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A intrat in funcțiune

DEVA (de la coresponden
tul nostru).

Pentru transportul concen
tratului feros de la Uzina de 
preparare Teliuc la aglomc- 
ratorul nr. 2 al Combinatului 
siderurgic din Hunedoara pe 
o distanță de cîțiva kilometri, 
recent a fost dat în exploatare 
un funicular. Funicularul are 
o capacitate de 1800 tone pe 
zi iar în final capacitatea sa 
va crește la peste 3000 tone 
pe zi.

înlocuirea transportului auto 
cu funicularul va asigura pe 
lingă o mai bună aprovizio
nare a furnalelor cu minereul 
necesar și înlăturarea pierde
rilor de materii prime care 
se înregistrau pe traseul Te- 
liuc-IIuncdoara.

Practica activității curente, 
nc-a demonstrat că folosirea tu
turor resurselor materiale și u- 
manc este condiționată de exis
tența unei structuri organizato
rice raționale a sistemului de 
conducere a pröceselor de pro
ducție. Pornind de la acest a- 
devăr, la întreprinderea „Țesă
tura“ Iași, în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a producți
ei și muncii problema organizării 
conducerii producției a fost luată 
în studiu încă de la început ur- 
mărlndu-se ca. pornind de la dia
gramele de atribuțiuni ale fie
cărui compartiment și a fluxului 
informațional necesar pentru asi
gurarea conducerii operative și 
eficiente a producției, să se sta
bilească schema corespunzătoare 
— organigrama.

în varianta adoptată s-a urmă
rit în primul rînd lichidarea pa
ralelismelor existente în activi
tatea unor servicii, corelarea pro
blemelor de aprovizionare, pro
ducție și desfacere în ceea ce 
privește termenele, comasarea a-, 
tribuțiilor, a răspunderii perso
nale, în cadrul compartimentelor.

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU la întîlnirea

Doresc. înainte de toate, să 
vă transmit d\% întregului 
corp didactic și tuturor stu
denților, un călduros salut din 
partea Comitetului Central al 
partidului și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România.

Brașovul este cunoscut ca 
un vechi centru industrial. în 
anii socialismului industria, 
îndeosebi industria construc
toare de mașini, a cunoscut o 
dezvoltare foarte puternică. 
Dar în anii socialismului Bra- 
șo^ul a devenit cunoscut și ca 
unul din centrele universitare 
ale României. Aici funcționea
ză două institute de învăță
mînt superior în care învață 
peste 5 000 de studenți. La a- 
ceasta se adaugă un număr 
mare de licee, de școli de cul
tură generală care cuprind 
totalitatea tineretului, școli 
profesionale și tehnice care 
completează si sudează intr-un

tot formarea cadrelor necesa
re industriei noastre socialiste 
in plină dezvoltare. Este de 
înțeles că nu se poate concepe 
o industrie puternică, și însăși 
construirea socialismului fără 
dezvoltarea învățămîntului, 
fără un învățămînt superior 
bine organizat, la nivelul celor 
mai înalte performanțe pe 
plan mondial, fără ridicarea 
nivelului de cultură al între
gului popor. Socialismul însuși 
înseamnă civilizație, cultura 
cea mai avansată și tocmai 
acesta este drumul principal 
pe care îndreaptă partidul 
nostru, guvernul țării noastre 
întreaga dezvoltare a învăță
mîntului, științei și culturii, 
ax’înd convingerea că numai 
așa ne vom îndeplini îndato
rirea de a construi socialismul 
și a crea condițiile pentru fău
rirea societății comuniste in 
România.

Conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați

Delegația Republicii Socia
liste România la sesiunea extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată examinării 
situației din Orientul Apropiat, 
va fi condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România.

Din delegație I
Comeliu Mănescu, 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România.

Delegația este însoțită de con
silieri și experți.

Avem, fără îndoială, rezul
tate bune în dezvoltarea învă
țămîntului de toate gradele, 
inclusiv a învățămîntului su
perior. Un exemplu al acestor 
rezultate îl constituie și activi
tatea instituțiilor de învăță
mînt din Brașov — Institutul 
politehnic. Institutul pedago
gic. școli șî licee. Desigur, dacă 
ne-am mărgini la comparații 
cu situația dinainte de război, 
cind învățămîntul era destul 
de slab dezvoltat, si nu reușea 
să formeze numărul necesar 
de cadre pentru toate ramurile 
economiei noastre, am putea 
spune că rezultatele sînt peste 
așteptări. Cu toate acestea, to
varăși. nu putem să nu remar
căm că mai există încă o se
rie de neajunsuri chiar în ce 
privește asigurarea numărului 
de cadre pentru industrie, 
pentru celelalte domenii ale 
activității cultural-ștîințifice si 
sociale din patria noastră. Nu 
reușim cu actualul număr de 
absolvenți ai institutelor de 
învățămînt superior să satis
facem necesitățile în continuă 
creștere. Sînt neajunsuri poate 
și mai mari în ce privește asi
gurarea cu cadre tehnice me
dii. domeniu care o perioadă 
însemnată nu s-a bucurat de 
atenția necesară, ceea ce se 
resimte în activitatea între
prinderilor și a unor instituții. 
De aceea, partidul și guvernul 
se preocupă în mod deosebit 
de crearea condițiilor pentru 
remedierea acestei situații în 
cel mai scurt timp și asigura
rea în anii următori a econo
miei, cît și întregii activități 
sociale cu cadre bine califi
cate, pregătite în învățâmm- 
tul ' superior si mediu, care 
să-si aducă contribuția la pro
gresul continuu al societății 
noastre socialiste.

Tn această pnvin‘3. fără în
doială. că atît învățămîntului

superior cît și celui liceal, teh
nic și de cultură generală din 
Brașov le incumbă sarcini 
mari în viitor. Dar. sîntem 
convinși că corpul didactic, 
profesorii din învățămîntul 
superior și din licee vor munci 
cu tot entuziasmul și pricepe
rea pentru a-și îndeplini în
datoririle ce le revin în mi
nunata activitate de formare 
a generațiilor viitoare de in
telectuali ai patriei noastre.

Pe lîngă satisfacerea din 
punct de vedere numeric, este 
necesar să ne preocupăm și de 
nivelul cunoștințelor specialiș
tilor de mîine. $i aici avem, 
fără îndoială, rezultate bune, 
care se oglindesc în însuși fe
lul cum muncesc inginerii. în
treaga noastră intelectualitate. 
Dar n-am putea spune că nu 
mai avem nimic de făcut în 
acest domeniu. Avem poate 
chiar mai mult de făcut decît 
în ce privește creșterea nu
mărului de 
organizarea 
nostru, 
ritelor 
mineri 
privințe destul de serioase — 
față de nivelul cunoștințelor 
pe plan mondial. Or, e de în
țeles și cred că nu e nevoie să 
insist asupra faptului că. dacă 
nu asigurăm înarmarea tine
retului nostru cu cunoștințele 
cele mai moderne în toate do
meniile de activitate, nu vom 
reuși să formăm intelectuali
tatea de care avem nevoie 
pentru făurirea societății celei 
mai avansate — societatea so
cialistă și comunistă. Iată de 
ce partidul nostru, guvernul 
se preocupă în mod deosebit 
de măsurile în curs de pregă
tire privind perfecționarea în- 
vățâmîntului superior și de 
toate gradele. Acestea sînt 
probleme care vor trebui să-i 
preocupe permanent pe cel

specialiști. în 
învățămîntului 

predarea dife- 
‘ ' ră-

în
discipline există 
în urmă — în unele

pe

sînt

care lucrează în acest dome
niu, deoarece, chiar dacă anul 
acesta sau anul viitor vom ri
dica învățămîntul nostru la 
nivelul cunoștințelor actuale 
pe plan mondial, fără îndoia
lă că peste un timp, dacă nu 
ne vom informa și nu vom 
studia permanent tot ceea ce 
este nou vom rănii ne iar în 
urmă, ceea ce a constituit în 
trecut un neajuns al activității 
noastre. Va trebui ca o dată 
cu perfecționarea învățămin- 
tului nostru să luăm și măsu
rile necesare pentru ca toate 
institutele de învățămînt, ca
drele didactice să fie perma
nent la curent, să cunoască și 
să-și însușească continuu tot 
ceea ce apare nou pe plan 
mondial în fiecare domeniu 
de activitate. Școala româ
nească are în această privință 
o tradiție bună. întotdeauna 
cei mai înaintați oameni de 
știință și cultură din România 
s-au străduit — și spre cinstea 
lor trebuie să spunem că au 
reușit — să țină pasul cu noile 
cuceriri și să-și aducă contri
buția uneori nu numai la dez
voltarea științei și culturii na
ționale. dar și la îmbogățirea 
tezaurului universal cu desco
peririle și activitatea lor. Sîn- 
tem convinși că intelectuali
tatea noastră, urmînd exem
plul înaintașilor, care au mun
cit cu entuziasm și rîvnă pen
tru progresul României, nu va 
precupeți nimio pentru a obți
ne rezultate și mai bune, pen- 
tru a ridica învățămîntul, 
știința și cultura românească 
la nivelul înaltelor exigențe 
actuale.

în Brașov se află și unele 
institute de cercetări ; în ca
drul institutelor de învăță
mînt se desfășoară, de aseme
nea, o activitate rodnică de 
cercetare științifică. E necesar 
ca și acestui domeniu de ac
tivitate să-i acordăm mai 
multă atenție, și în mod deo
sebit să asigurăm o mai bună 
organizare a cercetării în 
învățămîntul superior, ținînd 
seama de faptul că aici sînt 
concentrați specialiști cu o 
înaltă pregătire, că însăși 
perfecționarea învățămîntului 
solicită o permanentă activi
tate de cercetare din partea 
cadrelor didactice. Sîntem 
convinși că oamenii de știință 
din Brașov vor aduce, alături 
de toate forțele de cercetare 
din patria noastră, o contri
buție și mai însemnată la 
dezvoltarea științei, insepara
bil legată de întregul progres 
economic și social al patriei 
noastre.

în continuare, vorbitorul a 
arătat: în Brașov se desfă
șoară și o intensă activitate 
artistică, de creație literară, 
muzicală, cu rezultate îm
bucurătoare. deși n-am putea 
spune că oamenii de creație

din Brașov, și 
n-ar mai avea 
făcut. Sperăm 
mereu crescînde de opere li
terare, artistice, muzicale din 
ce în ce mai bune, exigențele 
poporului nostru, dornic de 
frumos, de cultură, îi vor în
aripa mai mult pentru a pune 
la îndemîna oamenilor muncii 
opere care nu numai să ega
leze lucrările înaintașilor, in
clusiv ale celor din Brașov, ci 
să reprezinte, totodată, o 
treaptă superioară în creație, 
potrivit cerințelor 
care o trăim. Ve 
oamenii noștri de creație să 
învețe mai mult din activita
tea înaintașilor, din faptul că, 
preocupîndu-se de frumos, a- 
ceștia au știut minunat să-1 
îmbine cu lupta pentru elibe
rare socială și națională. Ope
rele scriitorilor, poeților, mu
zicienilor care se găsesc astăzi 
în patrimoniul culturii noas
tre naționale și au pătruns în 
cultura universală aparțin toc
mai acelor creatori care au 
legat activitatea lor de lupta 
pentru eliberarea socială și 
națională a poporului, pentru 
progresul țării.

Aici muncesc și învață îm
preună în fabrici, în instituții 
de învățămînt, în cooperative 
— a spus în continuare vor
bitorul — români, maghiari, 
germani, care de veacuri au 
făurit bunurile materiale și 
spirituale, tot ceea ce se gă
sește pe aceste meleaguri. 
Fără îndoială că munca este 
aceea care înfrățește cel mai 
mult oamenii, deoarece fabrica, 
uzina, vorbesc o singură limbă, 
mașina ascultă de o singură 
limbă — aceea de a ști să o 
conduci cu pricepere. Fie că 
vorbești limba română, ma
ghiara sau germana, dacă nu 
stăpînești mașina, aceasta nu 
le aiută cu nimic. Nu întîm
plător clasa muncitoare este 
aceea care are menirea isto
rică ca, desființînd inegalita
tea socială, sâ lichideze pen
tru totdeauna și asuprirea na
țională, să creeze societatea 
socialistă și comunistă, în 
care dispar pentru totdeauna 
discriminările, toți cetățenii 
sînt egali în drepturi, mun
cesc pentru binele lor, al pa
triei comune.

Totodată, știința și cultura, 
toate ramurile lor vorbesc de

fapt o singură limbă. Și ma
tematica, și fizica, și chimia, 
și botanica, oricare domeniu 
al științei poate să fie stăpî- 
nit dacă oamenii de știință, 
indiferent de limba în care 
vorbesc și scriu li se consacră 
cu dăruire. Operele și ac
tivitatea științifică au valoare 
numai în măsura în care co
respund cerințelor dezvoltării 
economice și sociale a patriei 
noastre. In orice limbă ar fi, 
dacă cercetarea științifică sau 
învățămîntul se desfășoară la 
un nivel scăzut, ele nu au 
pînă la urmă valoare. Știința 
și cultura joacă un rol de 
seamă în lupta pentru lichi
darea înapoierii, a prejudecă
ților privind deosebirile între 
naționalități, prejudecăți care 
au fost folosite de clasele ex
ploatatoare în trecut pentru 
a-i învrăjbi pe oameni și a 
putea astfel mai lesne să-i 
asuprească.

Nu întîmplător cei mai îna
intați oameni de știință și 
cultură — români, maghiari, 
germani — s-au ridicat în de
cursul veacurilor împotriva

(Continuare în pa". a Il-a)

Mărturisesc că-mi face plăcere 
ca, răspunzînd solicitării „Scînteii 
tineretului“, de Ziua aviației, să 
stau de vorbă cu voi, tineri ci
titori, despre temerarii văzduhu
lui, despre cei care, asemenea 
vouă, își consacră eforturile, ener
gia, întreaga lor capacitate de 
muncă țării și privesc cu mîn- 
drie și încredere spre înălțimile 
prezentului și viitorului ei.

