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la întîlnirea cu activul de partid din regiunea Brașov
Ne aflăm la încheierea vizi

tei noastre în regiunea Brașov. 
Aș încerca să redau impresiile 
cu care am rămas în urma 
întâlnirilor cu activul de partid 
și de stat, cu muncitorii, ță
ranii. intelectualii, cu oamenii 
muncii români, maghiari, ger
mani, cu zeci și sute de mii de 
locuitori ai orașelor și satelor 
regiunii Brașov, bărbați, fe- 
nei, tineri, care cu toții, în- 
tr-un fel sau altul, au ținut 
să-și exprime sentimentele de 
încredere nestrămutată în po
litica marxist-leninistă a parti
dului nostru. în manifestările 
călduroase cu care am fost în- 
timpinați de oamenii muncii 
din Brașov, din Tîrgu Secuiesc 
Sf. Gheorghe. Rupea. Sighi
șoara. Blaj, Mediaș, Sibiu, Fă
găraș, din comuna Moacșa și 
altele, ne-a impresionat în 
mod deosebit felul în care ei 
au înfățișat realizările obținu
te pînă acum, ca și perspecti
vele minunate ce se deschid în 
fața fiecărei întreprinderi sau 
cooperative, a fiecărui oraș sau 
localitate din regiune. Toate 
acestea sînt o dovadă grăitoa
re a faptului că oamenii mun
cii din regiunea Brașov, la fel 
ca și întregul nostru popor, 
urmează cu încredere neabătu
tă politica internă și externă

o înfăptuiesc» 
fermitate.

a partidului și 
cu hotărîre și

Realizările oamenilor mun
cii din Brașov sînt o contribu
ție însemnată la marile înfăp
tuiri ale întregului nostru 
popor pe calea construirii so
cialismului, a ridicării nivelu
lui său de trai. Regiunea Bra
șov ocupă un loc de seamă în 
industria țării, dînd circa 11 la 
sută din totalul producției in
dustriale. Aici se găsesc o se
rie de întreprinderi construc
toare de mașini care au un rol 
de o importanță deosebită în 
economia națională. Se găsesc, 
de asemenea, importante în
treprinderi chimice, ale indus
triei ușoare și alimentare. Re
giunea Brașov este una din 
cele mai industrializate re
giuni ale țării noastre. Este 
adevărat că și în trecut, ea a 
cunoscut o dezvoltare mai 
mare decît alte regiuni, dar 
trebuie să spunem că locul de 
frunte în ce privește industria 
l-a ocupat și îl ocupă în anii 
socialismului ca rezultat al 
politicii de industrializare, al 
atenției deosebite pe care 
partidul nostru a acordat-o 
industriei constructoare de 
mașini, al priceperii oameni
lor muncii, a clasei muncitoa
re din Brașov care au știut să 
valorifice în condiții bune mij
loacele financiare și materia
le puse la îndemînă.

Activitatea in industrie - la nivelul
rolului hotărîtor pe care-l

îndeplinește în întreaga viață
economica

Sînt în Brașov uzine a că
ror producție străbate nu
meroase țări. în general pro
dusele lor reușesc să primeas
că o apreciere pozitivă, ducînd 
vestea despre hărnicia poporu
lui nostru și mai cu seamă des
pre succesele obținute în do
meniul industrializării de Ro
mânia socialistă. Aceasta pune 
însă in fața muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor din 
Brașov răspunderi și mai mari. 
In următorii ani, producția de 
tractoare, camioane, rulmenți, 
mașîni-unelte va cunoaște o 
dezvoltare crescîndă. sarcini 
deosebite revenindu-’e în a- 
ccas'.ă privință constructorilor 
de camioane și tractoare din 
Brașov. Știți bine, si mă refer 
la aceste întreprinderi, ai că
ror directori sînt de față, că 
pe lingă laude, au primit si 
multe critici si cred că și a- 
cestea sînt îndreptățite, ca și 
laudele. Aici, in cadrul activu
lui de partid, se cade <ă vor
bim și despre neajunsuri, fără 
a diminua cîtuși de puțin re
zultatele bune ale acestor două 
uzine. Mai este încă loc pen
tru ridicarea nivelului tehnic, 
pentru perfecționarea continuă 
a parametrilor tehnici ai trac
toarelor, ca și ai camioanelor. 
Aceasta este necesar atît pen
tru nevoile noastre interne, cît 
si pentru a păi runde pe piața 
altor țări, știind bine că în 
p'-rspectivă. o parte foarte în
semnată a producției de trac- 
mare și de camioane va trebui 
să o exportăm, avînd de^ făcut 
fa’ă concurenței din ce în ce 
mai mari din partea unor țări 
cu veche tradiție in această

re-producție. Pornind de la 
zultatele bune de pînă acum, 
va trebui să depunem în conti
nuare eforturi pentru a lichi
da neajunsurile care mai exis
tă și care vă sînt cunoscute. 
Noi considerăm că îmbunătă
țirea activității în aceste două 
mari uzine, ca de altfel în 
toate întreprinderile orașului 
și regiunii Brașov, trebuie să 
constituie obiectul unei pre
ocupări mai active din partea 
organelor de partid și în pri
mul rînd, a conducerilor între
prinderilor. Oriei» de bună ar 
fi îndrumarea comitetului re
gional de partid — și nu s-ar 
putea spune ca nu »nai poate 
fi încă îmbunătățită — rezul
tatele nu vor fi de cele mai 
bune dacă conducerile între
prinderilor nu vor ști să depu
nă ele însele o muncă creatoa
re și activă. Ceea ce s-a reali
zat în ultimul timp la uzina de 
camioane, de pildă, care de a- 
proape un an are un nou di
rector, este o dovadă că îmbu
nătățirea activității întreprin
derii depinde în cea mai mare 
măsură de propria conducere 
tehnică-administrativă. De a- 
ceea. trebuie să ajutăm condu
cerile întreprinderilor să lu
creze bine, să-și însușească te
meinic știința conducerii și 
organizării producției, să acor
de mai multă atenție mobili
zării specialiștilor și tuturor 
oamenilor muncii la îndepli
nirea sarcinilor puse de partid 
în fața industriei noastre. Ceea 
ce a realizat industria din 
Brașov este garanți0 «.ă ea va 
obține succese și mai mari. 
Noi am dori ca regiunea Brașov.

să facă eforturi de a ocupa în 
acest cincinal locul întîi în ce 
privește activitatea din indus
trie. Vă dorim succes în reali
zarea acestui obiectiv. Aveți, 
de altfel, și o obligație mora
lă. ca să spun așa : fiind una 
din regiunile cele mai indus
trializate, trebuie să munciți 
în așa fel, îneît să nu dezmin- 
țiți cu nimic 
muncitorilor și inginerilor din 
Brașov, și nici rolul hotărîtor 
pe care îl are industria în în
treaga activitate economică.

Desigur, tovarăși, trebuie să 
acordăm o atenție sporită mai 
bunei organizări a producției, 
creșterii productivității mun
cii, reducerii cheltuielilor ma
teriale de producție. încă foar
te ridicate, reducerii îndeosebi 
a consumurilor de materiale, 
care la noi sînt mai mari de
cît în țările avansate, chiar la 
unele produse bune. Va tre
bui să ne preocupăm mai mult 
de ridicarea calificării munci
torilor, maiștrilor, inginerilor, 
de pregătirea numărului nece
sar de muncitori calificați, ți- 
nînd seama de nevoile în con
tinuă creștere ale economiei 
noastre și de faptul că astăzi 
în întreprinderi sînt încă un 
număr însemnat de muncitori 
care intră în producție cu o 
calificare de numai cîleva luni 
ceea ce nu poate să nu aibă re
percusiuni asupra producției.

In acești ani aveți, de ase
menea, de înfăptuit un amplu 
program de investiții. Reali
zarea lui cere din partea tu
turor organelor de partid și de 
stat o preocupare mai intensă 
decît pînă acum, atît pentru 
ca toate capacitățile noi să fie 
puse în funcțiune la timp, cît 
mai cu seamă ca lucrările să 
fie bine executate. Cîteodată 
se întîmplă, nu numai în in
dustria chimică, dar și la con
strucțiile de mașini, să treacă 
luni în șir de la termenul de 
dare în funcțiune, iar noile o- 
biective nu numai că nu pro
duc, dar ne dau multă bătaie 
de cap și ne impun cheltuieli 
suplimentare pentru a le aduce 
la situația de a produce și de 
a ajunge 
proiectați, 
mare au 
proiectanții, 
diminuează 
derea conducerilor întreprin
derilor și a organelor regiona
le și orășenești de partid. Dacă 
la început mai sînt criticate și 
ministerele și proiectanții, pînă 
la urmă rămîn sub focul cri
ticii numai conducerile de în
treprinderi și organizațiile de 
partid. Iată de ce, ca să evi
tăm critica — doar nu e prea 
plăcută — trebuie să fim de la 
început mai pretențioși față de 
proiectanți și de ministere, să 
depunem toate eforturile pen
tru ca noile unități să fie reali
zate în condițiile cele mai 
bune, să poată luera bine din 
primul moment. Noi conside
răm că activitatea în domeniul 
investițiilor în regiunea Brașov 
se desfășoară, am putea spu
ne, satisfăcător — nu o putem 
aprecia chiar ca bună — dar 
sînt condiții ca investițiile 
planificate să se realizeze în 
întregime, atît în acest an, eît» 
și în întregul cincinal. Astfel, 
se va dovedi și în acest dome
niu priceperea șl capacitatea 
organizațiilor de partid și a 
colectivelor de oameni ai mun
cii, de a înfăptui sarcinile tra
sate de partid. Noi sîntem con
vinși că veți realiza cu succes 
aceste sarcini.

Am putea spune, în conclu
zie, că vizita în întreprinderile 
din Brașov ne-a lăsat o im
presie bună și felicităm din 
toată inima pe toți cei care au 
contribuit la realizările obți-

nute — muncitori, tehnicieni, 
ingineri, conducerile întreprin
derilor, organizațiile de partid 
și, bineînțeles, comitetul re
gional și comitetele raionale și 
orășenești de partid.

Duminică dimineața a ple
cat spre New York delegația . 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri, care 
va participa la sesiunea extra
ordinară a Adunării Generale 
a O.N.U., consacrată examină
rii situației din Orientul Apro
piat.

Din delegație face parte și

Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe. Delegația 
este însoțită de consilieri și 
experți.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ghivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Ni-

culescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai guvernului. *

Au fost de față reprezen
tanți ai ambasadelor Franței 
și S.U.A., acreditați la Bucu
rești.

