vor face o vizită oficială 
Marea Britanic, in zilele de 
și 28 iunie a. c.

Agenția citată precizează 
această vizită va avea Ioc 
invitația primului ministru bri
tanic Haroid Wilson.

în
27

că 
la

ratele sondei ..funcționează per
fect“. De la lansarea sa, „Ma- 
riner-5" a reușit să-și îndrepte 
„ochii sensibili“ spre steaua Ca- 
nopus care va fi folosită drept 
ghid și antenele spre Soare pen
tru a-și reîncărca bateriile e- 
lectrice. Sonda urmează să 
treacă în dreptul planetei Ve- 
nus la data de 19 octombrie.

SONDA spațială ,,Mariner-5“ 
își continuă zborul, planificat 
pe o durată de patru luni, spre 
planeta Venus. Un purtător de 
cuvînt al laboratorului pentru 
propulsie ■ cu reacție de la Pa
sadena a declarat că toate apa-

DUPĂ cum 
pondcntul din 
rului ..Financial Times“, guver
nul Turciei intenționează să in
troducă înlesniri speciale în do
meniul schimbului de valută 
pentru a spori fondurile pe care 
le obține de pe urma turismu
lui. Astfel, turiștii vor putea

relatează cores- 
Istanbul al zia-

schimba o liră sterlină contra 
31 de lire turcești, în timp ce 
la cursul oficial echivalentul li
nei lire sterline este de 25,2 lire 
turcești.

în anul 196G. Turcia a fost vi
zitată de 350 000 de turiști 
străini și pe cale oficială au fost 
schimbate doar aproximativ 
7 milioane lire sterline. Potrivit 
unor informații. schimburile 
neoficiale au fost de trei ori 
mai mari decît suma amintită.

Corespondentul subliniază că 
în anul 1967 se așteaptă ca Tur
cia să fie vizitată de 600 000 de 
turiști străini.

LA CHEMAREA Frontului de 
eliberare a sudului ocupat al 
Yemenului (Flosy), joi la Aden 
timp de o oră a încetat orice 
activitate. Flosy a adresat acest 
apel la grevă în urma asasină
rii unui membru al organizației 
patriotice. Joi după-amiază. o 
patrulă militară britanică a îm
pușcat un alt patriot.
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VALUL de frig neobișnuit 
care s-a abătut de cîteva zile 
asupra unor regiuni din Argen
tina a provocat moartea a 6 per
soane, anunță agenția Prensa 
Latina. Temperatura la Buenos 
Aires a înregistrat minus 5 gra
de C., din care cauză activitatea 
orașului a fost extrem de re
dusă. în provinciile Salta, San 
Juan și Jujuy, unde zăpada a 
căzut din abundență, circulația 
rutieră și feroviară a fost în
treruptă.

FIRMELE vest-germane 
„KRUPP" și „MAN“ construiesc 
pentru Institutul de radioastro- 
nomie Max-Planck din Bonn un 
radiotelescop cu antena de 100 
metri, una din cele mai mari 
instalații de acest gen din lume. 
Costul acestui radiotelescop 
este de aproximativ 26 milioane 
mărci.

CEL mai bătrîn om din Ma
rea Britanic, John Turner, a 
sărbătorit joi împlinirea respec
tabilei vîrste de 111 ani. într-o 
declarație făcută cu acest pri
lej, Turner a subliniat că lon
gevitatea sa se datorește faptu
lui că nu a băut alcool nici
odată. El a declarat că speră să 
sărbătorească cea de-a 120-a a- 
niversare.

Proces în deplasare
Tribunalul 

din Roma a 
joi seara, la 
consulatului 
din New York, ulti
ma sa 
procesul 
lor

penal 
tinut 

sediul 
Italiei

ședință în 
traficanțl- 

de stupefiante, 
membri ai „Mafiei“. 
Tribunalul a intero
gat, timp de două 
ore, pe Matteo Pal
meri, fost membru 
al organizației gang
sterilor americani 
„Cosa Nostra“, care, 
condamnat la 20 de 
ani închisoare de că
tre autoritățile ame-

ricane, a fost pus în 
libertate condiționa
tă în schimbul infor
mațiilor pe care le-a 
dat cu privire la ac
tivitățile gangsteri
lor. Palmeri care, de 
la eliberarea sa, tră
iește în permanență 
cu frica răzbunării 
„Mafiei“, a confir
mat în fața tribuna
lului informațiile 
furnizate de agenții 
Biroului federal de 
narcotice și a de
nunțat pe Vito A- 
gueci, ca fiind orga-

nizatorul principal 
al traficanților de 
heroină.

Tribunalul penal 
din Roma urmează 
acum să se înapoieze 
în capitala Italiei, 
unde procesul va 
continua în lumina 
mărturiilor obținute 
în S.U.A. Este pen
tru prima oară în a- 
nalele judiciare in
ternaționale cînd un 
tribunal, aflat în se
siune, ține ședințele 
sale în afara frontie
relor naționale.
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