Mi se pare firesc să evoc mai 
întîi prima tinerețe a aripilor ro
mânești. Aducem astfel un oma
giu celor care, biruind mari greu
tăți, au contribuit la împlinirea 
îndrăznețului vis al ființei umane 
de a se desprinde de Terra și au 
situat România în rîndul prime
lor țări din lume care au semnat 
actul de naștere al 
Ne gîndim la "* 
— care pentru prima oară în 
lume s-a înălțat 
mai greu decît acrul cu mijloace 
proprii la bord : la flăcăul din 
Binținți, Aurel Vlaicu — cel care 
în 1910, la 17 iunie, efectua pri
mul zbor cu un aparat conceput 
și construit în țara noastră, la

de generai • maior
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aviației. 
Traian Vuia

pe un aparat

eminentul om de știința Și cons
tructor, părintele aviației cu reac
ție — Henri Coandă; la Ion Pau- 
lat — constructorul primului hi- 
droavion românesc, la Grigore 
Brișcu, Tache Brumarescu, Henri 
August, Constantin Marinescu și 
la mulți alții ca ei care au pro
bat capacitatea, cutezanța, spiri
tul creator și inteligența talenta
tului popor de pe meleagurile 
carpatine.

Ne amintim cu mîndrie că în 
vremurile de pionierat ale avia
ției, zburătorii români au efectuat 
raiduri de răsunet în Europa, 
Africa și Asia ; că ei au ieșit bi
ruitori în însemnate concursuri 
aeronautice internaționale între- 
cînd în măiestrie pe alți ași ai 
aerului din străinătate. Numele 
căpitanului Gheorghe Bănciu- 
lescu — primul pilot din lume 
care a zburat cu proteze la am-

bele picioare, «ale lui Alexandru 
Papană, Traian Burduloiu, Ro- 
ineo Popescu, Ion Ghica — nu
me atît de dragi nouă, sînt în
scrise la loc de cinste în analele 
aviației naționale și mondiale.

Ștafeta acestor cuceritori ai 
înălțimilor a fost preluată și dusă 
mai departe de alți viteji eroi 
ai văzduhului. în luptele de a- 
cum 50 de ani de la Mărăști, Mă- 
rășești și Oituz, piloți ca Vasile 
Craiu, Mircea Zorileanu, Tase 
Rotarii, Ion Munteanu și alții au 
mînuit cu măiestrie aparatele de 
zbor împotriva celor care inva
daseră pămîntul nostru străbup.

Pagini nepieritoare de eroism 
au înscris în cartea tradițiilor de 
luptă a poporului neînfricații 
șoimi ai aviației militare române 
în bătălia pentru eliberarea de 
sub jugul fascist a gliei strămo
șești. pentru zdrobirea definitivă 
a Germaniei hitleriste. Partici- 
pînd împreună cu întreaga arma
tă română pe frontul antihitle
rist, Corpul I aerian a exe
cutat 4 306 misiuni cu 8 542 
ieșiri-avion, producînd inami-

cului pierderi grele în 
meni, armament și tehnică, 
aceste misiuni, piloți militari ca 
adjuncții stagiari Dîrjan Traian și 
Bouru Alexandru, locotenenții 
Mociornița Gheorghe și Năsturaș 
Vasile au săvîrșit fapte de un înalt 
patriotism, jertfindu-se pentru 
cauza sfîntă a patriei.

Continuînd aceste glorioase 
tradiții, în zilele noastre, aripile 
românești s-au ridicat tot mai 
sus și mai sus. Privești astăzi, ti
nere cititor, cerul senin al pa
triei. Pilotate de străjuitorii spa
țiului aerian, avioanele militare 
trec în zbor săgetat, în vuiet de 
tunet, cu viteze ce depășesc pe 
cea a sunetului; nave aeriene 
moderne transportă de la un colț 
la altul al țării sau dincolo de 
hotarele ei pe magistralele văz
duhului sute si mii de călători ; 
urmărești truda piloților din a- 
viația utilitară și sanitară care a- 
1‘ută oamenii sâ smulgă păinîntu- 
lui mai mult belșug, sau parti
cipă activ la asigurarea sănătății 
oamenilor ; te bucuri de perfor
manțele și victoriile aviatorilor

oa-
în

noștri sportivi : cu toții sînt fii 
credincioși ai patriei, stimați și 
prețuiți de întregul nostru popor.

Încadrîndu-se în efortul gene
ral al tuturor aviatorilor, 
personalul aviației militare se 
dăruie cu trup și suflet nobilei 
lui misiuni de apărător al țării. 
Nu odată am urmărit cutezătoa
rele evoluții ale piloților militari 
— în aplicații sau la antrena
mente — și trebuie să spun ca 
am încercat sentimente de satis
facție și mîndrie pentru iscusința 
cu care acești destoinici ostași 
mînuiesc 
de mare 
aparatura 
mamentul 
sul acestora am deslușit 
rnunca tehnicienilor, a 
turor oamenilor aerodroamelor 
care cu hărnicie și modestie a- 
iută 
lor de luptă 
diții 
noaptea, la înălțimi mici sau în 
stratosferă. Mulți dintre piloții a- E

(Continuare in pag. a IV-al ■

avioanele modeme, 
viteză și înălțime, 
lor complexă, ar

de bord. în succe- 
am deslușit și 

tu-

la îndeplinirea misiuni- 
’ , ' în orice con- 

meteorologice, ziua .și
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asupririi naționale, ca și a 
celei sociale, $1 au militat 
pentru înfrățirea între po
poare. Tocmai omul cu o cul
tură fnalntalft este acela care 
se manifestă ca cel mai aprig 
dușman al urii intre popoare, 
luptă activ pentru unirea tu
turor oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate Noi 
avem un singur dușman — 
clasele exploatatoare. Prin 
desființarea lor se lichidează

VOM FACE TOT CE DEPINDE DE NOI 
PENTRU TRIUMFUL CAUZEI PĂCII 

Șl PROGRESULUI SOCIAL
Preocupările partidului și 

guvernului nnsiru privind 
dezvoltarea economiei, știin
ței, culturii — a spus vorbi
torul — au drept scop să asi
gure progresul continuu al 
pz’riei noastre în același 
timp, trebuie să subliniem 
încă o dală că prin aceasta 
no îndeplinim arit îndatorirea 
f?*â de toți cei ce muncesc 
din România, cit si o îndato
rire internaționalislă. ne adu
cem contribuția ia întărirea 
sternului sortai tst mondial, 
la creșterea influenței socia
lismului în întreaga lume. Cu 
a'it mai mult azi. rîr.d în 
lume cercurile reacționare im
perialiste organizează un șir 
de comploturi și atentate la 
libertatea si independența po
poarelor, activitatea fiecărei 
țări socialiste și progresul ei 
econnnrco-sociâl au o impor- 
tan'ă deosebită atît pentru 
întărirea forței generale a 
sistemului socialist mondial, 
cit și pentru întărirea forțelor 
antiimperialiste din întreaga 
lume.

După cum vedeți, astăzi, ca 
și în trecut, reacția nea, împe* 
rialiștii recurg la aceleași 
mijloace de ațîțare â unui 
popor împotriva altuia, de 
învrăjbire a acestora, pentru 
a le putea subjuga și domina 
mai ușor. Arma otrăvită a în
vrăjbirii a adus de-a lungul 
a zeci și zeci de ani multe 
și multe nenorociri popoare
lor și multe beneficii marilor 
monopoluri imperialiste. Cu 
această armă au putut țările 
imperialiste să subjuge multe 
popoare și să le țină zeci și 
sute de ani in asuprire. Se mai 
încearcă și azi, așa cum s-a 
întimplat în Orientul Mijlo
ciu. să se recurgă la aceeași 
armă.

Cunoașteți poziția partidului 
nostru față de conflictul ar
mat dintre Izrael și țările 
arabe. Noi am considerat și 
considerăm că interesele țări
lor arabe și ale Tzraelului sînt 
nu de a se lupta între ele, ci 
de a-și rezolva problemele pe 
calea înțelegerii, a tratative
lor, că soluția adoptată trebuie 
să asigure atît dezvoltarea 
democratică a popoarelor a- 
rabe. realizarea un'tătii lor 
naționale, cît și dezvolta
rea democratică a Tzraelului, 
că numai în acest fel se vor 
crea baze trainice pentru a 
înlătura in viitor noi conflicte 
militare. Unitatea națională, 
dezvoltarea democratică a ori
cărui popor nu se pot realiza 
prin dezbinare și învrăjbire, 
prin lupta unui popor împo
triva altuia — care _ consti
tuie o piedică în înfăptu
irea propriilor aspirații de 
unitate națională și de inde
pendență — ci dimpotrivă 
sînt strîns legate de li
chidarea învrăjbirii naționa
le și de statornicirea prie
teniei și colaborării între 
popoare. Acesta este dru
mul pe care noi considerăm 
că trebuie să meargă toate po
poarele și care va aduce, fără

In frumoasa Țară a Bîrsei
Salutați de mii de brașoveni, 

oaspeții parcurg șoseaua de 
asfalt ce străpunge roditoarele 
plaiuri ale Țârii Bîrsei. Este 
străvechea Terra Blachorum 
— Tara Valahilor — men
ționată în diploma cavale
rilor loan. iți în anul 1247, 
pămintul unde dovezile de 
continuitate daco-romanâ și 
românească străbat viguros se
colele punînd pecetea lor în 
limba și cultura de pe aceste 
meleaguri

La Feldioara, unde se afla 
ruinele unei cetăți țărănești 
din secolul al XITl-lea, 
s-a înălțat în cinstea oaspeților 
un falnic arc de triumf în
conjurat de mii de oameni în 
costume bîrsene care fac con
ducătorilor de par’id și de stat 
o entuziastă primire. Aceeași 
atmosferă sărbătorească în 
toa'e celelalte mîndr? așezări 
bîrsene, la Rotbav, Măieruș și 
Hoghiz, comune puternice și 
prospere.

Primirea oficială în raionul 
Rupea are loc în Pădurea Bo
gății, la poala unui mîndru co
dru de stejar și fag. Urează 
bun sosi’ oaspeților tov. T>că 
Miron, prim-recretar al Co
mitetului ra’^na' Rupea el 
P C.R.. ’ov. Virgi! Stoian, pre
ședintele sfatului popular ra- 
iOColoana de mașini își conti
nuă apoi drumul spre Rupea, 

definitiv si posibilitățile pen
tru asuprii ea națională, se 
creează condiții ca întregul 
popor să muncească înfrățit 
în marea operă de construire 
a socialismului, știința, cul
tura, arta sînt chemate să-și 
aducă o contribuție și mai 
activa la făurirea omului nou 
cu o conștiință înaintată, con
știința omului socialist care, 
indiferent de naționalitatea 
sa, are o singură patrie — 
patria socialistă.

îndoială, și popoarelor arabe 
unitatea națională și progresul 
economic și social.

Se înțelege că Izraelul tre
buie să renunțe la pretențiile 
sale de a obține, în urma vic
toriilor militare, cuceriri teri
toriale. deoarece aceasta nu va 
face dccît să împiedice găsi
rea soluțiilor pentru rezolva
rea problemelor litigioase din 
aceasiâ zonă a lumii. De aceea, 
partidul și guvernul nostru au 
militat și militează ca țările 
arabe și fzraelul să pășească 
pe calea rezolvării probleme
lor dintre ele prin tratative, 
care să excludă în viitor 
amestecul puterilor imperia
liste. amestecul acelora care 
dnreso ca din acest conflict 
să-și consolideze poziția de 
dominație și să-și asigure în 
continuare surse mari de ve
nituri prin exploatarea imen
selor bogății petroliere.

Sîntem convinși că rațiunea 
și înțelepciunea vor triumfa, 
că țările arabe și Tzraelul vor 
găsi calea pentru a conviețui 
împreună, calea care le va asi
gura progresul economic și so
cial atît unora cît și celorlalți. 
Noi vom continua să milităm 
în acest sens, considerînd că 
în felul acesta ne îndeplinim 
îndatorirea atît față de po
porul nostru, care dorește să 
facă totul pentru a nu se 
ajunge la un război mondial, 
cît și față de toate popoarele, 
față de mișcarea antiimpe- 
rialistă de pretutindeni. For
țele antiimperialiste sînt ho- 
tărîte să împiedice revenirea 
la dominația imperialismului 
acolo unde el a fost înlăturat, 
militează pentru eliberarea 
popoarelor aflate încă în ro
bia colonială și pentru zădăr
nicirea unui nou război mon
dial. Noi apreciem că aceste 
forțe sînt în stare, dacă vor 
acționa cu fermitate, unite, să 
împiedice reacțiunea imperia
listă să dezlănțuie un nou răz
boi mondial Vom face și în 
viitor totul pentru a ne aduce 
contribuția la triumful marii 
cauze a păcii și progresului 
social.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : As 
dori să exprim încă o dată 
convingerea că cei ce lucrează 
în învățămînt. în cercetarea 
științifică, în toate domeniile 
activității culturale și de crea
ție, tinerii de pe băncile uni
versităților și institutelor de 
învățămînt superior, vor face 
totul ca să obțină rezultate și 
mai bune în ridicarea nivelu
lui învățământului nostru. își 
vor aduce în felul acesta con
tribuția la făurirea intelectua
lității de mîine, la progresul 
continuu al patriei noastre pe 
drumul socialismului și comu
nismului.

Vă doresc succes în activita
tea dv. și multă fericire 1

Cuvînt.area tovarășului Ni
colae Ceaușescu a fost, subli
niată în repetate rînduri de 
aplauzele puternice și ovațiile 
celor prezenți.

centrul raional, pitoresc orășel 
așezat sub dealul de bazalt pe 
care se află vechea cetate ce 
a constituit din secolul al 
XlV-lea pavăza de apărare a 
locuitorilor. Mii de localnici în 
costume populare românești, 
săsești și maghiare îi întîmpi- 
nâ cu urale pe oaspeți, care 
se îndreaptă spre liceul „Ște
fan O losif" din localitate în 
care funcționează secții cu 
predarea în limbile română, 
maghiară și germană Direc
torul liceului. Pantelimon 
Constantin, urează bun so
sit conducătorilor de partid 
si de stat invitîndu-i să vizi
teze sălile de clasă și infor- 
mîndu-i despre munca cadre
lor didactice și a elevilor.