(Agerpres)

nici hărnicia

la parametrii 
O răspundere 
ministerele și 

dar aceasta nu 
cu nimic răspun-

Prin muncă stăruitoare să punem
in valoare marile posibilități

ale agriculturii socialiste
continuare, tovarășul

a spus :
în

Nicolae Ceaușescu __ _
în Brașov, deși agricultura nu 
deține o pondere atît de ridi
cată în economia regiunii 
în alte regiuni ale țării 
are importanță, deoarece 
cantitatea cea mai mare 
cartofi pentru fondul central, 
o cantitate însemnată de sfe
clă de zahăr și are un sector 
zootehnic relativ dezvoltat. Nu 
voi vorbi despre succese, în- 
trucît ele vă sînt cunoscute tu
turor. Desigur că au fost ob
ținute o serie de realizări. Pro
ducțiile sînt însă sub posibili
tățile agriculturii noastre so
cialiste. Trebuie să recu
noaștem că producția de car
tofi este mică, la fel și pro
ducția de sfeclă. Nu mă refer 
la grîu sau porumb, pentru că 
aceste culturi nu sînt specifice 
regiunii. Nici în ce privește 
zootehnia, rezultatele nu sînt 
pe măsura posibilităților ; mai 
cu seamă producția de lapte 
este mică. Consider că îndrep- 
tînd în continuare atenția or
ganelor de partid și de stat 
înspre Industrie, cum e și nor
ma’ pentru Brașov, trebuie să 
existe în același timp ceva 
mai multă grijă pentru agri
cultură. Dacă în acest dome
niu există o rămînere în urmă, 
ea nu se datorează faptului că 
aici ar fi condiții mai proaste 
ca în alte părți. După cum 
știți, în regiunea dv. a existat 
și în trecut o agricultură des
tul de avansată, care realiza

ca 
ea 
dă 
de

producții mari ; țărănimea din 
Brașov știe să producă cartofi, 
sfeclă de zahăr și de sute de 
ani se ocupă de creșterea ani
malelor. De aceea se pare că 
neajunsurile pornesc mai mult 
din partea organelor de 
specialitate, a sfaturilor popu
lare, a celor care sînt chemați 
să îndrume și să acorde uni
tăților agricole sprijin tehnic.

Cu prilejul vizitei noastre, 
am constatat preocuparea per
manentă a țărănimii coopera
tiste pentru ridicarea nivelu
lui de activitate în producția 
agricolă. în general ne-a lăsat 
o impresie plăcută felul în 
care sînt lucrate ogoarele, 
existînd perspectiva de a se 
obține în acest an unele re
colte bune.

Este de dorit însă, ca atît 
comitetul regional și celelalte 
organe de partid, cît și orga
nele agricole îndeosebi să acti
veze mai stăruitor pentru li
chidarea lipsurilor și ridicarea 
agriculturii în regiunea Brașov 
la nivelul de dezvoltare al a- 
griculturii socialiste moderne ; 
agricultura regiunii să poată 
sta alături de industrie, prin @ 
rezultatele ei bune, prin pro
ducțiile mari. Noi sîntem con
vinși că în anii următori se 
vor obține și în acest domeniu 
rezultate mai bune și urăm 
cooperatorilor și organelor de 
stat și de partid succese mari 
în activitatea lor.

(Continuare în pag. a 111-a)
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Un fragment de carnaval la Baza sportivă „Tei
Foto: C. CONSTANTIN

APLA UZE
LA DEBUTUL

VACANȚEI

PROLOG LA SECERIȘ
Grînele au dat în pîrgă, semn 

că într-o săptămînă-două va în
cepe recoltatul. Rodul Bărăganu
lui se anunță a fi mai bun decît 
în alți ani. Se pun probleme cu 
depozitarea noii recolte și, în
deosebi, cu recoltatul. Pe alocuri, 
ultimele ploi și vînturile au culcat 
cultura ceea ce va îngreuna mult 
secerișul. Lupta se dă pentru ca 
întreaga recoltă, pînă la ultimul 
bob, să ajungă în hambare. în 
acest sens se iau măsuri. De la 
consiliul agricol regional București 
aflăm că peste 90 la sută din 
spațiile de depozitare au fost, 
pînă acum, complet puse la punct 
că, aproximativ în același pro
cent, mijloacele mecanizate care 
vor lucra la recoltatul culturilor 
păioase au primit certificatul 
„bun pentru campania 1967", că

O utilă inițiativă a Comitetului
regional București al U. T. C.

la toate gospodăriile agricole de 
stat și cooperativele agricole s-a 
acoperit necesarul capacității de 
transport în magaziile proprii ale 
unităților agricole respective sau 
la bazele de recepție.

Pe linia pregătirii atente a 
muncilor agricole din perioada 
de recoltare a păioaselor se în
scrie și consfătuirea organizată 
duminica la întreprinderea agri
colă de stat Dragalina de către 
Comitetul regional București al

U.T.C. cu participarea a peste 
două sute de tineri mecanizatori 
— aceia stabiliți să lucreze anul 
acesta pentru prima dată pe 
combine sau presele de balotat 
paie — din stațiunile de mașini 
și tractoare și gospodăriile de 
stat de pe cuprinsul raioanelor 
Călărași, Fetești, Slobozia și Leh- 
liu. întregul program al consfă
tuirii a fost subordonat unui sin
gur scop : folosirea la întreaga 
capacitate a utilajelor agricole cu

care vor lucra în campania de 
vară. Expunerile teoretice au fost 
îmbinate cu prezentarea concretă 
(cu ajutorul aparatului de proiec
ție sau la combină, presa de 
balotat sau secerătoare) a celor 
mai aparte situații în care se 
poate afla mecanizatorul în tot 
timpul recoltatului, insistîndu-se 
asupra felului cum se pot pre- 
întîmpina defecțiunile sau reme
dia în minimum de timp. Spe
cialiști cu multă experiență, 
printre care NEACȘU GHER- 
GHIN1U din Departamentul gos
podăriilor agricole de stat, ing. 
dr. CONST. DOBRESCU din 
cadrul Institutului de cercetări

Ing. GH. FECIORU

(Continuare in pag. a ll-a)

Ieri, în întreaga țară, 
în somptuoase carna
valuri, în încordate 
întreceri sportive, cu 
cîntec și joc tineresc, 
elevii au sărbătorit 
sfîrșitul anului șco- 

au inaugurat 
festiv vacanța

Promisiunile pentru ziua 
de duminică, devenită ad- 
hoc o zi a elevilor — din 
inițiativa organizațiilor 
U.T.C. — s-au împlinit. 
Am fost martori, sau ne-au 
parvenit mărturii, care „pa
rafează" afirmația că, în- 
tr-adevăr, a fost o serbare 
de neuitat. Și, cu aceasta, 
s-a înscris în calendarul 
școlii o nouă tradiție.

Firesc. Nu odată din lu
mea școlară s-au făcut a- 
uzite ecouri care sugerau 
transformarea sfîrșitului de 
an școlar într-o sărbătoare 
de amploare. Elevii noștri 
— aproape un sfert din 
populația țării — au ce săr
bători. Un an de învăță
tură rodnică. Și dacă ar fi 
fost posibilă o întîlnire a 
„sfertului din populația ță
rii" care învață, s-ar fi ur
cat pe scenă, fără îndoială, 
matematica. Matematica 
ar fi exprimat exact, șco
lărește că :

au trecut, crescînd cu un 
an, clasa majoritatea elevi
lor ;

au luat premiul — pen
tru medii excelente — mii 
de elevi ;

au absolvit liceul, spu- 
nîndu-i școlii „rămas bun", 
93 000 de elevi ;

vor trece din clasă în u- 
zine peste 55 000 de uce
nici ;

s-au întrecut în pasio
nante competiții științifice 
și literare aproape 60 000 
de elevi;

au ajuns la faza finală 
360 fizicieni și chimiști, 
290 matematicieni, 156 iu
bitori ai literaturii ;

vor reprezenta țara la 
cea de-a noua ediție a O- 
limpiadei internaționale de 
matematică, care se va des
fășura în Iugoslavia, 8 stră
nepoți ai lui Pitagora.

L. LUSTIG 
M. VIDRAȘCU

(Continuare 
in pag. a I!-a)



Moment solemn : premianții îți primesc diplomele și premiile

APLAUZE LA
DEBUTUL VACANȚEI

LA SOVEJA

Străveche așezare românească la marginea 
Vrancei, loc de ohirșie al Mioriței, punct de re
zistență al demnității și mîndriei naționale de-a 
lungul l eacurilor. Pe aceste plaiuri, unde și na
tura a fost mai darnică decit oriunde cu oamenii, 
dăruind respirației lor ozonul cel mai bogat și 
mai pur din întreaga țară, s-a desfășurat duminică 
parada strălucitoare a bogățiilor folclorice, păs
trate aici.

Orele 10. In poiana Punga, la capătul satului, se 
dă un semnal. Din difuzoare se revarsă melodia 
renumită : Hora sovejeană. Un grup dc tineri să
teni se prind în joc. Li se alătură alții și alții. 
10 000 de oameni se leagănă in ritmul melodiei. 
Pentru că, alături de sovejeni, au venit părtași la 
sărbătoare locuitorii din toate satele raionului 
Panciu. din Cimpuri, și Străoane, din Verdea, din 
Tifești. De o parte și de alta a poienii, pe cele 
două estrade decorate pitoresc cu tradiționale 
crengi de brad, prind să se întreacă apoi in meș
teșug dansatorii, fluierașii, cimpoierii, toți cei

baladă. In vreme ce aerul se umple cu sunetele 
melancolice ale „Mioriței“. Este un moment de 
mare emoție, de desprindere de timp, de destin
dere pe tărîmul dintre real și fantastic, în adinci- 
mile veșnice ale sufletului românesc. Sărbătoarea 
se încheie pe acest sentiment amplu și revelator.

SEBASTIAN COSTIN
ION ANDREIȚA

P. S.

Festivalul de la Soveja, este doar un început de 
tradiție. Comitetul raional Panciu al U.T.C. care 
a organizat această primă ediție în colaborare cu 
comitetul raional pentru cultură si artă și-a pro
pus să-i dea un caracter anual, îmbogățindu-l me
reu cu noi valori ale artei populare locale. Pentru 
tinerii din Soveja și din împrejurimi, festivalul 
cîntecului, dansului și portului sovejean va con
stitui an dc an un prilej de petrecere colectivă, 
a unei zile frumoase dar și de împrospătare a 
străvechilor și bogatelor tradiții ale acestor locuri. 
Festivalul sovejean, ca și manifestarea asemănă
toare organizată încă de anul trecut la Năruja (și 
care peste cîteva zile se va afla la a doua ediție), 
reprezintă după cum ne declara tov. Vasile Ca-

FESTIVALURI
POPULARE

(Urmare din pag. I)

Deci, poftiți 

ia carnaval!
Capricioasa vară, aliin- 

du-se și ea sărbătorii ele
vilor din Capitală, le-a dă
ruit, pentru sfîrșitul anului 
școlar, o zi superbă. Cele 
patru „sedii" de carnaval, 
pregătite în taină de or
ganizatori, — un dar al lor 
pentru rodnicele rezultate 
școlare — și-au pus ținuta 
adecvată și i-au primit pe 
oaspeți într-o lume de 
basm, amintindu-le că, deși 
adolescenți, mai sînt totuși 
copii și-i amuză pavoazul 
făcut cu haz și fantezie. 
Am înțeles deci și noi, cei 
mai „vîrstnici" printre ei, 
de ce primul loc de oprire 
a fost la tonetele cu oche
lari și măști, cu pălării și 
serpentine, cu jocuri și con- 
fetii. Cadrul îi îndemna pe 
cei veniți în „ținută de o- 
raș" să-și pună cît de cît 
un însemn de carnaval.

Și carnavalul a început I 
A început cu trompeți și 
fanfară, cu urări rostite din 
toată inima : „Petrecere 
plăcută, dragi elevi 1 
Carnavalul este al vostru, 
numai al vostru !" Comite
tele raionale U.T.C. ale 
Capitalei, întrunite într-un 

adevărat comandament, 
s-au întrecut să confere a- 
cestui prim carnaval al e- 
levilor dedicat sfîrșitului de 
an școlar frumusețea cuve
nită, o anume personalitate. 
Estradele — șase la număr 
— au reunit o competiție 
artistică cu numere izbutite 
si cu altele mai stingace — 
frumoase și aplaudate însă 
pentru emoția cu care ar
tiștii amatori elevi au dedi
cat colegilor o scară de 
distracție.

Printre elevii care pe
treceau în curtea Palatului 
Pionierilor am recunoscut 
un grup format din băieți 
și fete de la Liceul ..Ni
colae Bălccscu". înfășu- 
rați în serpentine, colorați 
de confetiile strălucitoare, 
cu măști și alte semne de 
carnaval, elevii se distrau. 
Glumele și ironiile erau 
prinse din zbor și întoarse 
ca niște săgeți, invitațiile 
la dans onorate pe loc, 
melodiile orchestrei reluate 
și interpretate în cor, mai 
mult sau mal puțin vir
tuos. Elevii se distrau, își 
afișau parcă cu ostentație 
voia bună. Aveau însă 
toate motivele să petrea

că : au încheiat cu succes 
I încă un an școlar, au sus- 
| ținut cîteva numere pe 

scena carnavalului care au 
fost aplaudate de colegii 
din celelalte școli, îi aș
teaptă vacanța cu nesfîrși- 
tele ei bucurii. De pe estra
dă a coborît grav, deși 
ușor emoționat, Florin 
Băiașu, absolvent al clasei 
a X-a A. Susținuse un 
program acrobatic și de 
exerciții Yoga și toți îi ad
miraseră măiestria. Dar 
toată gravitatea lui s-a to
pit în uralele și îmbrățișă
rile colegilor: „Bravo, 
Florine 1 în vacanță să 
studiezi noi mișcări și, la 
viitorul carnaval..." Dar 
succesul lui Florin trece 
repede pe planul doi : pe 
scenă evoluează, pline de 
grație, fetele din formația 
dc gimnastică ritmică. 
Cînd termină, fără nici un 
protocol, sînt luate direct 
la dans unde se dovedesc 
la fel de grațioase.

E foarte greu de con
semnat întregul caleidos
cop de melodii, dansuri, 
recitări, numere de gim

nastică care au îmbogățit 
parcurile cu voie bună 
transmisă, molipsitor, de 
pe scenă la publicul spec
tator și pe traseul invers.

...La Baza sportivă „Tei" 
atmosfera s-a încălzit mai 
greu. La început, elevii 
s-au așezat cuminți, pe 
băncile din fața scenelor, 
jos pe aleile parcului. Era 
puțin bizar să-i vezi cos- 

tvmați tn cavaleri țrl 
doamne de onoare, în Feți 
Frumoși și Cosinzcne, la 
braț cu fete și băieți în 
ținută de oraș, mișeîn- 
du-se, stinjeniți, în deco
rul sărbătoresc.

Este explicabil, într-un 
fol, de ce sînt puțin stin- 
gaci — ne spune tovarășa 
Slaria Cucu, secretar al 
comitetului raional „23 
August" al U.T.C. E prima 
oară cind vin la 0 petre
cere numai a lor, de așa 
marc amploare și nu știu 
cum să se distreze. Dar 
vă asigurăm că vor „în
văța" repede și puțini vor 
fi aceia care vor rămînc 
„corigenți". Pentru că 
ideca de a organiza un 
carnaval care să marcheze 
sfîrșitul de an școlar le 
aparține, ne-au reprodus-o 
în sute șl sute de variante 
cu prilejul sondajului pe 
oare l-am făcut în urmă 
cu cîteva săptămîni... S-a 
dovedit, puțin mai tîrziu 
că tovarășa Cucu a avut 
dreptate. E drept că „au 
prins" ceva mai greu con
cursurile — de dans, de 
epigrame, poșta carnavalu
lui. Se simțea că este un 
început, că lipsește „expe
riența" distracției de acest 
fel — cum ne-a mărturisit 
un elev care se întrecea 
făcînd glume cu colegii, 
dar care n-a avut curajul 
să se înscrie la concursul 
de epigrame. Au luat to

Grația și-a dat întîlnire pe stadion

tuși naștere estrade ad-hoc 
cu numere netrecute în 
program, cu glume care ar 
fi putut fi spuse la con
curs. In sfîrșit, elevii nu 
mai erau stingheri, se 
simțeau... în carnaval. Și 
i-am găsit dispuși să ne 
acorde chiar și interviuri.

CONSTANTIN DRĂ- 
GHIA, viitor sculer matrițer 
in prezent e’ev la Școala 
profesională „Electroapa- 
rataj", în seara carnavalu
lui un mîndru cavaler al 
Renașterii: „Mă distrez mi
nunat. Am mai participat 

ls carnavaluri alo tinere
tului, dar mă simt mult 
mai bine astă seară numai 
între colegi..."

MARIA IONIȚA, clasa 
a X-a, in viitor inginer 
electronist, în prezent o 
frumoasă zînă cu ochi 
albaștri : „îmi place ideea 
acestei seri a elevilor și 
îmi doresc mai multe pe
treceri și locuri de întîl- 
nire ale noastre, ale elevi
lor. In vacanța aceasta 
vom avea un asemenea loc 
tot pe malul lacului Tei : 
ștrandul „Sirena". Dar de 
ce ne-a fost rezervat nu
mai dimineața ? De ce nu 
ne putem întîlni măcar 
o dată pe săptămînă și 
seara, la o petrecere a 
noastră, a elevilor ?"

ANDREI VASILIU, cla
sa a IX-a, îmbrăcat în 
costum gri închis, cu 
cravată, sobru... pînă la 
ochii acoperi ți de mască 
și umbriți de borurile largi 
ale pălăriei mexicane. „Am 
„bilet de voie" de la pă
rinți pînă la ora 10 seara 
și mă gîndeam că nu voi 
rămîne nici atit. Dar cum 
să plec cînd e așa de fru
mos ? Le-am dat un tele
fon și am obținut o prelun
gire. La viitorul carnaval 
0 pe mama să-mi con
fecționeze și un costum 
mai potrivit..."
VIOREL CAZACU, după 

ce a colecționat părerile 
colegilor pentru anul vii

tor: „Propunem o întrecere 
între școli sau între școlile 
din raioane: cine pre
zintă cele mai frumoase 
numere de carnaval; car
navalul să fie pregătit în 
întregime de noi, elevii, 
încă de la începutul tri
mestrului III; să facem un 
„schimb de experiență" cu 
studenții de la arhitectură, 
care, am auzit, că organi
zează carnavaluri foarte 
frumoase."

...Se apropie ora închi
derii carnavalului și cînd 
făclierii au aprins, solemn, 

focul de tabără, Imensa 
horă încinsă în jurul 
focului de la Baza „Tei" 
ne-a sugerat, simbolic, uni
rea bucuriei școlărești de 
a fi sfîrșit un an de în
vățătură și de a-1 fi sărbă
torit — meritat și așteptat 
— într-un asemenea cadru.

★

• Ziua absolvenților, 
serbată cu fastul cuvenit, 
a avut la Constanța nuan
țe specifice acestei așezări. 
Sub soarele cald al lito
ralului, mișcările fetelor 
în costume albastre, care 
in cursul dimineții au pre
zentat numere ele gimnas
tică pe gazonul verde al 
stadionului „Farul“ au a- 
părut la un moment dat, 
ca o fidelă reproducere a 
nesfirșilelor pinze unifor
me pe ape verzi azurii. 
Seara, unitatea decorativă 
a fost și mai elocventă. 
Neptun, zeitatea de căpă- 
tîi a lumii submarine a 
apărut pe străzile orașului, 
pentru carnavalul elevilor 
în calitate de... absolvent 

al școlii de înot. Momen
tul intîlnirii zeului cu cele 
două coloane de elevi de 
la Centrul școlar profesio
nal și tehnic, de la Școala 
profesională a Șantierului 
naval Constanța, de la 
Școala sportivă de elevi 
și din cele cinci licee ale 
orașului, aflați în costume 
de epocă, și confesiunile 
lor reciproce pe teme de 
studiu a declanșat o explo
zie de bucurie din care au 
țîșnit confetii, serpentine și 
rachete colorate ; dansato
rii, educați de sirene, au 
deprins ușor măsurile unui 
marș al carnavalului pe 
care au început să-l into
neze în cor.

Tîrziu, Neptun s-a re
tras discret cu toată suita. 
Carnavalul s-a desfășurat 
însă, mai departe cu mu
zică și dans, cu epigrame 
dedicate absolvenților 
fruntași, cu felicitări și 
cuplete și s-a încheiat cu 
parada costumelor.

® După festivitățile de 
premiere, elevii din Deva 
s-au îndreptat spre stadio
nul „Corvinul" pentru a 
participa la întrecerile 
sportive: fotbal, gimnas
tică artistică, volei, hand
bal. După masă, trupurile 
zvelte s-au mutat de pe 
„blana“ de mătase verde 
a stadionului, pe scena 
casei de cultură. Timp de 
două ore prin intermediul 
cîntecului și al dansului, al 
recitărilor și al demonstra
țiilor de gimnastică rit
mică și artistică, elevii li
ceelor nr. 1 și 2, ai șco
lii profesionale, au închi
nat tinereții imn de slavă 
iar maturității, înțelepciu
nii unul de recunoștință. 
După terminarea progra
mului artistic, elevii s-au 
deplasat din nou în mijlo
cul naturii. însoțiți de cîn- 
tec, în rînduri compacte 
ei s-au îndreptat spre pă
durea de la marginea ora
șului unde, în jurul focului 
de tabără, a început un 
alt program artistic susți
nut de elevi.

Și cînd soarele a dispă

rui de mult după deal, 
cînd jăratecul a devenit 
tăciuni, elevii și-au aprins 
torțele, s-au aliniat în rin- 
duri simetrice pornind spre 
oraș cîntînd... Cînteoul lui 
Iancu.
• Elevii Sucevei au trăit 

duminică o zi mai puțin 
obișnuită : ziua bucuriei și 
a succeselor unui întreg 
an școlar.

Grădina de vară din 
oraș a reunit sute dc elevi. 
Artiștii amatori ai liceului 
„Ștefan cel Mare" au adus 
pe uriașa scenă cîntecul 
și bucuria, înălțind un 
omagiu partidului și pa
triei. în sala sporturilor din 
Lunca Sucevei și pe sta
dionul lțcani s-a desfășu
rat un program competi- 
țional care a întrunit cei 
mai buni sportivi școlari.

La Suceava și la Făl
ticeni, la Rădăuți și la 
Botoșani, ziua de dumi
nică s-a încheiat în acor
durile orchestrelor care 
i-au invitai pe ehei la 
dans.

• Seara, fn parcul pio
nierilor din Timișoara, 
sărbătoarea încheierii unui 
an de școală a continuat 
altfel decit peste zi. Altfel 
și totuși în multe puncte 
asemănările erau evidente. 
Cei care apropiau cele 
două părți ale zilei de 
duminică, impletindu-le în 
una singură, erau partici- 
panții la manifestări. A- 
cești elevi invadaseră în 
cursul dimineții terenurile 
de volei, fotbal, handbal, 
pistele de atletism, deveniți 
sportivi sau susținători 
aprinși ai echipei favorite. 
Tot aceiași, se aflau acum 
pe scena din parc meta
morfozați cu naturalețe din 
sportivi în artiști amatori 
sau în spectatori. Aceiași 
elevi: de la cele 10 licee 
ale Timișoarei, ca și de 
la Grupul școlar „Electro

motor“, de la Școala teh
nică radio și de la Centrul 
școlar agricol.