în piața din centrul orașului 
Rupea s-au strîns peste 15 000 
de cetățeni, practio toată su
flarea orașului. Deschizînd a- 
dunarea populară, tovarășul 
Tică Miron, orim-secretar al 
comitetului raional de partid, 
a urat bun sosit conducători
lor de partid si de stat în nu
mele celor 21 OOD de țărani 
cooperatori de pe meleagurile 
acestui raion agricol bogat. Ra
portând despre dezvoltarea ra
ionului. el a relevat succesele 
obținute în creșterea produc
ției vegetale și animale. în ri
dicarea nivelului de viată al 
cooperatorilor. în dezvoltarea 
învățămîntului și a eulturii.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Adresind locuitorilor orașu
lui și raionului Rupea un 
călduros salut, vorbitorul a 
spus : Am ascultat cu deosebi
tă bucurie rele nrătate de to
varășul prim-secretar al co
mitetului raional do partid cu 
privire la rezultatele bune pe 
care le-ați obținui în agricul
tură. faptul că încă în acest 
an veți realiza sarcina trasată 
de Congresul al îX-loa îh do
meniul zootehniei pînă în 
1970. Sînt rezultate bune. De 
altfel am văzut ogoarele din 
raionul dumneavoastră, care 
se prezintă bine pînă acum. 
Sîntem convinși câ țăranii 
cooperatori din raion. Ia fel 
ca cei din întreaga țară, vor 
obține recolte bune în acest 
an. contribuind în acest fel la 
creșterea avuției naționale a 
patriei noasire Pentru reali
zările de pînă acum vă felici
tăm din toată inima și vă do
rim succese și mai mari.

Tn raionul si orașul Rupea 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — lucrează și înva
ță oameni ai muncii români, 
maghiari, germani, care de se
cole au făurit împreună tot 
ceea ce există pe aceste me
leaguri. iar astăzi, sub condu
cerea partidului nostru, mun
cesc umăr la umăr pentru 
construirea socialismului în 
patria comună — România so
cialistă.

La intrarea în oraș am vizi
tat școala. Ne-a produs o deo
sebită impresie si satisfacție 
faptul câ copiii din acest oraș, 
români, germani și maghiari, 
învață de mici împreună 
în limba lor maternă și 
cresc însuflețiți de aceleași 
idealuri de a-șî însuși cele 
mai valoroase cunoștințe, de a 
se pregăti pentru a deveni 
buni cetățeni ai patriei lor, 
astfel ca mîine. luînd locul 
înaintașilor, al părinților lor, 
să contribuie înfrățiți la făuri
rea societății socialiste și co
muniste din România. Pers
pectivele mari, la a căror rea
lizare vă aduceți o contribu
ție activă și dumneavoastrăj 
cetățenii raionului și orașului 
Rupea, ne dau garanția că în 
anii următori, nivelul de viată 
al tuturor oamenilor muncii, 
muncitori, țărani. Intelectuali, 
va crește si mai mult, că pa
tria noastră va fi tot maî bo
gată. mai înfloritoare.

Continuîndu-si drumul între 
satele Fîșer și Criț. într-o po
iană verde, oaspeții fac popas 
la o stînă caracteristică pentru 
această regiune de păstorit 
unde sînt primiți cu ospitali
tatea tradițională a bacilor șî 

.ciobanilor care oferă un prîr.z 
ciobănesc.

După trecerea prin comunele 
Mihai Viteazu, Saschiz, Vînă- 
tori unde bucuria populară se 
desfășoară bogat în cinstea 
oaspeților, coloana de mașini 
se oprește la Albești, la casa 
memorială închinată marelui 
poet maghiar Tctofi Sandor 
care a căzut eroic chiar în a- 
ceastă localitate, în lupta din 
primăvara anului 1849 împo
triva trupelor contrarevoluțio
nare.

La intrarea în casa memo- 
rială, conducătorii de partid și 
de stat sînt salutați de prof. 
Petcu Mercurie, șeful secției 
de învățămînt a raionului Si
ghișoara, care îi însoțește pe 
oaspeți, evocînd firul vieții și 
al operei poetului. Oaspeții 
cercetează cu interes expona
tele care luminează profilul 
de luptător al poetului, legă
turile lui cu revoluționarii vre
mii. stampele și hărțile care în
fățișează bătăliile la care a 
participat, obiectele personale 
care i-au aparținut.

înalta prețuire de care s-a 
bucurat și se bucură opera lui 
Petdfi în patria noastră este 
ilustrată de numeroasele edi
ții ale versurilor lui, în lim
bile română și maghiară, prin 
larga difuzare a moștenirii lui 
poetice. Ca o încununare, la 
sfîrșitul vizitei, se prezintă un 
recital din versurile poetului 
în limbile română și maghia
ră. în cartea de onoare a ca
sei memoriale, oaspeții au 
scris : „Poet genial și neînfri
cat luptător revoluționar, Sân- 
dor Petdfi s-a jertfit în lupta 
pentru libertate și progres so
cial. Cauza eroilor revoluțio
nari de la 1848 și-a găsit o su
perioară întruchipare în anii 
socialismului, cînd în strînsă 
frăție oamenii muncii români, 
maghiari și germani constru
iesc patria lor comună — Ro
mânia Socialistă".

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

Primul popas se face la 
Complexul de faianță și sticlă, 
cea mai importantă unitate 
industrială a orașului Sighi
șoara. Aici, conducătorii de 
partid și de stat sînt întâmpi
nați cu urale și flori de mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderii, de reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Este prezent 
tov. Alexandru Sencovici, mi
nistrul industriei ușoare. Se 
vizitează secțiile complexului. 
Conducătorii de partid și de 
6tat re interesează îndeaproa
pe de activitatea desfășurată

Aspect din timpul adunării populare din orașul Rupea

de colectivul întreprinderii 
pentru ridicarea eficienței eco
nomice a producției, de varia
tele probleme pe care le ridi
că activitatea productivă. Din 
explicațiile directorului între
prinderii, inginerul Vasile 
Pupăză, se desprinde faptul 
că, în cei 9 ani care s-au scurs 
de la darea în exploatare a 
primei unități din cadrul a- 
cestui complex, întreprinderea 
a înregistrat rezultate deose
bite, producția cunoscînd o 
dinamică continuu ascenden
tă.

Conducătorii întreprinderii 
arată că încă din acest an aici 
vor începe importante lucrări 
de investiții, care vor spori 
capacitatea fabricii de faian
ță de la 5 000 tone cît este în 
prezent la 8 000 tone.

în încheierea vizitei, condu
cătorii de partid și de stat au 
urat colectivului Complexului 
de faianță și sticlă noi succe
se în activitatea de viilor.

întreaga Sighișoara a ieșit 
în întîmpinarea conducători
lor de partid și de stat, stră
zile pitorești sînt neîncăpă
toare, la balcoane și la feres
tre s-au pus steaguri, flori.

Cetate veche, întemeiată la 
1198. important centru econo
mic al Evului de mijloc, Si
ghișoara a întreținut legături 
permanente cu Moldova și 
Țara Românească, atestate 
prin numeroase documente și 
mărturii. Cursul istoriei aces
tui oraș este evocat secol de 
secol, prin exponatele muzeu
lui organizat în cel mai re
prezentativ monument, turnul 
cu ceas, construit între seco
lele XTTT și XTV. Aici, condu
cătorii de partid și de stat 
primesc explicații amănunțite 
de la directorul muzeului, prof. 
Alecu Hobai, secretarul Comi
tetului raional de cultură și 
artă.

De la nivelul superior al 
turnului, unde se află meca
nismul celebrului ceas, oaspe
ții admiră frumoasa priveliște 
panoramică a Sighișoarei, apoi 
scriu în cartea de onoare a 
muzeului cuvinte de caldă a- 
preciere pentru valoarea isto
rică și de artă a acestui așe- 
zămînt.

în piața centrală a orașului 
are loc apoi un impresionant 
miting deschis de primul 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid, Vaier Giurgiu.

Relevînd succesele obținute 
de oamenii muncii din orașul 
și raionul Sighișoara. în tradu
cerea în viață a hotărîrilor ce
lui de-al IX-lea Congres, el a 
spus că toate acestea sînt o 
expresie a politicii înțelepte a 
partidului de industrializare a 
țării, de dezvoltare armonioa
să a tuturor ramurilor econo
miei noastre. Au luat apoi cu
vîntul Matei Iulian în numele 
muncitorilor de la complexul 
de faianță și sticlă Sighișoara, 
Schmidt loan, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din Saroș, prof. Pompi- 
liu Popescu, de la Liceul 
nr. 1. care aducînd salutul 
muncitorilor, țăranilor și ca
drelor didactice din Sighi
șoara au asigurat pe conducă
torii de partid și de stat că 
își vor înzeci eforturile pentru 
traducerea în viață a hotărîri
lor partidului.

în aplauzele miilor de sighi- 
șoreni. a luat apoi cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAU- 
ȘESCU.

în încheierea mitingului, un 
grup de cetățeni ai Sighișoa
rei în costumele vechi ale 
breslelor oferă inaltilor oas
peți daruri simbolice în amin
tirea acestui popas de neuitat.

Vlăstare noi
ale mdnstrializăru socialiste

Pe sub o poartă de lemn îm
podobită sărbătorește, conducă
torii do partid și de stat ajung 
în comuna Bralei, pc meleagu
rile raionului Mediaș. 43 de între
prinderi industriale, puternice u- 
nități agricole socialiste cu tarlale 
ce se întind pc 87 760 ha, cu pro
ducții mereu sporite înscriu aceste 
locuri pe coordonatele economiei 
noastre naționale în plin avînt. 
Mii de țărani cooperatori întâm
pină pe oaspeți la hotarul raio
nului, cu flori, crengi de brad, 
steaguri tricolore și roșii. în 
entuziastele urări de bun venit, 
formații corale și fanfare sătești 
interpretează cîntece închinate 
patriei și partidului.

Coloana de mașini se îndreaptă 
spre orașul Mediaș, străvechea 
așezare, cu șapte secole de exis
tență, este învestmîntată în straie 
alese. Un frumos arc de triumf 
străjuiește intrarea urbei. Aici au 
venit să-i salute pe conducătorii 
de partid și de stat un mare nu
măr de locuitori ai orașului.

La Tumul Aurarilor, unul din 
cele 21 de „catarge" de piatră ale 
burgului de odinioară, străjerii 
aflați pe parapet anunță prin 
sunet ele trompetă sosirea oaspe
ților. Porțile turnului, încadrate 
de halebardieri, se deschid. în 
semn de profundă prețuire și os
pitalitate, un „Burgmeister" oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
după datină, macheta vechii ce
tăți.

Cei peste 18 000 de oameni a- 
dunați în Piața Republicii întîm- 
pină cu nesfîrșite urale pe oaspeții 
veniți să participe la mitingul ce 
are loc aici.

în cuvîntul său, primul secretar 
al Comitetului orășenesc de par
tid Mediaș, Dumitru Tolciu, a 
exprimat în numele locuitorilor 
orașului bucuria de a avea ca 
oaspeți dragi pe conducătorii de 
partid și de stat. înfățișând noile 
realizări ale Mediașului, vorbito
rul a dat glas hotărârii oameni
lor muncii de a munci cu însu
flețire pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor Congresului al IX- 
lea al P.C.R.

întâmpinat cu vii aplauze, ia 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Aclamațiile nu mai contenesc, 
în ele își află mărturia dragostea 
celor prezenți față de partid și 
guvern.

Vizita continuă. în numeroase 
puncte ale orașului au fost orga
nizate originale expoziții care 
ilustrează o parte din activitatea

Pe Câmpia
Drumul spre Blaj urcă pe sub 

ghirlande de brad și flori, pe sub 
drapele roșii și tricolore, în ova
țiile și aclamațiile mulțimii.

Blajul e încărcat de vestigii ale 
trecutului, amintind la tot pasul 
de mari figuri ale istoriei și cul
turii noastre. Aici a luat ființă 
la 1754 cea mai veche școală 
românească din țara noastră; 
Școala Ardeleană e și ea strîns 
legată de Blaj împreună cu marii 
ei cărturari — Samuel Micu, 
Gheorghe Șincai, Petru Maior, 
Ion Budai-Deleanu. Aici se află 
stejarul lui Avram Iancu precum 
și teiul sub care a poposit Mi- 
hail Eminescu exclamînd plin de 
entuz’asm : „Te salut, mică 
Romă". Dar momentul prin care 
Blajul a pătruns adine și definitiv 

industrială locală. Bătrinul munci
tor loan Bordotâ de la Fabrica 
„Vitrometan“ se apropie de oas
peți și din partea muncitorilor a- 
cestei întreprinderi oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu o vază 
măiestrit încrustată.

O călduroasă primire face con
ducătorilor de partid și de stat 
populația din Copșa Mică, cen
tru al industriei chimice. Răspun- 
zînd saluturilor adresate de 
mulțime, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urează localnicilor noi 
succese în muncă, fericire și să
nătate.

în apropiere de comuna Șeica 
Mică, se află o stupină unde 
oaspeții sînt invitați să guste fa
guri de miere și să bea apă rece 
de izvor.

în dreptul comunelor Cenade 
și Broșteni, zeci de dansatori se 
prind în frumoasele jocuri de pe 
Ti m ave.