Carnavalul n-a prea fost 
el carnaval decit în lite
rele inscripției care îl 
anunțau. Dar s-a bucurat 
în schimb de alte atribute: 
veselia tinereasca, atmos
fera de participare intensă 
au făcut din seara de du
minică o seară greu de 
uitat pentru elevii timișo
reni.

• După amiază, pînă 
seara, sub ghirlande de 
seîntei și flăcări ale focu
lui de tabără, parcul „Ar
geș" a fost gazda compe
tițiilor cîntecului și jocului 
aduse la această sărbătoare 
școlară de cele mai bune 
formații de elevi din 
Pitești. Atit pentru cei 
aproximativ 4 000 de elevi, 
cît și pentru părinții și 
profesorii lor, pentru spec
tatorii piteșteni, sărbătoa
rea școlară va rămîne de 
neuitat.

Corespondențe primite 
de la :

MIRCEA TACCIU 
AL. BALGRADEAN 

I. BELDEANU 
D. MATALA 
V. RAVESCU

care păstrează prin partea locului, într-un fel sau 
altul, comoara artei noastre populare.

Cînd în aer se sting ultimele sunete grave ale 
cântecelor corului din Tifești, urcă pe estradă so- 
vejenii. Dansul lor, bătrîn de sule de ani, fie că 
se numește Mocăncuța, Floricica sau De doi, are 
în el ceva din gravitatea munților, o măreție sim
plă. de esență, un străvechi rafinament folcloric. 
Cîntecele lor au un aer de nobilă nostalgie. La fel 
cor fi cîntat in urmă cu aproape 4 veacuri rucăre- 
nii și dragosloveni: porniți în bejenie de pe melea
gurile Muscelului se așeze aici pentru a-și păs
tra libertatea amenințată. Se prind apoi pe scenă 
într-o ne-sfîrșită salbă de voioșie și de talent cintă- 
rețit dtn Străoane, Cimpuri, Mărășești, dansatorii 
din Verdea și Ciușlea, taraful din Găgești, cim
poierii din Vizantea. Acolo, în mijlocul lor, se tn- 
tilnesc mai multe generații de artiști populari de 
la bătrînul Gheorghe Pitcoș din Vizantea, care de 
50 de ani nu s-a despărțit de cimpoiul său, pînă 
la tînăra cîntăreață Lucreția Racovtță, din Stră
oane si foarte tînăra Viorica Mîndru din Soveja 
care la cei 10 ani ai ei, știe să zică frumos „Fata 
neichii, fată“ dar și să învîrtească suveica și acul.

De altfel, meșteșugul suveicii și al acului se 
cultivă la Soveja cu perseverență de ritual. Măr
turii : miile de oameni imbrăcați în costumele lor 
tradiționale, lucrate în casă de miinile meștere ale 
femeilor. Mărturie : costumele cele mai frumoase 
alese pentru expoziția deschisă în această zi. 
Domnica Popa, Mina Ilie și Domnica Mititelu 
cele mai talentate lucrătoare din sat, povestesc 
vizitatorilor cum se face o fotă „în pînză urzită, 
aleasă, bătută in fir cu suveica”, „cum se croiește 
cheptârica din catifea neagră cu fir aurit, măr
gele și face“, „cum se țese la andrea o „admaș- 
că“ (covor), cum se întocmește dulama aceea 
neagră lungă, fără mîneci care dă femeii sovejene 
o ținută dreaptă și mîndră. Ca și costumul fe
meilor, cel al bărbaților este dominat de aceleași 
două culori, alh-negru, culori de contrast și efect 
•>obru, reținut, auster.

In poiana Punga, jocul șl cîntecul se prelungesc 
pînă spre seară, sub marele pavoaz al poeziei. 
10 000 de oameni, artiști și spectatori, se bucură 
împreună ; dansează, cîntă, glumesc, se întrec în 
jocuri sportive tradiționale. Privindu-i îmi vine în 
minte o strigătură din partea locului: „Unde 
joacă sovejenii, dedesubt pămîntul geme“.

La apusul soarelui, totul se potolește ca prin 
farmec. De sus, de pe o culme, din umbra țepinii 
se desprind „trei turme de miei cu trei ciobă
nei...“. Și coboară spre vale într-o procesiune de

rolică, prim secretar al Comitetului regional al 
U.T.C. Galați, două inițiative prețioase ale orga
nizației de tineret din această regiune, care vor 
fi extinse și permanentizate.

LA MURFATLAR

Cu cîntec a început 
duminică festivalul 
cultural-artistic și 
sportiv al tineretului 
din raionul Medgidia 
care s-a desfășurat 
în poiana Fîntîniței 
din pădurea Murfat- 
lar. Pe scena largă, 
frumos împodobită 
cu pînză roșie, s-au 
prezentat, rînd pe 
rînd, în cadrul după- 
amiezii formațiile ar
tistice ale căminelor 
culturale din comu
nele Castelu, Mircea
Vodă, Lumina etc., 
tineri muncitori și 
muncitoare de la în
treprinderea din 
Medgidia, dansatori 
și interpreți de mu
zică populară. Cînte- 
ce mai vechi și mai 
noi despre o Dobro- 
ge „arsă de soare“, 
despre o Dobroge a- 
junsă azi „mîndră 
grădină" au răsunat 
în poiana largă, 
dansuri reprezentînd 
ritmurile jocurilor 
specifice acestor 
zone folclorice au 
fost prezentate unui 
public format din 
tineri dornici el în-
șiși să 
„Băltărească", 
cu vechi 
înscris pe 
obiceiurilor 
neam de

încingă o 
dans 

tradiții, 
răbojul 
acestui 
oameni

ai Dobrogei, dans 
al bărbaților tineri, 
exprimînd încrede
rea in viață a fost 
prezentat pe scenă 
în interpretarea a 8 
flăcăi, 8 tineri mun
citori de la I.M.U.
Medgidia.

Fără îndoială, cei 
veniți ieri în poiana
Fîntîniței nu au a-
vut ce regreta. Pen
tru că ei au putut 
urmări în egală mă-

sură programul ar
tistic, au putut cer
ceta exponatele pre
zentate în cadrul u- 
nei interesante și a- 
trăgătoare expoziții 
de artă populară, au 
fost martorii între
cerilor sportive de 
volei, de box, de 
fotbal și de trîntă 
dobrogeană, ai de
monstrațiilor de ae- 
romodelism. Festiva
lul a fost în același 
timp o acțiune me
todică. Organizată 
de comitetul raional 
Medgidia al U.T.C. 
în colaborare cu co
mitetul pentru cul
tură și artă din ca
drul sfatului popu
lar al raionului 
Medgidia, serbarea 
din poiana Fîntîniței 
s-a desfășurat în 
prezența secretari
lor cu problemele 
de propagandă ai 
comitetelor raionale 
ale U.T.C. din re
giune, a reprezen
tanților comitetelor 
raionale pentru cul
tură și artă, a unor 
directori de cămine 
culturale. în pauza 
dinaintea focului de 
tabără, invitații so
siți aici pentru a 
prelua experiența a- 
cumulată de Comite
tul raional Medgidia 
al U.T.C. în organi
zarea unor aseme
nea manifestări au 
purtat discuții în 
cursul cărora au fost 
aduse contribuții u- 
tile. tuturor, gazde
lor șl oaspeților. A 
urmat apoi focul do 
tabără, o mare vîl- 
vătale, In jurul că
ruia s-a încins ine
lul larg al horei.

T. MIRCEA

MKBMMKM ZILEI 
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Ziua aviației s-a sărbă
torit duminică și în co
muna Aurel Vlaicu, locul 
de naștere a pionierului a- 
viației românești. La a- 
dunarea organizată cu a- 
cest prilej, în sala căminu
lui cultural a fost evo
cată figura lui Aurel Vlai
cu și s-a relevat, totodată, 
drumul glorios parcurs de 
aviația țării noastre.

In semn de cinstire a 
memoriei ingeniosului 
constructor de avioane și 
pilot au fost depuse coroa
ne și buchete de flori la 
bustul lui Aurel Vlaicu de 
Ungă casa părintească. A

urmat apoi un bogat pro
gram artistic susținut de 
formații de amatori din 
comune și din satele înve
cinate. Numeroși partici- 
panți au vizitat în cursul 
zilei muzeul memorial, un
de sînt expuse o parte din 
uneltele cu care Vlaicu a 
construit prima sa mașină 
de zbor, macheta avioane
lor realizate de el, o parte 
din echipamentul cu care 
a făcut ultimul zbor, pre
cum și unele obiecte con
cepute și executate cind 
era elev și student.

In aceeași zi, la monu

mentul din Bănești — ra
ionul Cîmpina, ridicat pe 
locul unde Aurel Vlaicu 
s-a prăbușit cu avionul, 
au fost depuse jerbe și 
coroane de flori. La festi
vitate au participat repre
zentanți ai forțelor arma
te, aviației civile, organe
lor locale de partid și de 
stat și ai organizațiilor ob
ștești, oameni ai muncii, 
pionieri.

O serbare populară con
sacrată Zilei aviației a a- 
vut loc, de asemenea, In 
comuna natală a lui Tro
ian Vuia.

PROLOG LA SECERIȘ
(Urmare din pag. I) 

pentru mecanizarea agriculturii, 
Gheorghe MITRICĂ, director 
tehnic la Stațiunea experimentală 
Mârculești, Constantin PETRI- 
CEANU din cadrul Trustului 
gostat regional București și Con
stantin 1LIESCU — inginer con
structor la Uzina constructoare 
de mașini agricole „Semănătoa
rea", au prezentat, pe larg, parti
cularitățile ce le prezintă anul 
acesta campania de recoltare a 
păioaselor.

„Suprema dorință a noastră, 
a celor din agricultură — se 
adresa celor prezenți tovarășul 
Dobrescu, este ca griul, pînă la 
ultimul bob, să ajungă în ham
bare. Cînd se formulează această 
pretenție, toate privirile către 
mecanizatori se îndreaptă. Și pe 
bună dreptate 1 Doar noi sîntem 
aceia ce strîngem în întregime 
recolta cu combinele. Și, pentru 
reușita deplină, singura soluție 
este să lucrăm fără greș. Avem 
mașini foarte bune — de anul 
acesta vom profita în campanie 
și de combina C3, care are o 
productivitate aproape dublă 
comparativ cu combina Ci — 
avem mulți meseriași pricepuți, 
tineretul vine cu elanul și dorința 
de afirmare. Dar, ca și o orches
tră, pentru a fi valoroasă nu îi 
sînt suficiențe numai cîteva vedete 
și elanul celorlalți — și aici toți 
cei care so urcă pe combine tre
buie să fie niște virtuoși mese
riași. Pentru că nepriceperea, 
indolența, privirea ușuratecă a 
muncii din partea mecanizatori
lor, aici, la recoltatul griului, se 
plătește cel mai scump. Un bob 
de fiecare spic de se pierde, la 
un hectar se adună un sac, la 
nivelul unei cooperative agricole 
sau gospodării de stat, mii de saci, 
la nivelul tmui raion, sute de 
vagoane... Pierderile pot fi, însă, 
evitate. Eu aș vrea să vă prezint 
numai cîteva mijloace prin care 
puteți acționa. Anul acesta, cînd 
recolta este foarte bună, cel mai 
potrivit este să se lucreze cu 
lățimea minimă a aparatului de 
tăiat de la combină și cu viteza 
1 la tractor; să se asigure un 
perfect paralelism intre tamhurii 
de acționare a pînzelor transpor
toare a masei vegetative spre 
aparatul de treier; pînzelor cu 
jaluzele să li se asigure o per
fectă orizontalitate și să se curețe

din oră In oră pentru a evita 
reducerea suprafeței de funcțio
nare ; să se înlocuiască urgent 
paletele din șipți de la rabotoa- 
rele combinelor C. 1, cu piepteni 
metalici; să se mărească produc

tivitatea muncii zilnice prin pre
lungirea recoltatului pînă către 
orele 1 noaptea (pentru aceasta 
fiind necesară punerea la punct 
a instalațiilor electrice la trac
toare), în toate unitățile forțele 
mecanice să lucreze grupate pen
tru a înlesni activitatea mecanici
lor de pe atelierele mobile în 
cazul defecțiunilor“.

Cu imagini diafilmate s-a 
demonstrat cum se poate efectua 
fiecare din operațiile recoman
date ; mulți dintre cei prezenți 
executindu-le apoi, în parcul de 
mașini agricole al întreprinderii 
agricole de stat Dragaiina. Celor 
veniți să dea explicații li s-au 
pus zeci de întrebări de felul« 
„Cum aș putea remedia într-un 
timp cît mai scurt defecțiunea la 
aparatul de treier“ (Nicolae Va
sile) ; „Cum e mai bine să reglez 
aparatul de treier și rdbotorul 
combinei în cazul cînd recoltez 
griul căzut“ — (Marin Toader) 
„Cum pot regla, în cimp fiind, 
sitele cu jaluzele de la combină* 
(Nicolae Voicea). Răspunsurile 
primite n-au fost numai teoretice 
ci și practice. Inginerul Constan
tin JLIESCU de la „Semănătoa
rea“ ca și tovarășul ing. dr. Con
stantin Dobrescu de la I.C.M.A. 
au demonstrat practic cum se pot 
rezolva repede și bine fiecare din 
defecțiunile mai frecvente de la 
combine.

Consfătuirea de la Dragalina 
s-a dovedit a fi foarte utilă pen
tru toți cej ce au participat. Din 
modul serios cu care ascultau, au 
discutat și și-au notat în carnețele 
cele prezentate, rezultă o primă 
garanție că cei două sute de 
tineri de la stațiunile de mașini 
și tractoare și gospodăriile de 
stat din zona Bărăganului cuprins 
în limitele regiunii București se 
vor mobiliza lucrind ireproșabil 
în campania ce peste cîteva zile 
șe va declanșa — recoltatul pă
ioaselor. Ei vor fi, la rîndul lor, 
cei ce vor stimula și ajuta în mun 
că pe ceilalți tineri mecanizatori, 
astfel îneît, însumate, eforturile și 
calitățile de meseriași ale tuturor 
să permită strînsul la vreme și 
fără pierderi a întregii recolte 
de grîu a acestui an.



INTILNIREA CU ACTIVUL DE PARTID
In încheierea vizitei în 

regiunea Brașov, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
che Maurer, Emil Bodnaraș, 
Jlie Verdeț. Leonte Răutu, 
Janos Fazckaș, Constantin 
Pîrvulescu și Ion Popescu- 
Puțuri s-au întîlnit simbătă 
după-amiază cu activul de 
parlid din regiune și au luat 
parte la o masă oferită cu a- 
cest prilej.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe rană, prim-secretar 
al Comitetului regional de 
partid Brașov, a arătat că pen
tru muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din întreprinderile 
vizitate, pentru țăranii coope
ratori. pentru intelectuali, pen
tru toți oamenii muncii ro
mâni, maghiari și germani din 
regiune, întâlnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și cu ceilalți 
conducători ai partidului și 
statului nostru a constituit o 
adevărată sărbătoare : apreci
erile exprimate la adresa suc
ceselor obținute de oamenii 
muncii din regiune, precum și 
prețioasele îndrumări și obser
vații făcute cu prilejul vizitei, 
vor constitui un îndreptar per
manent în activitatea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor oamenilor 
muncii.

Regiunea Brașov — a subli
niat vorbitorul — cu actualul 
său potențial industrial, egal 
cu cel al întregii țâri din anul 
1938, scoate puternic în evi
dență importanța politicii con
secvente a partidului de dez
voltare în ritm rapid a forțe
lor de producție. Cele peste 20 
de miliarde lei investiții re
partizate regiunii Brașov în 
anii 1950—1985, la care se a- 
daugă în actualul cincinal încă 
12.5 miliarde, ilustrează cît se 
poate de expresiv preocuparea 
continuă a partidului și statu
lui nostru pentru crearea unor 
condiții economice și social
culturale în care toți oamenii 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, să-și exercite pe 
deplin egalitatea în drepturi, 
să-și pună în valoare măies
tria constructivă și spiritul 
creator, să beneficieze de roa
dele progresului multilateral 
al p'^riei. Oamenii muncii ro
mâni, maghiari și germani 
mulțumesc partidului, Comite
tului său Central pentru fap
tul că în cadrul politicii ge
nerale de repartizare teritoria
lă rațională a forțelor de pro
ducție, s-au prevăzut impor
tante fonduri pentru ridicarea 
in continuare a tuturor raioa
nelor din regiunea Brașov.

Vorbitorul a reliefat efecte
le .binefăcătoare ale politicii 
naționale marxist-leniniste a 
partidului și statului nostru, în 
virtutea căreia prietenia fră
țească ce s-a înghegat de-a 
lungul secolelor între poporul 
român și naționalitățile conlo
cuitoare, în luptele comune 
împotriva asupritorilor și ex
ploatatorilor de orice fel, s-a 
cimentat pe deplin și a dobîn- 
dit un conținut nou în condițiile 
construirii societății socialiste.

în primul an al cincinalului, 
planul a fost îndeplinit și de
pășit, pe întreaga regiune, la 
toți indicatorii, iar în cele cinci 
luni care au trecut din acest 
an s-a obținut o creștere a 
producției, în comparație cu 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut, de 13,9 la sută.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Noi sîntem conștienți de 
faptul că, cu toate succesele ob
ținute, sint foarte multe de fă
cut pe linia perfecționării pro
ducției. a sporirii eficienței ac
tivității economice. Nu peste 
tot se acordă atenția cuvenită 
progresului tehnic, moderniză
rii continue a produselor și 
proceselor tehnologice. Faptul 
că regiunea Brașov deține o 
pondere importantă în expor
tul țării sporește răspunderea 
noastră în direcția asigurării 
unei înalte calități, a creșterii 
competitivității tuturor produ
selor pe care le exportăm, pa
ralel cu sporirea volumului și 
sortimentului de mărfuri des
tinate exportului. în ce priveș
te productivitatea muncii, ni
velul atins este. în multe în
treprinderi, inferior gradului 
de înzestrare tehnică al aces
tora. Comitetul regional de 
partid va acorda toată aten
ția aplicării eficiente a preve
derilor hotărîrii Comitetului 
Central și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la reglemen
tarea programului de muncă 

șl întărirea dlsolpllnel, militfnd 
pentru folosirea completă și 
rațională a timpului de lucru 
în toate unitățile.

Așa cum a relevat vorbito
rul, o bună parte din activita
tea comitetului regional de 
partid, a organelor și organi
zațiilor de partid din regiune 
se concentrează asupra agri
culturii. strădaniile îndreptîn- 
du-se spre folosirea cit mai e- 
ficientă a condițiilor naturale 
ale regiunii. Comitetul regio
nal de partid își propune să 
intensifice munca politică și 
organizatorică pentru a asi
gura in întreaga regiune mai 
buna folosire a pămîntului și 
a bazei furajere, a mijloacelor 
mecanizate și a îngrășăminte
lor chimice, pentru efectuarea 
de lucrări hidroameliorative, 
perfecționarea conducerii, îm
bunătățirea organizării muncii 
și întărirea disciplinei in pro
ducție în toate unitățile agri
cole de stat și cooperatiste.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
sarcinile de mare răspundere 
din domeniul învățămîntului 
de toate gradele, al activității 
de cercetare științifică, al cul
turii și artei.

înfăptuind neabătut șl cu 
entuziasm politica internă a 
partidului de înflorire a pa
triei noastre — a accentuat 
vorbitorul — comuniștii, toți 
oamenii muncii din regiunea 
Brașov își manifestă totodată 
adeziunea deplină față de po
litica externă activă a parti
dului și statului nostru, poli
tică ce urmărește întărirea 
prieteniei și colaborării cu ță
rile socialiste, dezvoltarea re
lațiilor de colaborare cu toa
te țările și popoarele, apăra
rea păcii și zădărnicirea acțiu
nilor agresive ale imperialis
mului, realizarea securității în 
Europa și în întreaga lume.

în numele organizației re
gionale de partid, primul se
cretar al comitetului regional 
P.C.R. a asigurat conducerea 
partidului și statului că oame
nii muncii din regiunea Bra
șov, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
în frunte cu comuniștii, se vor 
uni și mai strîns în jurul par
tidului. își vor concentra în
treaga lor energie și capaci
tate creatoare, vor munci cu 
și mai mult elan patriotic pen
tru desăvîrșirea construcției 
socialiste.

Permiteți-mi să exprim sim
țămintele de profundă bucu
rie pe care le încerc astăzi, 
cînd avem în mijlocul nostru 
pe mult stimatul secretar ge
neral al Comitetului Central 
al partidului — tovarășul Ni
colae Ceaușescu — și pe cei
lalți conducători de partid și 
de stat — a spus în cuvîntul 
său Gheorghe Zorea, membru 
de partid din anul 1932. Vizi
tele făcute în regiunile țării 
constituie o expresie vie a fe
lului cum conducerea partidu
lui nostru se interesează de 
viața, de Droblemele, de mun
ca noastră a tuturor.

Pentru noi, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești revo
luționare, care am activat în 
rîndurile partidului în anii 
grei ai ilegalității și ai prigoa
nei burghezo-moșierești, este 
o mare satisfacție să vedem 
astăzi împlinite visurile și nă
zuințele de libertate ale po
porului nostru. Avem bucuria 
să trăim în anii cînd partidul 
comuniștilor din România so
cialistă este mai puternic și 
mai unit ca orieînd. cu o con
ducere încercată, legată trup 
și suflet de popor și urmată 
cu neclintită încredere de el.

La încheierea vizitei dum
neavoastră în regiunea Bra
șov, în numele muncitorilor, 
vă mărturisesc sincer că ne 
simțim mai bogați sufletește, 
mai hotărîți să ne dăruim ca
pacitatea și elanul creator 
cauzei partidului și poporului, 
vedem mai limpede ce avem 
de făcut ca să ajungem repede 
și sigur la ținta noastră înal
tă — desăvîrșirea construcției 
socialismului și făurirea comu
nismului — a spus în cuvîntul 
său Hegvi Viorica, strungar la 
uzina ..Rulmentul“. Indicațiile 
ce ni le-ați dat cu ocazia vi
zitei ne vor călăuzi în activi
tatea noastră care are ca obiec
tiv cresterea productivității 
muncii, lichidarea oricărui re
but, obținerea unor produse 
tot mai bune si mai ieftine, 
întărirea disciplinei în muncă.