Se profilează în stînga șoselei 
siluetele Complexului de indus
trializare a lemnului — Blaj, tî- 
năr vlăstar al industrializării so
cialiste. Aici conducătorii de par
tid și de stat sînt întîmpinați de 
Ion Rîmbu, adjunct al ministru
lui economiei forestiere, de con
ducătorii și muncitorii întreprin
derii. Directorul complexului, ing. 
Aurel Popa, prezintă oaspeților 
aspecte din activitatea întreprin
derii, în care anual 220 000 rrj-c. 
de masă lemnoasă, devin, prin- 
tr-o neîntreruptă metamorfoză, 
placaje, panel, plăci fibrolem- 
noase, binale, mobilă. Conducă
torii de partid și de stat sînt in
vitați să viziteze expoziția din 
incinta complexului. Grafice și 
panouri oglindesc dinamica as
cendentă a producției, care se 
dezvoltă într-un ritm mediu anual 
de 15.8 la sută. Oaspeții se opresc 
cu interes în dreptul exponatelor 
prezentate de cele cinci fabrici 
ale complexului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită pe muncitorii, tehnicienii 
și inginerii întreprinderii, care au 
îhdeplinit și depășit sarcinile de 
producție pe primele cinci luni 
ale anului la toți indicatorii, re- 
comanclîndu-Ie, totodată, să se 
preocupe mai stăruitor de orga
nizarea științifică a muncii, în 
vederea ridicării în continuare 
a eficienței economice a între
prinderii.

într-o atmosferă de însuflețire, 
conducătorii de partid și de stat 
își iau rămas bun de la construc
torii de mobilă, urîndu-le noi și 
importante succese.

Libertății
în conștiința poporului român 
este anul revoluționar 1848. Loc 
de întîlnire al țăranilor iobagi 
din întreaga Transilvanie, Blajul 
a devenit un simbol al luptei 
pentru drepturile sociale și națio
nale ale românilor Pe cîmpia de
numită de atunci Cîmpia Liber
tății se adunaseră peste 40 000 
de țărani clin toate părțile Tran
silvaniei. Adunarea de la Blaj a 
înscris în programul revoluției 
de la 1848 importante re
forme burghezo - democratice, 
ca desființarea imediată a io
bagi ei. egalitatea în drepturi 
a românilor cu naționalită
țile conlocuitoare din Tran
silvania. școli cu limba de pre
dare română etc. Masele adunate 
la Blaj și-au manifestat dorința 

unirii cu Țara Românească ?1 
Moldova.

...Acum, ca șl atunci în ’48, 
Cîmpia Libertății freamătă de 
oameni. Reconstituită fidel, după 
stampele vremii, adunarea e așe
zată în cete dispiișp ca razele 
soarelui. Moți îmbrăcațl în 
straiele lor specifice, țărani din 
părțile Hunedoarei și ale Sibiului, 
de pe Tîrnave și de pc Mureș, au 
sosit aici întocmai ca în acea 
memorabilă primăvară a anului 
1848 și întocmai ca atunci se află 
printre ci țărani maghiari și sași.

în uralelc și aclamațiile mulți
mii, conducătorii do partid și de 
stat se opresc pentru un mo
ment de reculegere în fața obe
liscului ridicat în amintirea lup
tei revoluționare a poporului 
nostru de la 1848. Apoi întreaga 
adunare retrăiește înălțătoarele 
momente de acum 119 ani. Un 
cor uriaș, acompaniat de fanfare, 
intonează „Marșul lui Iancu". Bu- 
ciumașii aflați pe dealurile din 
jur dau Semnalul de deschidere 
a adunării.

în tăcerea care domnește 
deasupra Cîmpiei Libertății 
răsună emoționant cuvintele 
lui Simion Bărnuțiu.

De-a lungul întregii evocări, 
marea adunare cunoaște clipe 
de înalt entuziasm și de adîn- 
că emoție, care culminează cu 
jurâmîntul final : „Jur că voi 
duce totdeauna națiunea noas
tră română pe calea dreaptă 
și legiuită, și o voi apăra cu 
toate puterile în contra orică
rui atac și asupriri, nu voi lu
cra niciodată în contra drep
turilor și a intereselor națiunii 
române și voi ținea și voi a- 
păra legea și graiul român, 
precum și dreptatea, egalita
tea și frățietatea. Pe aceste 
principii voi respecta toate na
ționalitățile ardelene poftind 
egala respectare de la dînse- 
le, nu voi încerca să asupresc 
pe nimenea dar nici nu voi 
suferi sâ ne asuprească nime
nea. Voi conlucra după putin
ță la desființarea iobăgiei, la 
emanciparea industriei și a co
merțului, la păzirea dreptății, 
la înaintarea binelui, umani
tății, al națiunii române și al 
patriei noastre".

Văzduhul răsună de dangă
tul tuturor clopotelor din ți

In cetatea Sibiului
Continuîndu-și călătoria în regiunea Brașov, tovarăși! 

Nicolae Ceaușescu, cu soția, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, 
Emil Bodnaraș, Ilie Vcrdeț, cu soția, Leonte Răutu, Jaiios 

Fazekaș, Constantin Pîrvulescu și Ion Popescu-Puturi au so
sii sîmbâtă dimineața, cu un tren special la Sibiu.

Vechea capitală a Transilva
niei, care a jucat un rol de sea
mă în istoria țării, a devenit 
în condițiile socialismului, un 
puternic centru industrial și 
cultural. Datorită investițiilor 
făcute an de an, au fost lărgi
te capacitățile de producție 
existente și s-au creat altele 
noi, înzestrate cu mașini și uti
laje la nivelul tehnicii mon
diale. Sibiul industrial produ
ce utilaje pentru industria chi
mică, petrolieră, minieră și 
metalurgică, pentru industria 
textilă, mașini-unelte, aparate 
de măsură și control, piese de 
schimb auto, țesături de lînă, 
tricotaje de lînă și mătase, 
diferite produse alimentare, de 
artizanat, produse ale indus
triei poligrafice, mobilă și ves
tite articole de marochinărie. 
Ca urmare, valoarea producți
ei globale a crescut în perioada 
1948—1967 de aproape 30 de 
ori in industria metalurgică și 
constructoare de mașini și de 
15 ori în industria textilă și 
alimentară.

Mii de oameni ai muncii, ro
mâni, germani, maghiari care 
prin munca lor înfrățită au 
dat o nouă înfățișare acestui 
oraș, au venit în întîmpinarea 
înalților oaspeți, manifestîn- 
du-și dragostea nețărmurită 
fată de Partidul Comunist Ro
mân. Peronul gării este domi
nat de o mare pancartă cu 
urarea : „Bine ați venit iubiți 
conducători de partid și de 
stat în orașul nostru !“

La coborîrea din tren oaspe
ții sînt salutați de tovarășii 
Aurel Cristea, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Sibiu, Nicolae Mar- 
chian, prim-secretar al Comi
tetului raional de partid, și de 
al ți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat Un 
grup de tineri și tinere. îi îm
bie pe oaspeți să guste din co
zonac ardelenesc și vin de Tîr
nave. O fanfară muncitorească 
și corul reunit al pionierilor 
din oraș intonează cîntece de 
slavă partidului. După un o- 
bicei tradițional copiii aștern 
în calea conducătorilor de 
partid și de stat ghirlande de 
frunze de stejar împletite cu 
flori.

De la gară, coloana de ma
șini Se îndreaptă către „Ora
șul de jos", unde persistă și

Comori de cultură
și simțire românească

Oprindu-se în fața parcului 
Astra, conducătorii partidului 
și statului sînt aclamați cu în
suflețire de mii de cetățeni. 
Profesorul Gheorghe Popes
cu invită pe oaspeți să 
viziteze biblioteca orășeneas
că. Este față președin

nutul Blajului. Ca un curcubeu 
se ridică pe cer, dungi late în 
culorile roșu, galben și albas
tru, învăluind Cîmpia Libertă
ții în faldurile drapelului țării, 
in vreme ce corul Intonează 
„Trei Culori".

In această atmosferă de 
înalt patriotism, în care senti
mentul de adînc respect față 
de tradițiile revoluționare ale 
poporului se contopește cu 
dragostea fierbinte față de 
conducerea de partid și de 
stat a României socialiste are 
loc mitingul de pe Cîmpia Li
bertății.

în numele oamenilor muncii 
din raionul Mediaș, oaspeții 
sînt salutați de tov. Costin 
Felegean, prim-secretar al co
mitetului raional de partid, 
care prezintă în cuvinte suges
tive noua înfățișare a orașelor 
și satelor de pc aceste melea
guri. Nicolae Badea, muncitor 
la complexul de industrializa
re a lemnului, prof. Laurian 
Raica, directorul liceului „Ia- 
cob Mureșanu" din Blaj, Ion 
Rișca, președintele cooperati
vei agricole de producție Moj- 
na, exprimă în cuvintele lor 
dragostea și prețuirea de care 
se bucură politica înțeleaptă a 
partidului în rîndurile munci
torilor, țăranilor și intelectua
lilor din raion și asigură pe 
conducătorii de partid și de 
stat că vor îndeplini cu hotă- 
rîre sarcinile trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

în entuziasmul și însufleți
rea generală, ia cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea a fost însoțită în 
repetate rînduri de ovații și a- 
plauze îndelungate.

Pe Cîmpia Libertății coboa
ră înserarea. Corul și fanfara 
intonează Hora Unirii și în
treaga adunare se transformă 
într-o uriașă horă în care se 
prind și conducătorii de partid 
și de stat.

La despărțire secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. strînge 
mina la numeroși participanți 
la marea adunare.

Marea Cîmpie a Libertății 
răsună de aclamațiile puterni
ce ale mulțimii, care scandea
ză numele conducătorului des
tinelor României socialiste, 
Partidul Comunist Român.

astăzi vestigiile celor trei ce
tăți construite succesiv în se
colele XIII—XV. Ridicat pe 
locul unei vechi așezări dacice 
și al unui castru roman — Ce
tonia — Sibiul, menționat 
pentru prima dată în docu
mentele secolului al XII-lea, 
s-a dezvoltat în Evul Mediu ca 
un oraș de meșteșugari și ne
gustori și, în același timp, ca 
un puternic centru cultură!.

Sub zidurile cetății, un grup 
de trompetiști vestesc apropie
rea conducălorilor de partid și 
de stat. La intrare se înalță 
simbolic o masivă poartă, pe 
frontispiciul căreia strălucește 
stema veche a orașului. Burg- 
meisterul Sibiului, înmîneazâ 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cheia porții de intrare in ce
tate. La rîndul său, centumvi
rul — consulul Sibiului — ofe
ră oaspeților stema orașului și 
însemnele unor vechi bresle — 
simbol al ’scusinței și hărnici
ei meșteșugarilor sibieni.

în această atmosferă de evo
care a îndelungatei istorii si- 
biene, președintele Sfatului 
popular al orașului, tov. Con
stantin Buzdughină, dă citire 
documentelor prin care Comi
tetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc conferă to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer titlul 
de cetățeni de onoare ai ora
șului Sibiu, ca o mărturie a 
înaltei prețuiri a activității 
neobosite desfășurate în frun
tea partidului și guvernului, 
pentru înflorirea continuă a 
patriei și fericirea poporului 
român.

...Porțile cetății se deschid 
larg ; dar iată că pătrundem 
nu într-o lume medievală, 
cum s-ar fi părut, cl într-o 
lume a prezentului și a viito
rului... Copiii Sibiului au or
ganizat în actuala piață 
„6 Martie“, un adevărat 
oraș al tineretului în care di
ferite activități școlărești o- 
glindesc viața nouă pe care o 
trăiesc astăzi. în sunetele cîn- 
tecului „Azi e zi de sărbătoa
re“ au loc felurite manifestări 
artistice și sportive. Sute de 
copii înscriu cu trupurile lor 
urările „Trăiască Partidul Co
munist Român 1“, „Trăiască 
Republica Socialistă Româ
nia 1“.

De aici oaspeții străbat cen
trul orașului.

tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă. tov. Pom- 
piliu Macovei. Păstrătoare a 
unor prețioase documente de 
cultură românească, adunate în 
decursul centenarei sale acti-

j (Continuare în pag. a III-a)
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vități, această bibliotecă și 
cele mai multe dintre docu
mentele sale sini legate de 
numele „Astrei’1 — Asociația 
Transilvană pentru Literatură 
română și Cultura Poporului 
român — creată in anul 1861 ca 
rod al luptei și preocupării 
generației de la 1848 pentru 
făurirea prin cultură a unității 
naționale a românilor și ridi
carea culturală a maselor. A- 
sociația și-a promovat o mun
că de cercetare științifică $j o 
propacandâ cultural-cconomi- 
câ. care a cuprins marca ma
joritate a satelor transilvă
nene Edificiul caro adăpostește 
astlri bibliot eca A strei a fost 
ridicat în anul 1P03, prin danie 
generoasă a populației înse
tate de cultură.

Intrînd în sălile bibliotecii, 
conducătorii partidului si sta
tului vizitează expoziția re
trospectivă de documente, ma
nuscrise și tipărituri. Reține 
în primul rînd atenția un do
cument care atestă că în anul 
1544, de sub tiparnițele si- 
biene — încă de pe atunci 
vestite — a ieșit prima carte 
de slovă românească datorită 
lui Ff lip Moldovnnu. Sint ex
puse. de asemenea, vechi tipă
rituri și manuscrise transil
vane. muntene și moldovene, 
acte referitoare la legăturile 
revoluționarilor pașoptiști din 
cele trei ținuturi românești, 
apoi manuscrisele proiectelor 
de statute ale Astrei.

în fiecare an se organizau, 
sub egida Astrei. ample mani
festări populare la care ve
neau orășeni si săteni din mai 
toată Transilvania. O astfel 
de ..serbare a Astrei" a fost or
ganizată și în această zi, în 
parcul din fața bibliotecii, cu 
ocazia vizitei conducătorilor 
de partid și de stat

La intrarea în parc, trei bâ- 
trîni meseriași sibieni, poartă 
un steag. Fste steagul ..Reuni
unii sodalilor români din Si- 
tLii** de la înființarea căreia 
s-a scurs un veac. (Cuvîntul 
sodalitas în limba latină în
seamnă asociație. întovărășire). 
Tot} trei — pantofarul Tlie O- 
răsteanu, croitorul Emanoil 
Bânc’lă și zugravul Tosif Co
st ea, sînt membri ai Reuni
uni’ încă de la începutul vea
cului Cu vădită emoție, ei 
oferă steagul reuniunii tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Apoi 
oaspeții pătrund în lumea e- 
vocată de „Serbările Astrei“, 
așa cum o descriu documentele 
și cum și-o mai amintesc încă 
cei mai vîrstnici sibieni.