în rîndurile constructorilor 
socialismului se află și multe 
femei, unele dintre ele înde- 

pllnesa munci de răspundere, 
ceea ce arată prețuirea femeii 
și contribuția ei la progresul 
țării. Conștiente și mindre de 
rolul ce ne revine in socie
tatea noastră, vom lupta cu 
energie alături de tovarășii 
noștri ca să facem din Româ
nia o țară mîndră, bogată și 
puternică, spre care o lume în
treagă să privească cu admira
ție.

A luat cuvîntul conf. univ. 
Ioan Lupu, redactor-șef al re
vistei „Astra". Coi peste 
20 000 de intelectuali din re
giune au simțit neîncetat grija 
și înalta apreciere pe care ie 
acordă conducerea partidului, 
dumneavoastră personal tova
rășe Nicolae Ceaușescu, celor 
ce muncesc pe tărîmul cerce
tării științifice, al promovării 
tehnicii înaintate, cadrelor di
dactice, creatorilor din dome
niul literaturii și artei, tuturor 
specialiștilor — a subliniat 
vorbitorul.

Indicațiile de mare preț pri
vind punerea în valoare a 
bogatei zestre culturale a tre
cutului, în care se materiali
zează geniul creator al po
porului nostru — și care este 
puternic reprezentată în re
giunea Brașov — paralel cu 
însușirea valorilor științei și 
culturii universale contempo
rane, au devenit un motto în- 
suflețitor al întregii noastre 
activități. O adîncă rezonanță 
în inimile noastre au avut cu
vintele pline de căldură și in
dicațiile pe care ni le-ați 
adresat iubite tovarășe 
Ceaușescu, la întîlnirea cu 
intelectualii ținută la Institu
tul politehnic. Nu vom pregeta 
pentru înfăptuirea exemplară 
a acestor indicații.

Vă încredințăm, stimați con
ducători — a încheiat vorbi
torul — că aportul intelectu
alității brașovene la eforturile 
generale ale poporului va pur
ta pecetea răspunderii la care 
ne obligă marea încredere și 
prețuire manifestate de partid.

In numele celor peste 
140 000 de uteciști, al tineretu
lui din regiune, a vorbit secre
tarul comitetului regional 
U.T.C. — Cornel Șandru, Ti
nerii români, și împreună cu 
ei tinerii maghiari și germani, 
în strînsă unitate frățească, 
întemeiată pe îndelungate tra
diții de luptă, pe aceleași as
pirații și idealuri își aduc o 
contribuție rodnică și entu
ziastă la dezvoltarea econo
mică și social-culturală, la în
florirea orașelor și satelor din 
regiunea Brașov — a spus el.

Vă încredințăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că 
tinerii muncitori, țărani, elevi 
și stud’enți din regiune își vor 
dedica toate forțele și cunoș
tințele pentru ca națiunea ro
mână să devină tot mai pu
ternică și înfloritoare.

Primit cu puternice ovații a 
luat cuvîntul secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R.. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU (tex
tul cuvîntării în paginile I și 
III).
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populație a Brașovului, zeci 
de mii de oameni ai muncii 
români, maghiari și germani, 
s-au revărsat pe străzi spre a 
însoți la plecare pe conducă
torii de partid și de stat care 
timp de trei zile au fost oaspe
ții regiunii lor. Miile de dra
pele și stegulețe purpurii și 
tricolore care flutură în adie
rea vîntului, buchetele de flori 
din mîinile oamenilor și copiii 
înălțați pe umeri — toate a- 
cestea dau o imagine sărbă
torească. Răsună ovații și 
urale, cîntece închinate parti
dului și patriei socialiste.

în incinta gării, conducă
torii de partid și de stat strîng 
cu căldură mîinile reprezen
tanților organelor locale, unui 
mare număr de brașoveni ve- 
niți să-i conducă. Trenul ofi
cial se desprinde încet de pe
ron, în timp ce uralele mul
țimii nu mai contenesc.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat va rămîne a- 
dînc întipărită în inima și 
conștiința muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor de pe a- 
ceste meleaguri ca o strălu
cită manifestare a unității in
disolubile a celor ce muncesc 
de toate naționalitățile, în ju
rul partidului și guvernului, a 
hotărîrii lor comune de a-și 
închina toate forțele, întreaga 
energie creatoare prosperității 
Republicii Socialiste România.

îe regiunea dv., a spus în 
continuare vorbitorul, în anii 
socialismului s-a dezvoltat pu
ternic învățămîntul, Brașovul 
devenind unul din centrele 
importante universitare ale 
României. în adunarea cu in
telectualii m-am referit la re
zultatele bune obținute și nu 
aș dori să mai insist asupra lor. 
Ceea ce aș vrea să subliniez 
aici este necesitatea ca orga
nele de partid, conducerile 
instituțiilor de învățămînt, in
clusiv ale școlilor, liceelor, să 
depună mai multe eforturi 
pentru îmbunătățirea și ridi
carea nivelului învățămîntului 
nostru de toate gradele. 
Această problemă se află în a- 
tenția conducerii partidului și 
statului. Sînt în curs de pre
gătire studii, materiale care 
urmează să fie dezbătute spre 
a se lua o serie de mă
suri încă din toamnă, o dată 
cu începerea noului an de în
vățămînt. Dar pe lîngă pro
blemele centrale ce trebuie 
să-și găsească o rezolvare cît 
mai corespunzătoare nevoilor 
economiei și culturii noastre, 
sînt încă multe probleme în 
învățămînt care depind și pot 
fi rezolvate de conducerile, de 
cadrele din institutele, liceele 
și școlile respective. De aceea 
considerăm că organele și or
ganizațiile noastre de partid 
trebuie să se sfătuiască și să 
se consulte cu aceste cadre, 
pentru a se putea stabili mă
surile cele mai corespunză
toare. Ridicarea nivelului în
vățămîntului de toate gradele 
are o importanță hotărîtoare 
pentru dezvoltarea întregii 
noastre activități economice și 
sociale. Sarcinile mari care 
ne stau în față nu pot fi re
zolvate fără cadre cu o temei
nică pregătire, înarmate cu 
cunoștințele cele mai moderne 
și de aceea trebuie să dăm 
învățămîntului o atenție mai 
mare decît pînă acum, să de
punem toate eforturile ca a- 
cesta să răspundă cerințelor 
epocii noastre de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Dînd o înaltă apreciere ca
drelor didactice din regiune 
și urîndu-le să obțină succese 
și mai mari în muncă, vorbi
torul a spus în continuare : 
Regiunea Brașov cunoaște o 
activitate cultural-artistică 
destul de dezvoltată. Există de 
altfel și o tradiție veche în 
această privință. Sînt aici 
creatori de artă din diferite 
domenii, în regiune aveți tea
tre în limba română, germană, 
maghiară, un număr însemnat 
de cămine culturale și mai cu 
seamă de formațiuni artistice- 
culturale care fac cinste n.u 
numai regiunii dv., dar în ge
neral activității cultural-artis- 
tice din patria noastră. Am și 
întîlnit, de altfel, zeci și zeci 
de asemenea formațiuni care, 
într-o formă sau alta, și-au 
demonstrat măiestria. Din 
bogăția de talente, din felul în 
care reușesc să îmbine fru
mosul, armonia cu spiritul pa
triotic, socialist, cred că ar 
avea de învățat destui oameni 
de creație care stau prea mult 
în cabinetele din București. 
Nu vreau să le fac o critică, 
dar cîțiva sînt aici, și ei înșiși 
ne-au mărturisit că au rămas 
impresionați văzînd bogăția 
artei populare cultivate de 
formațiile artistice, ca și măies- 
trele cusături, țesături. Ele 
arată ce popor minunat avem, 
cum a știut el din timpuri în
depărtate să păstreze și să 
dezvolte tradițiile frumosului, 
arta populară, care are valoare 
nu numai pentru țara noastră, 
dar și pe plan internațional. 
Este demn de remarcat că în 
întreaga activitate a formați
unilor artistice și în arta popu
lară în genere se reflectă via
ța și munca înfrățită a româ
nilor, maghiarilor și germani-

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmart din pag. I)

Izvoare bogate ale culturii 
și artei populare

lor. Formațiunile sînt de altfel 
comune, în dansuri și în cîn
tece se găsesc elemente din 
arta și cultura tuturor acestor 
naționalități, căci în decursul 
timpului, cu toate încercările 
de separare și învrăjbire din 
partea claselor dominante, a- 
ceste elemente s-au întrepă
truns, contribuind la sudarea 
unității indestructibile dintre 
români, maghiari și germani. 
Uniți, oamenii muncii, indife
rent de naționalitate, au făurit 
toate bogățiile materiale și spi
rituale de pe aceste meleaguri, 
au înfăptuit socialismul și sub 
conducerea partidului își aduc 
contribuția la înflorirea pa
triei socialiste. Aceste minu
nate comori ale creației popu
lare trebuie încurajate, dez
voltate, iar oamenii de creație 
din Brașov, din Sibiu, din ce
lelalte centre, inclusiv cu spri
jinul celor din București, au 
datoria să facă mai mult pen
tru a le pune în valoare și a 
ridica la un nivel mai înalt 
întreaga activitate cultural- 
artistică din regiune.

Iată, tovarăși, cîteva im
presii despre activitatea în in
dustrie, agricultură, învăță
mînt și pe tărîm cultural-ar
tistic. După cum vedeți, sînt 
impresii în general bune. Ca 
în orice domeniu sînt și unele 
observații critice, dar, făcînd 
bilanțul general, putem spune 
că activitatea desfășurată de 
oamenii muncii din regiunea 
dv., sub conducerea organiza
țiilor de partid, este rodnică 
și pentru aceasta felicităm din 
inimă pe toți locuitorii re
giunii Brașov și organizația 
regională de partid.

în cursul vizitei ne-am oprit 
la cîteva monumente de artă 
și istorice. Sînt nenumărate a- 
semenea monumente în re
giunea dv., evocînd trecutul 
îndepărtat al poporului ro
mân, luptele pe care el le-a 
dus, împreună cu germanii și 
maghiarii, de-a lungul secole
lor pentru eliberarea de sub 
jugul exploatatorilor, pentru o 
viață mai bună. Chiar dacă 
nu întotdeauna cei care au dus 
aceste lupte au putut să cu
leagă roadele, ele au avut o 
mare însemnătate pentru dez
voltarea economică și socială 
a regiunii.

Aș dori să menționez că mai 
peste tot ni s-au înfățișat 
multe vestigii care adeveresc 
existența dacilor și a romani
lor pe aceste meleaguri, con
tinuitatea vieții economice și 
sociale în secolele ce au ur
mat prăbușirii Imperiului ro
man. în această privință ne-a 
impresionat ceea ce am văzut 
în muzee, și mai ales faptul 
că la Moacșa — dacă nu mă 
înșel — un tînăr cooperator a 
ținut să ne prezinte unele din 
rezultatele cercetărilor sale 
arheologice, ca să spun așa. 
într-un colț din sediul coope
rativei el adunase diferite o- 
biecte care demonstrau că pe 
timpuri în această localitate 
au locuit daci. El ne-a infor
mat că acolo se găseau doar 
o mică parte din obiectele pe 
care le descoperise, cea mai 
mare parte fiind trimise la 
muzeul raional. De ce subli
niez acest lucru ? Pentru că 
mi se pare de o deosebită im
portanță preocuparea tineri
lor noștri de la sate de a cu
noaște trecutul, de a-și aduce 
contribuția la înțelegerea mai 
adîncă a felului în care s-a 
format poporul român, cum 
au trăit oamenii în trecut pe 
aceste pămînturi. E o preocu
pare bună, care trebuie nu 
numai încurajată, dar și spri
jinită. Ea arată că arheologii 
au încă multe de făcut în a- 
ceastă regiune și că dacă se 
pun serios pe muncă găsesc 
un sprijin uriaș la masele 
largi de oameni ai muncii, la 
tineretul nostru. 

înfrățiți, oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 

contribuie cu entuziasm la înflorirea 
României socialiste

Desigur, tovarăși, e cunoscut 
că aici de secole trăiesc îm
preună români, maghiari, 
germani, că ei au dus nenu
mărate lupte în comun. îm
preună au participat la răs
coala lui Gheorghe Doja, a lui 
Horia, Cloșca și Crișan, au 
luptat și în armatele lui Ște
fan cel Mare și în ale lui Mihai 
Viteazul, au participat la atîtea 
și atîtea bătălii pentru a-și a- 
sigura condiții mai bune de 
viață. în revoluția din 1848 
s-au ridicat deopotrivă revolu
ționari români și maghiari — 
ca Petofi, Avram Iancu și alții 
— cu toții însuflețiți de ace
eași dorință de eliberare so
cială și națională, înțelegînd 
că numai pe calea luptei în
frățite se pot asigura fericirea 
și bunăstarea celor ce mun
cesc.

Clasa muncitoare este Insă

aceea care a luat pe umerii 
săi răspunderea făuririi socie
tății noi, în care, o dată cu 
lichidarea claselor exploatatoa
re, face să dispară pentru tot
deauna nu numai inegalitatea 
socială, dar și inegalitatea na
țională, în care toți oamenii 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, se bucură de de
pline drepturi și, în primul 
rînd, de dreptul la muncă, la 
învățătură, în care orice ce
tățean își poate aduce din plin 
contribuția, corespunzător ca
pacității sale, la dezvoltarea 
patriei comune. Aceasta este 
în fond adevărata egalitate 
între oameni.

Trebuie să subliniem că po
litica națională marxist-leni- 
nistă a partidului nostru a 
dat roade pe deplin. Astăzi în 
patria noastră, așa cum se 
vede foarte bine șl în regiu-

nea Brașov, întregul popor, 
toți oamenii muncii, fără de
osebire de naționalitate, ur
mează neabătut politica inter
nă și externă a partidului șl 
guvernului, sînt strîns uniți, 
hotărîți să înfăptuiască de
săvîrșirea construcției socia
liste șl să creeze condițiile 
pentru a putea trece la fău
rirea comunismului.

In continuarea cuvîntării 
sale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Am ascul
tat aici, ca și cu prilejul altor 
întîlniri, cîțiva tovarăși ilega
liști, dintre care cu unii am 
lucrat și eu și alțl tovarăși 
care sînt de față. în orașul 
Brașov, ca și în alte localități 
din regiune, a existat în tre
cut o puternică organizație de 
parlid, care și-a adus contri
buția la lupta pentru înfăp
tuirea actului istoric de la 
23 August. Partidul nostru, 
care este continuatorul celor 
mai bune tradiții de luptă so
cială și națională, pentru pro
gres social, dă o înaltă prețu
ire militanților revoluționari 
ai mișcării muncitorești, ai 
partidului comunist care au 
știut să înfrunte cu hotărîre 
și eroism regimul burghezo- 
moșieresc, jertfindu-și de 
multe ori chiar viața, pentru 
eliberarea definitivă a patriei 
noastre de sub jugul explo
atatorilor. Trebuie să spunem 
că deși în activitatea organi
zațiilor de partid au existat 
și lipsuri, neajunsuri, aceste 
organizații, între care și cea 
din Brașov, au fost la datorie. 
Aș dori ca aici, în fața acti
vului regional, să aduc oma
giul conducerii de partid ace-

Numai acționînd cu fermitate, 
unite, forțele antiimperialiste 

pot să respingă agresiunea 
imperialismului și să asigure 

pacea lumii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a spus în continuare : Aș dori, 
tovarăși, să mă refer la cîte
va probleme internaționale. 
Activitatea poporului nostru,: 
a partidului și guvernului, de 
construire a socialismului are 
loc în împrejurări internațio
nale deosebite. Avem pe de o 
parte marele avantaj al exis
tenței a 14 țări socialiste, a 
sistemului mondial socialist 
care reprezintă un factor de 
seamă în asigurarea condițiilor 
ca fiecare țară socialistă să 
valorifice din plin posibilită
țile pe care le oferă noua o- 
rînduire pentru progresul eco
nomic, cultural, social. Dar mai 
există, în același timp, impe
rialismul, care deține încă po
ziții importante, constituind 
un pericol pentru libertatea 
multor popoare, pentru cauza 
păcii. El nu renunță la mijloa
cele pe care le-a folosit întot
deauna pentru a-și asigura do
minația. Dimpotrivă, imperia
lismul recurge la forța sa eco
nomică și militară pentru a-și 
menține dominația acolo un
de o mai are și pentru a și-o 
cîștiga sau recîștiga în alte 
părți ale lumii. Cunoașteți că 
în ultimii 2—3 ani, reacțiunea 
imperialistă și, în primul rînd, 
imperialismul american, a in
tervenit în treburile unui șir 
de popoare, a dezlănțuit răz
boiul în Vietnam, a intervenit 
și a organizat sprijinul reac- 
țiunii în Indonezia, în Repu
blica Dominican^, în Ghana, 
acum cîțiva ani în Irak, recent 
în Grecia, toate cu scopul de 
a sprijini cele mai reacționa
re forțe interne și a împiedica 
progresul economio și social 
al acestor țări. De aceea, par
tidul și guvernul nostru por
nesc de la necesitatea unirii 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te și, în primul rînd, a țărilor 
socialiste și mișcării comunis
te și muncitorești care repre
zintă forța cea mai consecvent 
antiimperialistă ; acționînd cu 
fermitate, unite, aceste forțe 
pot să respingă agresiunea 
imperialismului și să asigure 
pacea lumii.

Evenimentele recente din O- 
rientul Apropiat, care au dus 
la conflictul armat dintre Iz- 
rael și țările arabe, au provo
cat și poporului nostru, ca și 
altor popoare, multă amără
ciune și îngrijorare. Este evi
dent că cercurile reacționare 
imperialiste doresc să mențină 
continuu încordarea în Orien
tul Mijlociu și în alte zone ale 
lumii, spre a putea mai ușor 
să-și promoveze politica lor de 
dominație colonialistă. De la 
început, partidul și guvernul 
țării noastre au considerat că 
din lupta armată dintre țările 
arabe și Izrael nu pot trage 
foloase decît reacțiunea și im
perialismul și de aceea au făcut 
apel să se evite recurgerea la 
forță pentru soluționarea pro
blemelor litigioase. Partidul și 
guvernul nostru, poporul ro
mân acordă sprijin popoarelor 
arabe în lupta lor pentru in
dependență față de imperia
lism, pentru progres social și 
unitate națională, așa cum 
sprijină de altfel eforturile tu
turor țărilor care mai gem 
sub robia colonialismului de 
a se elibera și de a-și lua soar
ta în propriile mîini, pentru 
a-șl asigura o dezvoltare de 

lor militanți care în condițiile 
ilegalității au ținut sus steagul 
luptei revoluționare.

De ce reamintim toate a- 
ccste evenimente din trecutul 
mai îndepărtat sau mai apro
piat? Pentru că ele sint strîns 
legate de întreaga viață și ac
tivitate a poporului român și 
a partidului nostru, de con
strucția societății socialiste, 
pentru că fără luptele din 
trecut, fără activitatea mișcă
rii muncitorești și a partidu
lui comunist, noi nu am fi 
avut create condițiile pentru a 
răsturna clasele stăpînitoare 
și a trece întreaga putere po
litică în mina celor ce mun
cesc. Reamintim trecutul atît 
pentru a omagia pe cei care 
în diferite epoci au dus greul 
luptei, cît și pentru a trage în
vățăminte de viitor, pentru a 
educa generația actuală și mai 
cu seamă tînara generație, 
copiii, constructorii de mîine 
ai socialismului, a-i ajuta să 
înțeleagă că tot ceea ce am 
înfăptuit în acești ani nu a 
căzut din cer, nu s-a înfăptuit 
de la sine, ci este rezultatul 
unei lupte îndelungate, grele, 
al multor jertfe. Prețuind cu
ceririle de pînă acum, să facem 
totul pentru a întări continuu 
patria noastră, pentru a dez
volta și ridica pe o treaptă 
superioară națiunea noastră 
socialistă pe drumul frăției 
oamenilor muncii români, ma
ghiari și germani, care trăiesc 
pe aceste meleaguri. Educăm 
tineretul să prețuiască înain
tașii, să prețuiască prezentul, 
să se pregătească pentru a 
putea făuri viitorul luminos al 
întregului nostru popor, co
munismul.

sine stătătoare. Se înțelege că 
lupta de eliberare de sub do
minația străină trebuie dusă 
de pe poziții avansate, acelea 
de a asigura dezvoltarea de
mocratică, națională a fiecărui 
popor. Astăzi existența statu
lui Izrael este o realitate, și o 
pace în această zonă a lumii 
nu poate fi obținută decît prin 
găsirea soluțiilor de conviețui
re pașnică între arabi și statul 
Izrael. Sigur că acum s-a creat 
o anumită situație, ca urmare 
a luptelor militare. Izraelul a 
ocupat o serie de teritorii. 
Unele cercuri conducătoare 
din această țară ridică preten
ții teritoriale, ceea ce nu poa
te însă decît să ascută contra
dicțiile și să agraveze și mai 
mult situația din această par
te a lumii. Nimic nu îndreptă
țește statul Izrael să ridice noi 
pretenții teritoriale și noi con
siderăm că este necesar ca el 
să se retragă din teritoriile o- 
cupate, să meargă pe linia gă
sirii de soluții care să asigu
re rezolvarea problemei popu
lației arabe refugiate din Iz
rael și a altor probleme liti
gioase și să garanteze dezvol
tarea și conviețuirea pașnică 
a tuturor popoarelor din acea
stă zonă. Problemele nu sînt 
simple. Vor fi încă multe fră- 
mîntări, încordarea nu se va 
lichida ușor. Trebuie avut în 
vedere că aici sînt în joc in
terese mari ale puterilor impe
rialiste, că bogățiile uriașe de 
petrol din Orientul Mijlociu 
constituie acum, ca și în tre
cut, o puternică atracție și că 
cercurile monopoliste vor fa
ce și în continuare totul 
pentru a menține starea 
de încordare, deoarece numai 
în felul acesta își vor putea 
promova țelurile lor de domi
nare, de exploatare a bogății
lor acestor popoare. Partidul 
și guvernul nostru vor milita 
și de acum înainte pentru gă
sirea de soluții pe calea paș
nică, a tratativelor, în această 
zonă.