Una din cele mai fericite 
idei ale Astrei. era aceea de 
a organiza o amplă paradă a 
portului românesc și german 
din împrejurimile Sibiului, a- 
cordînd premii celor mai reu
nite costume. Acum au venit 
țărani din Gura Riului, Săli- 
ște și Tilișca, din Avrig și Cri
stian și din alte așezări unde 
portul își păstrează alesele sale 
frumuseți.

Tot aici se află expoziția 
sodalilor. Meseriașii au adus 
la expoziție tot felul de pro
duse lucrate cu mare mește
șug.

Oaspeții sînt invitați să asis
te la „Nunta ciobănească“, pri
lej de reînviere a unor variate 
obiceiuri din partea locului. 
Cîntecul, jocul, strigătura, tot 
alaiul de tradiții se îmbină în- 
tr-o suită încîntătoare, plină 
de voie bună.

Continuîndu-și vizita, oas
peții admiră expoziția de

Adezhme deplină 
față de politica internă 
și externă a partidului

Conducătorii de partid și de 
stat străbat apoi piața centra
lă a orașului unde sînt întîm
pinați de aproape 30 mii , de 
cetățeni din oraș și îm
prejurimi. Aici are loc un 
însuflețit miting. Luînd cuvîn- 
tul primul secretar al Comite
tului orășenesc de partid Sibiu, 
tov. Aurel Crislea. exprimă în 
numele locuitorilor orașului 
sentimentele de înaltă prețuire, 
de profundă dragoste. recu
noștință și devotament față de 
Partidul Comunist Român _ și 
Comitetul său Central. înfăți- 
șînd o serie de rezultate obți
nute în dezvoltarea economica 
șj socială a orașului, vorbitorul 
a asigurat Conducerea de par
tid si de stat că oamenii mun
cii români, germani și ma
ghiari înfrățiți, muncesc cu e- 
lan pentru traducerea în viață 
a mărețelor sarcini ce le re
vin din planul cincinal, con
tribuind astfel la înflorirea 
continuă a scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă 
România.

în cuvîntul său tov. Ioan 
Mețiu, vechi militant al miș

produse premiate — tra
diție statornicită de Astra, 
asistă apoi la un dans specific 
acestor serbări — călușerul, 
pe melodia „banul Mărăcine“, 
pentru ca npoi se oprească 
la „Expoziția de copii", o altă 
tradiție a Astrei, care premia 
în flecare an mamele ce-și în
grijeau și educau odraslele cu 
cea mai mare pricepere Poate 
că această admirabila tradiție 
și-ar găsi o binevenită reluare 
în zilele noastre, cînd atenția 
partidului și statului nostru 
este concentrată cu nemăsura
tă grijă spre creșterea și edu
cația viitoarelor generații de 
constructori ai comunismului.

La ieșirea din parc, condu
cătorii de partid și de stat 
sint din nou ovaționați de o 
mare mulțime de oameni.

în fața impunătoarei clădiri 
a muzeului Brukenthal în 
întîmpinarea lor vin direc
torul muzeului, prof. Nicolae 
Lupu, și întregul colectiv de 
conducere, urindu-le un cald 
„bun sosit" în acest vestit lă
caș de artă șî cultură.

Se vizitează cea mai valo
roasă secție a muzeului — ga
leria de artă plastică. Bruken- 
thalul — cel mai vechi muzeu 
din țară, de la deschiderea că
ruia se împlinesc 150 de ani
— pune astăzi la dispoziția 
maselor comori de artă de o 
mare valoare, reprezentative 
pentru principalele școli de 
pictură. Școala flamandă, de 
pildă, este ilustrata de opere 
ale lui Rubens, Van Dvck. 
Bronekhorst, Harmen Frnns 
Hals si alții, reprezintă școala 
olandeză, iar din cea germa
nă si austriacă sînt expuse lu
crări de Wertingen, Dichtl șî 
multi alții. Italienii Tizian, 
Srhîavone. francezii Duchet, 
Poussin. Ml nard sînt, de ase
menea. ilustrați în muzeu prin 
ooere de remarcabilă valoare. 
Galeria cuprinde și numeroa
se picturi, sculpturi și lucrări 
de grafică realizate pe terito
riul țării în secolele XVT-XTX
— Opere ale marilor noștri 
clasici ai culturii — Aman, 
Grigorescu, Andreescu, Luchi- 
an, Tonitza și alte strălucite 
peneluri, apoi picturi și sculp
turi contemporane. Condu
cătorii partidului și statului 
au cercetat cu mare in
teres tezaurul de artă expus 
în muzeu, felicitînd colectivul 
pentru grija cu care păstrează 
colecțiile și fructuoasa activita
te științifică.

în sala Baroc a muzeului a 
avut loc apoi o întîlnire a con
ducătorilor de partid și de 
stat cu reprezentanții intelec
tualității din Sibiu. Profesori, 
medici, cercetători științifici, 
artiști, ingineri, scriitori și 
compozitori au făcut oaspeți
lor o însuflețită manifestare 
de atașament față de politica 
înțeleaptă a Partidului Co
munist Român, de încre
dere în destinele patriei 
noastre socialiste și ale în
tregului popor român. O 
seamă de personalități repre
zentative ale vieții culturale și 
științifice sibiene au fost pre
zentate conducătorilor de par
tid și de stat. Adresîndu-se ce
lor prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat o înaltă apre
ciere activității rodnice a in
telectualilor din Sibiu — ro
mâni și germani — felicitîn- 
du-i pentru contribuția însem
nată la dezvoltarea științei și 
culturii, la făurirea socialis
mului în patria noastră.

cării muncitorești a arătat că 
nu este bucurie mai mare pen
tru el decît aceea de a vedea 
cum idealurile de libertate și 
bunăstare pentru care s-au 
jertfit în anii ilegalității nu
meroși fii ai poporului, au de
venit astăzi, sub conducerea 
partidului realitate. încer
căm un sentiment de pro
fundă recunoștință față de 
conducerea partidului pen
tru grija și atenția cu care îi 
înconjoară pe vechii militanți
— înalta pildă de respect și 
prețuire a tradițiilor mișcării 
noastre revoluționare. Vorbi
torul a încredințat conducerea 
de partid și de stat că va face 
totul pentru a-.și aduce contri
buția la educarea generației 
tinere în spiritul dragostei .și 
devotamentului nemărginit 
față de partid, față de trecu
tul său glorios.

Ca dascăl om d.e știință și 
cercetător — a arătat apoi 
prof. dr. docent Carol Gollner
— am Drimit cu mare satis
facție măsurile luate de partid 
și guvern privind organizarea 
pe temelii solide a cercetării 

științifice, dezvoltarea susținu
tă a științei și reconsiderarea 
valorilor culturale de masă 
din trecutul patriei noastre. 
Bucurîndu-ne de condiții ex
cepționale de muncă, de drep
turi egale în valorificarea ra
pacității noastre creatoare si 
de un climat intelectual favo
rabil, noi, toți oamenii de cul
tură și rillnțft, cadre didactice 
și cercetători români, germani, 
maghiari, ne angajăm să le
găm și mai ferm tematica lu
crărilor noastre de nevoile 
dezvoltării economiei naționa
le, ne vom strădui să contri
buim mni intens la cimentarea 
prieteniei seculare a poporului 
român cu naționalitățile con
locuitoare.

In numele muncitorilor si
bieni. textillsta ștefania .Tele- 
riu, de la Fabrica „Drapelul 
Roșu", a încredințat condu
cerea de partid și de stat 
că îșl vor intensifica efor
turile pentru mărirea produc
ției prin întărirea disciplinei 
în muncă și folosirea cu ran
dament sporit a timpului de 
lucru, pentru creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost și îmbunătă
țirea calității produselor.

Prof. Nicolae Lupu a ară
tat că dacă trecutul cultural 
al Sibiului solicită considera
ție. prezentul său trezește o 
profundă admirație pentru tot 
ceea ce s-a realizat și se în
făptuiește astăzi sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân. Aceste realizări ale ge
niului creator al poporului au 
contribuit de-a lungul vremilor 
la întărirea respectului reci
proc și a legăturilor frățești 
între români, sași și maghiari. 
Relațiile strînse și influențele 
reciproce dintre poporul român

Avrig - saziai
iui Gheorghe Lazăr

Coloana de mașini străbate 
mîndre așezări sibiene care au 
îmbrăcat în această dimineață 
sărbătorească hainele bucu
riei. Pretutindeni se întîlnesc 
semne ale ospitalității, casele 
gospodăriilor de aici sînt îm
podobite cu frumoase covoare 
și ștergare lucrate cu o măies
trie care le-a dus faima atît 
în țară cît și peste hotare.

Țăranii cooperatori din Șe- 
limbăr, comună intrată în is
torie ca loc al unei mari bătălii 
purtate de Mihai Viteazul, sa
lută cu dragoste, pornită din 
inimă, pe înalții oaspeți.

Conducătorii de partid și de 
stat fac un scurt popas în co
muna Avrig de unde s-a ridi
cat, spre gloria acestor locuri 
și a culturii românești, marele 
cărturar Gheorghe Lazăr. în 
frumoasele costume avrigene, 
localnicii veniți cu mic cu 
mare în întîmpinarea oaspeți
lor își exprimă dragostea și

h Kîijhaâ chimiștiler 
de la Victoria

De la Ucea de Jos, coloana 
de mașini părăsește șoseaua 
națională îndreptîndu-se spre 
sud. în zare se profilează lan
țul Carpaților cu crestele se
mețe care străpung cerul.

Litera legendei eline îl în
fățișează pe Dedal, pictorul și 
sculptorul atenian nevoit să 
fugă din captivitate cu ajuto
rul aripilor :

— Dacă nu pot să scap de 
sub stăpînirea lui Minos nici 
pe uscat, nici pe apă, cerul 
îmi este deschis pentru fugă I 
Aceasta-i calea I Minos stăpî- 
nește totul, însă nu și văzdu
hul.

Cînd aripile — patru — 
meșterite din in și din ceară 
au fost gata, Dedal și-a luat 
fiul pe Icar și a început să 
zboare peste albastrul împie
trit al mării, peste fumurile 
așezărilor din insule. Beat de 
zbor, năzuind să se apropie 
de soare, Icar nu și-a ascultat 
tatăl, și, cu aripi arse, s-a 
rupt din cer pentru a se ros
togoli în valuri.

Am evocat succint legenda 
nemuritoare acum cînd, pri
lejuită de Ziua aripilor româ
nești, se cuvine să încercăm o 
apropiere între semnificațiile 
icariene ale jertfei pionierilor 
aviației noastre fi ideea uni
versală a săbuirii, a subordo
nării unei întregi existențe no
bilelor țeluri ale umanității.

Istoria aviației e de necon
ceput fără români, o spunem 
cu bărbătească mîndrie și so
cotim în același timp că nu 
putea fi altfel, că poporului a- 
cestuia logodind mitul cu cli
pa prezentă i-au fost de tot
deauna apropiate cele mai cu
tezătoare dintre visuri. In a- 
celași timp, interferarea tim
pului istoric cu fabulosul sub- 

șl naționalitățile conlocuitoare, 
cimentate prin munca și lupta 
comună, șl-au găsit în zilele 
noastre, în condițiile socialis
mului cea mai fericită rezol
vare și desăvîrșire. mulțumită 
politicii pline de clarviziune a 
partidului.

Profesorul Nicolae Lupu a 
oferit apoi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un exemplar din 
prima enciclopedie româneas
că, care a văzut lumina tipa
rului aici la Sibiu.

Salutul țăranilor cooperatori 
din raionul Sibiu a fost adus 
de președintele cooperativei a- 
grlcole de producție din co
muna Șura Mică, Nicolno 
Ivătiuș care a arătat că traiul 
cooperatorilor sibieni a devenit 
mereu mai îmbelșugat. înfâți- 
șînd unele rezultate obținute 
în cooperativa în care lucrează, 
vorbitorul a asigurat pe con
ducătorii de partid și de stat 
că țăranii cooperatori din co
muna sa vor depune toate e- 
forturile pentru înflorirea con
tinuă a agriculturii noastre so
cialiste.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze a luat cuvîntul secre
tarul general al C.C. al 
P.C.R., tovarășul NIC'OLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri de vii și 
puternice aplauze.

După miting, conducătorii 
de partid și de stat străbat din 
nou principalele artere ale o- 
rașului, îndreptîndu-se spre 
Avrig. Miile de cetățeni veniți 
în întîmpinarea înalților oas
peți îi salută cu entuziasm. 
Dintr-o mașină deschisă, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer răspund a- 
clamațiilor mulțimii care îi 
conduc pînă la ieșirea din oraș.

înaltul atașament față de 
conducerea partidului. Urarea 
de bun venit este rostită de oc
togenarul profesor Romulus 
Cîndea, răstrănepot al înflăcă- 
ratului patriot și învățat Gheor
ghe Lazăr. La bustul ridicat în 
memoria lui au loc momente 
emoționante. Două coruri reu
nite intonează bimnul lui 
Gheorghe Lazăr“ compus de 
un profesor și o elevă de la 
liceul ce poartă azi numele ma
relui cărturar. Năzuința de 
care era însuflețit acest ctitor 
de școală românească se îm
plinește azi cu prisosință pe 
plaiurile sale, ca și în întrea
ga țară. în Avrig peste 1 200 
de elevi învață în școlile co
munei. în această toamnă o 
nouă școală își va deschide 
porțile pentru noile generații 
de elevi din Avrig.

Conducătorii de partid și de 
stat își continuă vizita spre 
meleagurile Făgărașului.

Chiar sub pavăza munților se 
află unul dintre cele mai im
portante centre industriale a- 
părute pe harta țării în urmă 
cu 15 ani : Victoria. Aici oas
peții sînt întîmpinați de repre-
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conștient mitic a rodit în ini
ma românilor elanuri defini
tive, cristalizate în încercări 
repetate de războire cu tot ce 
li se împotrivea, aducînd în 
viața reală imaginile feți-fru- 
moșilor și ale zeităților solare. 
Astfel gîndind, sînt clipe în 
care ești tentat să substitui 
„biografii", să „încurci" nume 
și date : Vlaicu poate fi și 
ciobanul din „Miorița" retras 
din viață ca într-un turn ste-

In legendă
de Gheorghe Tomozei

Iar, înțelegîndu-și sfîrșitul jdar 
neîncercînd să-l întîrzie, par
că de teama ca fabula baladei 
posibile să nu se modifice. 
Poate și Toma Alimoș, răpus 
în luptă crudă dar despârțin- 
du-se de oameni și peisaje cu 
conștiința celui care și-a apă
rat toate șansele și a căzut 
victimă perfidiei Poate fi 
Manole, meșter zburdînd peste 
cupolele cu viltaliurl șerpuite 
ale mînăstirii Argeșului cu a- 
ripi de șindrilă, avînd la capă
tul drumului moartea și ridi- 
cînd cu sîngele lui o fintînă 
amintitoare...

La Complexul de faianță fi sticlă din Sighișoara

zentanții organelor raionale de 
partid și de stat care le urea
ză „Bun sosit în Țara Făgăra
șului“. Aceeași atmosferă de 
sărbătoare, ridică la strălucire 
prin tradiția locului. Unul din 
numeroșii călăreți, îmbrăcați 
în costume tradiționale, care 
se înșiruie de-a lungul șoselei, 
oferă în dar conducătorilor de 
partid și de stat steagul che
mătorilor la nuntă.

Oaspeții își continuă drumul 
spre Combinatul chimic, pu
ternică unitate a industriei 
chimice din țara noastră care, 
împreună cu alte unități chi
mice din regiune, asigură o 
înaltă valorificare a uneia din 
marile bogății locale — gazul 
metan. La intrare, oaspeții 
sînt întîmpinați de tov. Con
stantin Scarlat, ministrul in
dustriei chimice, de cadre de 
conducere ale combinatului. 
Oaspeții sînt. informați despre 
realizările colectivului de aici, 
despre sarcinile dezvoltării în 
perspectivă a combinatului. 
Explicațiile sînt date de ing. 
Ilarie Șofron directorul ge
neral al combinatului.

Datorită investițiilor alocate 
de stat, Combinatul chimic 
Victoria și-a dezvoltat an de 
an capacitatea de producție. 
Numai în ultimii trei ani aici 
s-au dat în exploatare instala
ția de metanol II și instalația 
de formol, iar instalația de 
cleiuri și-a dublat capacitatea. 
Dezvoltarea și modernizarea 
combinatului au făcut ca pro
ducția acestuia să crească de 
patru ori față de 1955. Ia ace
lași interval, productivitatea

După cum Lintea Viteazul 
putea, în ograda tătîne-său din 
Binținți, să încerce să făureas
că aeroplane din lemn de ci
reș și hîrtie cerată. Ion-Al- 
Mare putea fi Vuia. Ori Coan- 
dă. Ori Gogu Constantinescu, 
părintele sonicității.

De ce e țara mea un feri
cit leagăn al Ideii de zbor ? 
De ce a fost P De ce va fi ? 
Fiindcă aici totul „lucrează" 
în favoarea gîndurilor fier

binți, aici cel mai mărunt gest 
capătă valori patetice fără a 
se descărca nicidecum de cal
da umanitate conținută în el. 
Cîmpiile ca Andromede rotin- 
du-se peste lanuri date în 
pîrg, pădurile atinse de lumi, 
peșterile din munți — și ele 
„depozite" de argint selenic 
i-au deprins pe oameni să-și 
ridice fruntea, să iscodească 
lumi necercetate. Să te tăzbo- 
iești cu spațiul P De ce ar fi 
mai exagerată, mai greu de 
imaginat o asemenea copleși
toare strădanie decît superbul 
act de împotrivire al acelei 

muncii a crescut de 1,45 ori, 
iar cheltuielile de producție la 
1 000 lei producție marfă s-au 
redus cu mai bine de un sfert. 
Cele circa 60 produse fabrica
te aici, și care au la bază în 
cea mai mare parte gazul me
tan, satisfac numeroase cerin
țe ale industriei și agriculturii 
noastre. Se vizitează combina
tul. Pentru cîteva minute, oas
peții se opresc în fața unei 
noi construcții industriale în 
plină desfășurare. Este insta
lația metanol III, care va asi
gura — datorită concepției 
constructive și tehnologice a- 
vanSate — obținerea unor înalți 
indici tehnico-economici, supe
riori celorlalte două instalații 
de metanol ale combinatului. 
Deși va avea o capacitate de 
50 000 tone anual, față de 30 000 
tone cît are instalația de meta
nol II, noua instalație va fi 
deservită de un număr egal de 
cadre de muncitori și tehni
cieni, ceea ce va permite rea
lizarea unei productivități a- 
proape duble. Cadre de con
ducere ale combinatului rapor
tează conducătorilor de partid 
și de stat, că, în urma angaja
mentului luat de către con
structori, montori și instala
tori, noua instalație va fi dată 
în exploatare cu două luni 
înainte de termenul prevăzut. 
La despărțire, în aclamațiile 
mulțimii, oaspeții urează chi- 
miștilor de la Victoria, con
structorilor și montorilor noi 
succese în activitatea lor de zi 
cu zi.

în continuare s-a vizitat ora
șul Victoria, primul oraș apă

mici oștiri dace care s-a prins 
în luptă dreaptă cu oștirile 
Bornei, cele mai mari din is
toria de pînă atunci a răz
boaielor.

Iubim prea mult zborul li
ber al păsărilor, pe care le 
așteptăm în fiecare primăvară 
cu lemnul credincios al cer- 
dacurilor de țară pentru ca 
ochii noștri să nu se umple de 
culorile văzduhului fulgerat ca 
de un stiblim combustibil în 
stare să ne propulseze la rîn- 
du-ne, în înalt. Sîntem famili
ari cu secretele atlantide plu
tind peste țară și oferim uma
nității chezășia că generațiile 
contemporane învingerii cos
mosului vor fi demne de truda 
— și jertfa — înaintașilor. Nu
mele înscrise cu nețărmurit 
respect, mai sus, nu vor ră- 
mîne singulare. Marele mo
ment românesc e departe de 
a-și cheltui toate surprizele.

Ce poate oferi poetul ca 
ofrandă cavalerilor uriașelor 
nave supersonice care trasea
ză pe cer elegante cozi de co
mete decît metalul subtil al 
versului.

Citez din Nicolae Ldbiș:

„...Cînd schelele curmate se 
surpară 

Păreai atît de neînvins sub
nor, 

îneît cu slabe aripi de șindrilă 
Ai fi putut spre alte zări să 

zbori. 
Dar dragostea pămîntului și-a 

țării 
Te-a prăvălit pe cîmpul 

fumuriu 
Ca să țîșnești în veci de veci 

fîntînă, 
De jertfă și de cînteo pururi 

viu“ 

rut pe harta țării noastre în 
anii construcției socialiste. De 
la tînărul oraș Victoria, oas
peții se îndreaptă apoi spre 
străvechea cetate a Făgărașu
lui, numită încă din 1393 „Ma
rele oraș românesc“. Cu zidu
rile ei falnice, străjuite de pu
ternice bastioane, această ce
tate a fost inima ținuturilor de 
la poalele Carpaților, iar isto
ria ei este legată veac de veac 
de istoria Țării Românești, 
începînd încă din secolul al 
XlV-Iea, Țara Făgărașului e 
stăpînită de voievozii munteni, 
de la Basarab cel Bătrîn, Vla- 
dislav Vlaic.u, Mirceâ cel Bă
trîn și Vlad Țepeș pînă Ia 
Mihai Viteazul, care ține aici 
scaun de judecată, zidește bi
serică și dă hrisoave scrise în 
românește. Mărturie a unor 
vremuri istorice glorioase, ce
tatea Făgărașului este una din 
cele mai vechi și bine conser
vate cetăți medievale din țara 
noastră. în ultimul timp aici 
se desfășoară importante lu
crări de restaurare care-i vor 
da înfățișarea avută în zilele 
din preajma anului 1600, cînd 
pe aceste locuri stăpînea ma
rele voievod muntean, Mihai 
Viteazul.

Dar la gloria veche a ora
șului se adaugă înflorirea pe 
care a adus-o epoca socialis
mului. Orașul a devenit în anii 
noștri un puternic centru in
dustrial. Aici se află un mare 
combinat al industriei chimice, 
o uzină constructoare de uti
laje pentru industria chimică 
și alte unități industriale care

SPORT
Fotbaliștii noștri fruntași își continuă astăzi pregătirile în ve

derea meciului pe care-1 vor susține la 25 iunie în Capitală, cu 
echipa Italiei, în cadru! campionatului european. Selecționabilii vor 
înlilni de la ora 17,30 pe stadionul „23 August“ echipa S. C. 
Karlsruhe (R. F. a Germaniei). Din rindurile echipei oaspete se 
evidențiază cunoscutul internațional iugoslav Sekularac, Kessler, 
Kafka și Dobat. Echipa noastră va fi alcătuită din lotul celor 
22 de jucători anunțați pentru F.I.F.A., din care fac parte prin
tre alții Răducanu, Suciu, Lupescu, Nunweiller III, Dan, Gher- 
gheli, Mocanu, Barbu, Ionescu, Dumitriu II etc.

★
Stațiile noastre de radio vor transmite repriza a doua a aces

tui meci. Transmisia se va face în jurul orei 18,30 pe progra
mul I.

• La sfîrșitul acestei luni va 
sosi în țara noastră echipa de 
fotbal Dukla Praga. Fotbaliștii 
cehoslovaci, în rindurile cărora 
activează renumitul internațional 
Masopust, vor evolua la 1 și 5 
iulie. Primul joc se va desfășura 
la Constanța iar cel do al doilea 
la BucUfești.

• Activitatea internațională la 
lupte continuă astăzi în Capitală 
cu desfășurarea unui meci amical 
de „Greco-tomane“, între echi
pele Dinamo București și Dyna- 
mo Berlin. Meciul se Va desfășu
ra de -la ora 10 în sală Dinamo.

★
Vineri 23 iunie la Constanța 

este programată întîlnirea de 
lupte greco-romane, între echi
pele de juniori ale României și 
Bulgariei. 

au făcut ca ponderea economi
că a orașului în cadrul regiu
nii să crească neîncetat.

în piața orașului zeci de mii 
de muncitori, intelectuali, ță
rani din împrejurimi, în pito
rești straie făgărâșene, întîm- 
pină pe înalții oaspeți care 
urcă acum la tribună. Expri- 
mînd recunoștința locuitorilor 
orașului și raionului pentru 
prefacerile înnoitoare care au 
schimbat fața Țârii Făgărașu
lui, tov. Gheorghe .-Găitan, 
prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Făgăraș, 
urează bun venit înalților oas
peți, raportînd conducerii de 
partid și de stat, despre suc
cesele oamenilor muncii de 
aici în îndeplinirea hotărîrilor 
celui de-al IX-lea Congres.

în aplauzele și uralele miilor 
de oameni, ia cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R.

Despărțirea de făgărășeni se 
prelungește în mod emoțio
nant, sună din trîmbițe oște
nii de pe zidurile vechii ce
tăți. In calea oaspeților se 
aștern covoare de flori. Flutu
ră stegulețe roșii și tricolore, 
răsună prelungi urale. Țara 
Făgărașului, acest străvechi 
pămînt românesc de la poalele 
Carpaților, își exprimă recu
noștința pentru înflorirea lui 
de astăzi, pentru frumusețile 
cu care se împodobește zilnic, 
prin hărnicia oamenilor mun
cii conduși de partid.

CONSTANTIN MITEA 
GHEORGHE SECUIU

OKS

• Echipa braziliană de fotbal 
F. C. Santos a susținut la Mün
chen un meci amical în compa
nia echipei München 1860. Fot
baliștii brazilieni au obținut vic
toria cu scorul de 5-4 (1-3). 
Gazdele au condus și în partea 
a doua a jocului cu 4-2. Brazi
lienii au avut însă în finiș im
presionat obținînd pînă la sfîr- 
șit victoria datorită lui Pele care 
a înscris două puncte în minu
tele 80 și 83. Tocul a fost urmă
rit de peste 25 000 de spectatori.

© între 18 și 23 iunie selec
ționata secundă masculină de 
volei a țării noastre va susține 
mai multe întîlniri, în U.R.S.S. 
Din echipă fac parte, printre 
alții, Papugiu, Duțică, Rotaru, 
Bărbuță, Coste și Binda.



INFORMA ȚII
Vineri seara, s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Fraga, de
legația Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul losif WrI* 
ter. secretar al CC al U.T.C. 
care a participat la lucrările ce-

lui de al V-lca Congres al Uni
unii Tineretului Cehoslovac.

La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de tov. Inn Popescu, 
secretar al C. C. al U. T. C.. 
membri ai Biroului și activiști ai 
C C. al U.T.C.

Optimizarea urmăririi
producției

(Urmare din pag. J)

O atenție deosebită a fost a- 
cordatâ organizării conducerii e- 
conomice a întreprinderii, pentru 
asigurarea unei coordonări uni
tare și integrale de același grad 
cu sectorul tehnic.

Astfel, a fost prevăzută func
ția de director economic al în
treprinderii. la același nivel de 
responsabilitate cu directorul 
tehnic. Directorul economic va 
avea în subordine unele servicii 
„cheie", în principalele proble
me de analiză și concepție a ac
tivității economice.

1. Serviciul de analiză statis
tică, care va avea următoarele a- 
tribuții principale :

a) analiza economică a activi
tății întreprinderii în comun cu 
economiștii din principalele secții 
de fabricație pe baza datelor 
statistice de care dispune.

b) colectarea tuturor informa
țiilor, respectiv a datelor statis
tice furnizate de stația mecani
zată de calcul și evidență și, 
ceea ce este esențial, va fi unicul 
organ ce va avea sarcina urmă
ririi și informării asupra realiză
rii tuturor indicatorilor de plan.

Celelalte servicii tehnice sau 
economice sînt astfel eliberate de 
urmărirea prin evidență a sar
cinilor de plan în compartimen
tul respectiv, ceea ce le creează 
condițiile pentru desfășurarea în 
exclusivitate a muncii de con
cepție. îndrumare și control, asi- 
gurîndu-se totodată operativita
tea fluxului informațional.

c) acordarea relațiilor și date
lor solicitate de către organe din 
afara întreprinderii, avînd la în- 
demînă totalitatea datelor sta
tistice a întreprinderii.

2. Serviciul personal — salari
zare prin a cărui înființare se 
vor elimina paralelismele exis
tente constituindu-se și o respon
sabilitate unică în probleme de 
personal și salarizare.

3. Stația mecanizată de calcul 
și evidență cu care întreprinde
rea urmează a fi dotată și caro 
va cuprinde totalitatea mijloace
lor do mecanizare a lucrărilor de 
evidență.

In literatura de specialitate, cît 
și în diferitele variante do orga
nizare a structurii întreprinderii 
preconizate la noi în țară, opi
niile asupra repartizării stației 
mecanizate do calcul unui organ 
sau altul sînt împărțite.

Optăm pentru coordonarea 
directă a acesteia de către direc
torul economic, ceea co asigură 
o linie unitară în evidența pro
blemelor legate de fluxul infor
mațional al întreprinderii. Oficiul 
juridic și Controlul financiar in
toni vor pune la îndcmînă mij
loacele de control și de aplicare 
a legislației în diferitele pro
bleme ale activității lor. Totodată 
activitatea acestor organe este, 
strins legată de compartimentul 
economic al întreprinderii prin 
însăși natura atribuțiilor ce le 
revin.

în subordinea directă a direc- 
torului economic au fost prevă
zute funcțiile de economist șef 
și contabil șef.

Economistul șef va coordona 
activitatea comercială a între
prinderii (respectiv aprovizionare, 
desfaceri și transporturi) iar con
tabilul șef problemele finauciar- 
contabile și prețuri.

Prin reducerea sferei de acti
vitate contabilului șef i se creează 
posibilitatea exercitării unui con
trol preventiv și posterior mult 
mai eficient.

Considerăm că o asemenea 
structură organizatorică a com
partimentului economic poate 
contribui la îndepărtarea defi
ciențelor existente în prezent în 
conducerea activității economice 
a întreprinderii, creînd posibili
tatea luării unor măsuri operative 
pentru buna desfășurare a pro
ceselor de producție.

Sărbătoarea aripilor românești
(Urmare din pag. 1)

viației militare — comuniști și 
uteciști — asemenea loeotenenți- 
lor majori Alexandru Epuraș și 
Aristotel Popa, locotenenților 
Comei Sutiu, Ion Nițu, Gheorghe 
Tolomei, Dumitru Pleșa, Gheor
ghe Cerevca, A. Apostol și alții, 
sint tineri înflăcărați și destoi
nici, temerarii cuceritori -ai văz
duhului. Dar datorită muncii lor 
entuziaste, cutezătoare, antrena
mentului riguros desfășurat zile 
și nopți în sir — obțin rezultate 
mereu mai bune, își însușesc te
meinic arta luptei aeriene. Cu 
bucurie trebuie să spun că din 
rîndurile acestor tineri se ridică 
tot mai mulți piloți de înaltă 
clasă, ași ai aviației militare, oa
meni care impresionează prin

curajul, stăpînirea de sine, dîr- 
zenia, tenacitatea, perseverența 
și pasiunea pentru zbor.

De ziua aripilor românești, a- 
viatorii militari își reafirmă ho- 
tărirea de a nu precupeți nici un 
efort în ridicarea măiestriei con
ducerii aparatelor, în arta inter
ceptărilor și a tragerilor aeriene, 
în îndeplinirea calitativ-superi- 
oară a planului pregătirii de 
luptă în zbor. întregul per
sonal al aviației militare își 
consacră toate forțele ridicării 
capacității combative a unităților, 
spre a fi gata în orice moment, 
alături de celelalte arme, de în
tregul nostru popor, să-și înde
plinească datoria sfîntă de a a- 
păra cuceririle sale revoluționare, 
pămîntul strămoșesc, indepen
dența și suveranitatea scumpei 
noastre patrii socialiste.

R. P. BULGARIA : Exploatarea de lignit la zi „Troianovo 1“

Situația din Orientul 
Mijlociu

Sesiunea Adunării Generale 
a O. N. U.

NEW YORK — Simbfitfi 
(lupă-amiazfi, au început lu
crările sesiunii extraordinare, 
a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată examinării situației 
din Orientul Mijlociu. In șe
dința de simbătă au fost dis
cutate problemele do procedu
ră, urmind ca lucrările propriu- 
zise să înceapă luni.

ANKARA. — Cu prilejul unui 
dineu pe care președintele Tur
ciei, Cevdet Sunay l-a oferit în 
onoarea șahului Iranului aflat în 
această țară într-o vizită oficială, 
cei doi șefi de stat s-au referit

în cuvîntările lor la relațiile tur- 
co-iraniene și la unele aspecte 
ale situației internaționale. Refe- 
rindu-so la situația din Orientul 
Mijlociu, președintele Turciei a 
declarat : „Situația Turciei o o- 
bligă de a urmări cu cea mai 
mare atenție evoluția acestei cri
ze. susceptibilă de a avea con
secințe periculoase pentru pacea 
lumii. Turcia a făcut tot ceea 
ce a fost în puterea sa pentru 
a menține pacea. Ea va participa 
la toate eforturile desfășurate 
pentru stabilirea unei păci baza
te pe principiile justiției și echi
tății". La rîndul său, șahul Ira
nului a spus, printre altele : „Na
țiunile lumii trebuie să se înțe-

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

• DIN SURSE oficiale s-a 
aflat că în regiunile rhodesiene 
situate de-a lungul fluviului 
Zambezi au avut loc vineri 
atacuri puternice ale patrioților 
africani rhodesieni. Un purtător 
de cuvînt al forțelor de securita
te guvernamentale a precizat că 
acesta este cel de-al treilea con
tact cu detașamentele de pa- 
trioți în ultima lună, în cursul 
căruia forțele de securitate au 
suferit pierderi în oameni.

„ESRO 1"

® SATELITUL ionosferic 
„Esro-1", construit de organiza
ția vest-europeană do cercetări 
spațiale, a fost terminat și ur
mează să părăsească Franța 
pentru a fi supus diverselor în
cercări în Elveția și Olanda. A- 
poi, el va fi transportat la baza 
Vandenberg din California unde 
va fi lansat cu o rachetă ame
ricană în patru etaje. Lansarea 
ar urma să aibă loc în toamnă. 
Satelitul va trebui să studieze 
energia și distribuția particule
lor de origină solară la înălțimi 
mari, efectele aurorei boreale 
și compoziția inosferei.

De reamintit, că lansarea pri
mului satelit vest-european la 
30 mai a.c. de la baza Vanden
berg a constituit un eșec dato
rită proastei funcționări a celui 
de-al patrulea etaj al rachetei.

NAVIGATOR TEMERAR

e TÎNĂRUL Igor Pisarcv în 
vîrstă de 27 de ani, muncitor Ia 
o uzină din Moscova, va pleca 
la bordul unui caiac într-o călă
torie de 3 200 kilometri, în tim
pul căreia va străbate mările 
din Oceanul înghețat de Nord. 
Drumul va dura, după aprecie
rile salo, aproximativ 60 de 
zile. Igor Pisarev intenționează 
să-și înceapă călătoria pc flu
viul Peciora dc unde va ajun
ge în Marea Barenț, apoi în Ma
rca Albă și dc acolo, prin sis
temul de canale existente, se va 
înapoia la Moscova. După ter
minarea acestei curse, temera
rul navigator proiectează o nouă 
călătorie prin Oceanul înghețat 
de Nord, de-a lungul coastelor 
sovietice.

• MINISTERUL vest-german 
al Economiei a anunțat că la 20 
iulie se va ține la Londra o 
reuniune ministerială tripartită 
consacrată proiectului avionului 
„Airbus“. Comitetul experților 
francezi, vest-germani si brita
nici însărcinat cu probleme de 
organizare, s-a întrunit la Bonn 
și a ajuns la un acord asupra 
tuturor problemelor esențiale. 
Comitetul se va întruni din nou 
în zilele dc 6 și 7 iulie, pentru 
a elabora raportul ce va fi ex
pus întîlnirii ministeriale de la 
Londra.

Mlaștina agresiunii
S. U. A. pregătesc o nouă „escaladare“

în Vietnam

SPARTACUȘ
— film pentru ecran panora

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

MATA LA CASTEL
rulează la Republica (orele : 
9.15. 11.30. 14: 17; 19.15:
21.30) Flamura (orele : 9 ;
11.15 ; 15.30 ; 18 . 20.30). Gri vi
ta (orele: 9; 11.15: 13.30:
16.15 ; 18.30 . 20.45).

PENTRU UN PDMN DE DO
LARI

rulează la Melodia (orele : 9 ; 
11,15; 13.30 . 16.15 ; 18.30; 21), 
Luceafărul (orele: 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Bucu
rești (orele . 8.45 : 11 : 13.30 :
16 ; 18.30 : 21)

MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20.45).

PRINTRE VULTURI
rulează la Festival (orele : 
R.30 ; 11 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ; 21). 
Excelsior (orele : 9.15 ; 11.30 ; 
13.45 ; 16.15 : 18.45 ; 21,15). Fe
roviar (orele : 8 ; 10.15 ; 12.30; 
17,30: 20). Modem (orele:
9.30; 11.45: 14: 16.30 ; 19;
21,15).

15.30 : 18 : 20.30).
ÎNVIEREA

rulează la Central (ora 18).
CLIMATE

rulează la Central (orele 9,30; 
12 ; 15).

WARLOCK
rulează la 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: 
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 i
15.30 : 18 ; 20.30).

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

ANGELICA ȘI REGELE
rulează la Miorița (orele ! 9 ; 
11.15; 15.30: 16; 18.30; 21),
Volga (orele ! 9: 11.15: 13.30; 
16 ; 18.30 ; 21).

Observatorii politici din 
capitala Statelor Unite a- 
preciază că S.U.A. pregă
tesc în prezent o nouă 
escaladare a războiului din 
Vietnam, care se va con
cretiza prin noi trimiteri 
de trupe cerute de gene
ralul Westmoreland.

Aceste aprecieri sînt în di
rectă legătură cu proiectata vi
zită a ministrului apărării, Ro- 
bert McNamara, în Vietnamul de 
sud. Șeful Pentagonului va pleca 
la Saigon în fruntea unei dele
gații compuse din înalți funcțio
nari civili și militari, printre 
care subsecretarul de stat al 
S.U.A., Nicholas Katzenbach, 
președintele Comitetului mixt 
al șefilor de stat major din 
S.U.A., generalul Earle Wheeler, 
și noul secretar pentru forțele 
navale, John McNaughton. Mo
tivul oficial al actualului turneu 
este explicat prin faptul că „vi
zite periodice ar permite trece
rea în revistă a tuturor aspecte-

lor războiului". Dar, în ciuda 
entuziasmului Pentagonului, su
bliniază agenția France Presse, 
nimeni nu se îndoiește Ia Was
hington de semnificația acestei 
deplasări. Numărul pierderilor a- 
mericane în Vietnam crește con
siderabil. Așa-zisa campanie dc 
pacificare, cum este justificată în 
S.U.A. agresiunea din Vietnam, 
face ca mlaștinile din junglele 
sud-vietnameze să înghită mii de 
militari americani. încă în luna 
aprilie, generalul Westmoreland 
l-a prevenit pe președintele 
Johnson că nivelul global de 
470 000 de militari, prevăzut 
pentru sfîrșitul anului 1967, este 
insuficient. Șeful guvernului ma
rionetă de la Saigon, generalul 
Ky, cere ca pînă la sfîrșitul anu
lui acestuia corpul expediționar 
american să atingă cifra de 
600 000. Se pare că Pentagonul 
împărtășește această părere, de
oarece se prevede deja expedie
rea a trei sau patru divizii su
plimentare, ceea ce ar însemna 
încă 100 000 de militari.

Tancuri 
împotriva 

studenților

MONTPARNASSE 19
rulează la Unlon (orele 15;
17.45 ; 20.30).

ROBII
rulează la Dolns (orele : 11.30;
13.45 ; 16 ; 18.30 ; 21).

BANDA DE LAȘI
rulează la Lumina (orele : 
9.15; 11.30: 13.45 ; 18; 18.15: 
20.45)

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

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

CENUȘA (ambele serii) 
rulează la Dacia (orele : 8.30 ;

FRENCH-CANCAN
rulează la Tomis (orele : 9 ;
11.15: 13.30- 16: 18.30: 21).

DACII
rulează la Floreasca (orele :
n. 11.15: 13.30 : 16 : 18.30:
20.45).

JANDARMUL LA NEW TORK 
rulează la Giulest! (orele:

TELEVIZIUNE
DUMINICA 18 IUNIE 1967

9,02 Gimnastica de diminea
ță ; 9,10 Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar : Ecranul cu 
păpuși : „O poveste veche“ de 
Uno Layes. Prezintă Teatrul de 
păpuși din Alba Iulia. Film se
rial : Wilhelm Teii. Jocuri de 
apă. (Transmisie de la Ștrandul 
Tineretului) ; 10,45 Emisiunea
pentru sate ; 12,15 Concert sim
fonic ; 17,00 Magazin 111 ; Fot
bal : Selecționata divizionară a 
României — S. C. Karlsruhe 
(Republica Federală a Germani
ei) ; 19.30 Telejurnalul de sea
ră ; 20.00 X. Y. Z. Cum a căzut 
avionul lui Aurel Vlaicu (re
luare) ; 20.30 Film : Stan și Bran 
.$i pianul ; 20.55 Recital specta
col Marcel Marceau ; 21.20 Tea
tru în studio : „Lada" de Ion 
Sava ; 22.15 Melodii distractive ; 
22.45 Telejurnalul de noapte.

Ne îndreptăm spre Buhara, vestita cetate a 
Asiei Centrale, pc vechiul drum al caravanelor. 
Cu 2 000 de ani în urmă, pe aici trecea drumul 
asiatic al aurului și mătăsii. Șiruri nesfîrșite de 
cămile, străbătând deșertul în pasul lor legănat, 
duceau Emirului din Buhara și mai departe, pînă 
la curtea Califului din Bagdad, daruri și biruri. 
Au trecut anii. Astăzi cămilele, dromaderele 
acestea liniștite și rezistente, au dispărut în cea 
mai mare parte. Le-a ucis nevoia omului de timp

CONFERINȚA PENTRU 

PROPRIETATEA 

INTELECTUALĂ

o LA CONFERINȚA diploma
tică pentru proprietatea intelec
tuală, care se desfășoară la Sto
ckholm, Comisia a treia al că
rui președinte este reprezentan
tul țării noastre, ing. Lucian 
Marinete a adoptat în unanimi
tate amendamentul la art. 4 al 
Convenției de la Paris pentru 
protecția proprietății industria
le, propus de către Republica 
Socialistă România. Potrivit tex
tului adoptat, invențiile pentru 
care au fost eliberate certifica
te de autor sînt protejate ca și 
invențiile pentru care au fost 
eliberate brevete de invenții.

leagă între ele, să coopereze pe 
baza respectului mutual și, cu 
toate forțele lor, să realizeze pro
gresul social și cultural și să 
lupte împotriva foamei și igno
ranței. Pămîntul unei țări, a spus 
cl, referindu-se la criza din O- 
rientul Apropiat, nu poate deveni 
captură de război". Șahul Iranu
lui a adăugat că conflictul ara- 
bo-izraelian trebuie să fie rezol
vat „potrivit principiilor de drep
tate și de justiție ale Națiunilor 
Unite". El a afirmat că „epoca 
invaziilor și a aventurilor este 
depășită".

LONDRA — Luînd cuvîntul 
la o adunare a membrilor 
partidului laburist care a avut 
loc la Nottingham ministrul 
afacerilor externe al Angliei, 
George Brown a declarat că 
în criza din Orientul Mijlociu 
„este inacceptabil ca soluțiile 
să fie impuse prin forță“. 
„Problemele care stau acum în 
fața comunității internaționa
le, a spus el în continuare, 
constau în a asigura o soluție 
permanentă. O contribuție la 
o asemenea soluție trebuie să 
fie și recunoașterea faptului 
că un război nu trebuie să 
ducă la expansiuni teritoria
le“.

IRAN : Imagine din Teheran

și viteză ; le-au ucis mașinile. Deșertul a rămas 
însă același : sterp, pustiu, fără apă, fără viață, 
fără bucurii. I s-au micșorat doar întinderile ; în 
bătălia lor lungă și grea cu deșertul oamenii i-au 
smuls pămîntul bucată cu bucată.

Minutele trec din ce în ce mai greu. Soarele 
dogorește ca în zilele noastre de vară cele mai 
călduroase. Nici viteza mașinii ce gonește pe 
panglica de beton a șoselii, această singură arteră 
vie prin care viața pulsează în trupul imens dar 
inert al deșertului, nu înlătură zăpușala. Privim 
cu deznădejde albastrul intens al cerului. Doar 
rare ori cîte un nor întunecă soarele. Te gîndești 
cu bucurie : acuș o să plouă, șuvoaie de apă o 
să răcorească văzduhul, nisipul. Dar atmosfera 
deșertului e atît de uscată și fierbinte îneît ploaia 
se evaporă înainte de a ajunge pe pămint. Aerul 
e atît de dogoritor, atît de orbitor îneît privind 
în zare parcă ai vedea strălucind întinderi ne
mărginite de apă. Dar peste „apa“ aceasta mași
nile gonesc cu peste o sută de kilometri pe oră.

Și totuși...
Oază sau miraj ?
Deasupra nisipurilor și al cîtorva firave tufi

șuri de suksaul („arborele“ fără frunze al deșer
tului) ne apare în față decorul cel mai puțin în- 

| chipuit și așteptat : clădiri uriașe, construcții de 
| cea mai modernă arhitectură răsărite din pămint 
| ca în basmele celor 1 001 dc nopți. E vis ?

O smucitură, un scîrjîît scurt ne trezește din 
toropeală.

— Ce este ?
— Stop ! Și șoferul ne arată în dreapta șoselei 

* stâlpul atît de obișnuit, dar atît de neașteptat

„Universidad Nacional" din Bogota a fost asediată. Tancuri și 
mitraliero s-au oprit în fața vechii instituții de cultură. Sute dc 
soldați au pătruns pe culoare și în sălile de cursuri. Grenadele 
lacrimogene i-au ajutat să înainteze și cu samavolnicia armelor au 
rănit studenții care-și apărau pupitrele. Invadarea lăcașului de 
cultură, violențele la adresa tinerilor care studiază aici au indignat 
toată lumea. E o încercare reprobabilă de reprimare cu forța a 
mișcării studenților care, activi participanți la toate acțiunile dc 
masă revendicative dc pînă acum, nu fost și de dala aceasta în 
primele rinduri. E vorba de acțiunile de protest organizate de 
Confederația oamenilor muncii și Uniunea oamenilor muncii din 
Columbia împotriva unei măsuri a autorităților din această țară cu 
o finalitate sumbră, aceea a scumpirii vieții. Majorarea cu 30°/« a 
tarifelor la mijloacele dc transport a fost cauza declanșării gre
velor și manifestațiilor populare la care au participat și studenții. 
Unitățile polițienești și militare trimise împotriva lor au atacat 
demonstranții pașnici și după ciocniri violente au efectuat are
stări. Numeroși militari înarmați au încercat să-i împrăștie pc ma- 
nifestanți și nu mai puțin de 1 500 soldați au fost trimiși să supună 
universitatea „răzvrătită" după două zile de incidente. Trimiterea 
trupelor și tancurilor împotriva universității a vădit încă o dată 
tendința autorităților de a folosi cele mai brutale mijloace în în
cercarea de a înăbuși mișcarea democratică studențească. De alt
fel, aceleași metode do adevărat asalt militar au fost folosite și 
împotriva studenților din alto ccntro universitare columbiene ca 
Barranquilla și Cartagena.

Trebuie remarcat că represiunile de la Universidad Nacional nu 
sînt primele împotriva acestei universități care numără 14 000 de 
studenți. Tradiționala autonomie de care se bucura i-a fost smulsă 
în urmă cu cîtva timp cu ocazia altor incidente serioase între 
autorități și studenții care cercau magnatului american Rockfeller 
— ambasador al monopolurilor nord-americane infiltrate în eco
nomia columbiană, să părăsească incinta universității lor. Studenții 
columbicni au continuat totuși să-și exprime cu aceeași hotărîre 
protestul față de asemenea măsuri străine progresului învățamîn- 
tului ca : închiderea unor școli ca urmare a nealocării de fonduri 
pentru învățămînt, concedierea profesorilor sau neplata pe luni 
întregi do zile a remunerației cuvenite acestora. Retrospectiva 
grevelor și marșurilor de protest ale celor 70 000 cadre didactice 
cărora li s-au alăturat un număr însemnat de tineri este semnifi
cativă.

După incidentele de la Universidad Nacional autoritățile au 
arestat 713 persoane. în urma protestului viguros și a presiunii 
opiniei publice, s-a anunțat eliberarea a 260 dintre cei aresta?*.

Menținerea unui mare număr de studenți sub stare de arest 
arată că autoritățile continuă să încerce intimidarea prin represi
une a maselor studențești. Realitățile au demonstrat însă limpede 
că reprimările nu pot înfrînge lupta studențimii pentru revendi
cări democratice.

Ultimele luări de poziție ale fruntașilor organizațiilor de masă 
și studențești din Columbia evidențiază cu claritate că ultima con
fruntare între studențime și armată n-a fost incidentală, că ne
mulțumirile studenților își găsesc explicația în fenomenele negative 
manifestate în ultima vreme în economia și viața socială colum
biană.

DOINA TOPOR

Amplificatorul

de inteligență
Problema construi

rii unei mașini care 
ar amplifica inteli
gența așa cum un 
sistem mecanic am
plifică forța muș- 
chiulară a omului, 
este la ordinea zilei. 
Cunoscuta publicație 
științifică britanică 
NEW SCIENTIST a 
publicat în ultimul 
ei număr un pasio
nant articol al unuia 
dintre cei mai cu- 
noscuti cibernetici- 
eni englezi dr. Do- 
nald Michie. Dr. 
Michie conduce cen
trul de programări 
experimentale de pe 
lingă universitatea 
din Edinburgh. A- 
flăm. astfel, că la 
respectivul centru a 
fost realizat și expe
rimentat cu succes, 
un sistem care per
mite unei mașini e- 
lectronice, prin in
termediul unui tele
imprimator, să con
sulte un bolnav 
mintal exact așa 
cum ar face un psi
hiatru. Nu este o is
torioară din dome
niul literaturii știin-

tifico-fantastice. 80 
la sută din persoa
nele consultate și in
terogate de dispozi
tivul electronic au 
refuzat să creadă că 
au fost în legătură 
cu o mașină. Ei au 
afirmat că nici o 
mașină n-ar fi putut 
sâ-i înțeleagă atit de 
bine și că nu li s-a 
mai întîmplat ca un 
psihiatru să intu
iască atît de perfect 
manifestările afec
țiunilor lor ner
voase.

Alte sisteme de 
programări experi
mentale în labora
toarele de la Edin- 
burg stabilesc stra
tegii pentru rezolva
rea unor probleme 
de circulație în mari 
orașe sau de flux 
tehnologic în uzine. 
Dr. Donald Michie 
afirmă că se pot 
realiza de pe acum 
mașini care, pornind 
de la cîteva indica
ții simplificate, să 
rearanjeze elemente
le unei probleme în 
așa fel ca această 
problemă să poată

fi rezolvată mai 
bine decît ar putea-d 
rezolva omul.

Sîntem, pare-se, 
încă departe de o 
soluție completă și 
definitivă in acest 
domeniu cu adevă
rat senzațional. E 
cert însă, că ampli
ficatorul de inteli
gență va trebui să 
lucreze prin aproxi
mații succesive. A- 
ceasta îl va obliga 
să-și pună o succe
siune de întrebări și 
să opereze potrivit 
răspunsurilor ce vor 
deriva. Se pare că o 
asemenea „treabă“ 
nu depășește posibi
litățile marilor ma
șini electronice de 
tratare a informa
țiilor. mașini care 
sînt construite ac
tualmente într-o se
rie de țări.

Așadar, cu o oare
care doză de opti
mism putem afirma: 
pe mîine, amplifica
torul de inteligență !

E. R.

aici, în mijlocul deșertului, al indicatorului do 
circulafie.

Nu, vraja nu se spulberă. Avem în față cea 
mai curată și clară intersecție.

— Toata circulația orașului e dirijată automat, 
îmi explică șoferul.

Apoi văzîndu-mi nedumerirea pentru faptul că, 
primele clădiri sînt la vreo sută-două de metri, 
în față, continuă :

— Orașul se extinde, crește în fiecare luna și 
gospodarii lui au ținut seama de asta...

Ne apropiem de primele clădiri. Blocuri mari 
cu 8 și 9 etaje. Orașul, născut în plin deșert, nu 
are periferii, nu are o parte veche și alta nouă. 
Ai senzația unui decor, a unei uriașe machete vii.

...Se numește Navoi. Poartă numele marelui 
poet al antichității — Alișer Navoi care în pere
grinările sale a trăit mulți ani în această regi
une. Istoria orașului este poate cea mai scurtă 
din întreg Uzbekistanul. Cu șase ani în urmă 
aici stăpînea deșertul cît vedeai cu ochii — întin
deri goale, nesfîrșite, fără viață. Primele „cărămizi“ 
au fost puse în 1961 și de atunci a crescut în- 
tr-una. Acum are 54 000 locuitori, în cîțiva ani, 
pînă în '70, va ajunge la 100 000. Apariția lui a 
fost determinată de valorificarea a două noi bo
gății, descoperite și ele în urmă cu cîțiva ani în 
pustiul Kîzîlcum : petrolul și gazul metan. S-a 
înființat un uriaș combinat petrochimic cu nu
meroase fabrici și o termocentrală.

Așa s-a născut orașul.
De pe ultima terasă a unui bloc cu 9 etaje, 

privim panorama întregii așezări. Are înfățișarea 
unui amfiteatru. Pe măsura extinderii, noul
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oraș a crescut pe verticală. Așa se face că la 
marginea lui — acolo unde începe deșertul — 
se află cele mai noi, cele mai frumoase dar și 
cele mai înalte clădiri, ca un paravan imens în 
calea vînturilor, a nisipurilor. în depărtare, in 
spatele unei „perdele“ de copaci, e drept deocam
dată in creștere, se văd coloanele argintii ale com
binatului petrochimic. în centrul orașului un ele
gant și modem stadion cu 10 000 de locuri, pistă 
de atletism, iar alături bazine de înot.

— S-a născut în centrul Navoiului, ne poves
tește Sașa Palțev, primul secretar al comitetului 
orășenesc al Komsomolului, pe locul celor dinții 
locuințe ale constructorilor. Orașul s-a extins apoi 
concentric în jurul acestora. Așa se face că astăzi, 
toate drumurile duc la... stadion.

Proiectul de ansamblu al Navoiului a fost ela
borat de cîțiva tineri arhitecți leningrădeni. Se 
poate spune că au reușit să realizeze prin
cipalul obiectiv propus : să facă un oraș mo
dern, în plin deșert. Te impresionează plăcut di
versitatea arhitectonică a blocurilor, liniile lor 
zvehe, moderne, folosirea celor mai noi și intere
sante metode de finisare — utilizarea mozaicu
lui, a ceramicii, a culorilor pastel, aspectul mo
dem al magazinelor și cinematografelor. Și încă 
ceva : ceea ce imprimă fizionomiei orașului o 
trăsătură aparte, nu este numai pecetea tinereții 
sale, ci și tinerețea locuitorilor Iui a căror vîrstă 
medic este' de numai 26 ani.

AL. PINTEA