Dar în afară de Orientul 
Mijlociu, care poate a atras 
mai mult atenția, există un alt 
focar de război poate și mai 
grav, și anume agresiunea a- 
mericană în Vietnam. Vă este 
cunoscut că în ultimul timp 
agresorii americani au inten
sificat escaladarea cum spun 
ei, acțiunile barbare de bom
bardare a orașelor, a centre
lor industriale, a populației 
din Republica Democrată Viet
nam. Noi am acordat și con
tinuăm să acordăm întregul 
nostru sprijin — politic, ma
terial și diplomatic — poporu
lui vietnamez. Considerăm 
că aceasta este o îndatorire 
internaționalistă a poporului 
nostru și ne vom îndeplini în
totdeauna această îndatorire. 
Apreciem că este necesar să 
se depună o activitate mai in
tensă din partea țărilor socia
liste, a tuturor forțelor dor
nice de pace din întreaga lu
me în sprijinul poporului 
vietnamez, pentru a-i determi
na pe agresorii americani să 
renunțe la agresiune, să pără
sească Vietnamul, să lase po
porul vietnamez să-și hotăras
că singur soarta sa. Sîntem 
convinși că poporul vietnamez 
va obține victoria.

Cunoașteți preocuparea per
manentă a partidului nostru 

ca, paralel cu dezvoltarea șl 
întărirea colaborării cu țările 
socialiste, să dezvolte colabo
rarea cu toate țările, fără deo
sebire de orînduire socială. In 
cadrnil acesta, în ultima vreme, 
o atenție deosebită au acordat) 
partidul și guvernul nostru 
problemei securității în Euro
pa. Cu toată încordarea din 
Orientul Mijlociu și din alte 
zone ale lumii, care poate să 
sustragă atenția de la alte ac
țiuni politice — probabil u- 
nele cercuri reacționare au și 
urmărit aceasta — considerăm 
că este necesar să se desfășoa
re, în continuare, o activitate 
intensă pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare între ță
rile europene, pentru a se găsi 
căile de îmbunătățire a rela
țiilor dintre aceste țări pe baza 
principiilor respectării inde
pendenței și suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în 
drepturi — principii care își 
găsesa o largă afirmare pe 
plan internațional — să mili
tăm tot mai activ pentru a 
se ajunge la noi pași pe calea 
spre securitatea în Europa. 
Sînt multe de făcut în această 
direcție. în Europa se află tru
pe, baze militare străine și ar
me atomice pe teritoriul mul
tor țări, iar rezolvarea tuturor 
acestor probleme ar avea o în
semnătate deosebită nu numai 
pentru Europa, dar pentru în
treaga lume. De aceea, noi 
considerăm lupta pentru secu
ritate în Europa ca o parte 
integrantă a luptei generale 
pentru pace în întreaga lume.

Am spus că noi pornim în 
determinarea politicii noastre 
externe de la faptul că impe
rialismul reprezintă încă un 
pericol mare pentru pacea lu
mii, că atîta timp cît el va mai 
exista, mai există și pericolul 
tinor noi războaie, inclusiv al 
unui război mondial. De a- 
ceea, punem un accent 
deosebit pe întărirea unității 
forțelor antiimperialiste, a 
țărilor socialiste și conside
răm că este necesar să ne 
preocupăm în același timp de 
ridicarea continuă a capacită
ții de apărare a patriei noas
tre. Ingrijindu-ne de dezvolta
rea economică, întărind forța 
economică a României, noi 
întărim implicit și capacitatea 
de apărare a țării, dar nu ne 
mărginim la aceasta, pentru 
că viața dovedește că oricît 
de puternic ai fi din punct de 
vedere economic, iți mai tre
buie totuși și ceva arme, pe 
care să știi să le și mînuiești 
dacă este necesar. Deși noi 
facem totul pentru a evita a- 
semenea situații, ținînd sea
ma de faptul că atîta timp cît 
există imperialism te poți aș
tepta la surprize, ne preocu- 
cupăm și vom continua să ne 
preocupăm de întărirea forțe
lor noastre armate, de înzes
trarea lor cu mijloacele nece
sare de luptă, de perfecționa
rea continuă a măiestriei lor 
militare. Trebuie să spunem, 
tovarăși, că avem o armată 
bună care este înzestrată sa
tisfăcător cu armament, mai 
cu seamă cu cel clasic, în sta
re să îndeplinească orice mi
siune încredințată de partid 
și guvern.

Ne pronunțăm, după cum 
știți, pentru desființarea pac
tului agresiv N.A.T.O. și, in 
același timp, a pactului de la 
Varșovia, în cadrul înfăptuirii 
securității în Europa. Dar se 
înțelege că atîta timp cît există 
Pactul de la Varșovia, ca mem
bră a acestui pact, România 
dezvoltă și va dezvolta cola
borarea și pregătirea comună 
de luptă a armatelor noastre, 
pornind, desigur, de la princi
piile care guvernează relațiile 
dintre țările socialiste, de la 
faptul că fiecare țară, fiecare 
armată trebuie să fie bine or
ganizată. puternică din toate 
punctele de vedere și să aibă 
comanda ei proprie. în stare 
să răspundă oricărei chemări.

în acest spirit se desfășoară 
activitatea externă a partidu
lui nostru și ea corespunde pe 
deplin și constituie o parte in
tegrantă a întregii noastre po
litici de făurire a socialismu
lui și comunismului. Sîn
tem încredințați că toate 
organizațiile noastre de par
tid, deci și cea din Brașov, 
care este una din organizații
le puternice ale partidului 
nostru nu numai numeric, dar 
și din punct de vedere al com
bativității și al felului cum își 
îndeplinește îndatoririle, vor 
face totul și în viitor pentru 
a munci mai bine, pentru a-și 
aduce partea de contribuție la 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al IX-lea, a li
niei generale a partidului no
stru, atît în politica internă, 
cît și în politica externă.

Doresc, în încheiere, să urez 
încă o dată comuniștilor, acti
vului de partid și de stat, co
mitetului regional . și tuturor 
comitetelor orășenești și raio
nale de partid, tuturor oame
nilor muncii din regiunea Bra
șov succese tot mai mari în 
activitatea lor. Vă doresc tu
turor multă sănătate și feri
cire !

(Cuvîntarea tovarășului Ni
colae Ceaușescu a fost subli
niată in repetate rinduri de 
vii și puternice aplauze. La în
cheierea cuvîntării, întreaga 
asistență in picioare a ovațio
nat îndelung, manifestînd 
pentru Partidul Comunist Ro
mân și Comitetul său Central, 
pentru întărirea și înflorirea 
patriei socialiste).
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Gusturile
între

de a tntîlni în literatură temele 
majore alo vieții și lstori. i po
porului nostru nu ho scutește dc 
a aprecia cu discernămint dRcă 
rom .mul sau filmul pe o aseme
nea temă este la înălțimea ei 
sau nu. Popularitatea comediei 
este indiscutabilă șl nimeni nu 
ne contestă dreptul dc n o îm
părtăși, numai că noi no ducem 
la teatru nu la o piesa ,.in ge
neral“ cl la una anume, deci a- 
probarea noastră va trebui să-și 
albă temeiul în spectacolul vi

social {familie, școală, prieteni, 
colegi dc lucru), nu in sensul 
despărțirii cu orice preț dc opi
nia colectivă, dar nici al tira
nic! cxerciintă de modă, dc gus
turile adoptate mecanic. Cum 
o ?i firesc, prin tradiție șl in 
directa legătură cu mărimea 
grupului, se formează și se păs
trează anumite gusturi și pre
ferințe comune sau asemănătoare 
și rolul lor în educația estetică 
nu trebuie de loc neglijat, toc
mai pentru că adesea ele sînt

opiniei generale, duc fa o liber
tate dc alegere redusă a indivi
dului. Consecința inevitabilă a 
unei asemenea situații este o a- 
titudîne rigidă și conservatoare 
în materie de gust. F. adevărat 
că viața oamenilor este atît de 
bogată, mediile prin cnre circulă 
fiecare atît de diverse, iar cir
culația valorilor atît dc intensă 
Incit asemenea cercuri închise 
se pot sfărîma uneori destul de 
ușor, dar atunci va fl cu atît 
mai evidentă dauna pe care uni

Unanim recunoscut, dreptul la 
libertate in domeniul gustului 
s-ar părea cft nu mai are nevoie 
de comentarii. Alegerea trebuie 
să fie nestinjenită. varietatea 
preferințelor apronpe infinita si 
încercarea de a dicta gusturile 
Interzisă. $1 totuși, cit d? greu 
se alunge la adevărata liber
tate !

In primul rînd. oricit ar părea 
de ciudat, trebuie să fii liber 
față de tine însuti, adică să poți 
delibera conștient și liber de 
prejudecăți de orice natură. O 
deliberare conștientă presupune 
prezența ‘imultp.nă nu numai a 
emoției directe produse do 
obiectul sau operr- admirată dar 
și a rațiunii, a momentului în 
care luciditatea, cunoștințele și 
sistemul de criterii pe carc-l po
sezi își poate spune cuvîntul. 
Este necesară deci o anumită 
detașare, o distanțare in fata 
lucrului asupra căruia urmează 
să te pronunți, pentru ca șocul 
primei impresii, șocul emoțional 
sau criterii false, superficiale, să 
nu întunece autenticitatea reac
ție' psihologice.

Cît de utile sînt în acest sens 
toate acele forme în care reac
ția de moment ajunge să se con
frunte cu cea în timp, părerea 
personală cu cea a altora, im
presia cu experiența. Discuțiile 
asupra cărților citite sau spec
tacolelor văzute, participarea la 
emisiunile-concurs. urmărirea 
punctelor de vedere — chiar di
ferite între ele — a unor per
sonalități competente, dezbaterea

curajoasă a părerilor și uneori 
chiar înfruntarea opiniei majo
rității sînt modalități de a a- 
jungo pinii ia urmă liber și stă- 
pin pe propriile reacții de gust, 
tocmai pentru că ele au devenit 
în acest proces mai puțin per
sonale.

A fi liber față de tine însuți, 
înseamnă apoi a fi liber dc pre
judecăți, de ..idoli“ cum ii nu
mea Bacon, ceea ce este extrem 
dc greu. Dc cîtc ori nu ni se 
intimplâ să ncccptăm sau să 
condamnăm prin reacția de gust 
un obiect estetic sau o operă de 
artă nu pentru câ am supus-o 
unei judecăți individuale șl di
rect, ci în virtutea unor preju
decăți, adică a unor principii șl 
păreri generale, obținute ante
rior și in legătură cu alte lu
cruri. Nimeni nu contestă jus
tețea și chiar nevoia unor ase
menea principii și păreri, dar 
ele trebuie să funcționeze de 
fiecare dată adecvat obiectului 
sau operei individuale, nu ea un 
mecanism stereotip.

Dacă avem părerea generală 
că filmele polițiste reprezintă un 
gen care merită toată atenția, 
ei bine, sîntem liberi s-o avem, 
dar trebuie să ne întrebăm de 
fiecare dată dacă filmul pe 
care-1 aprobăm cu satisfacție și 
entuziasm o merită. Dacă ne 
place muzica ușoară, ei bine, 
nimeni nu ne-o interzice, dar 
asta nu înseamnă că trebuie să 
înghițim orice numai pentru că 
se încadrează genului. Tot în 
același sens, justificata dorință

zionat, nu în virtuțile tonice șl 
relaxante ale unei abstracții.

Tn al doilea rînd trebuie să 
fii liber față dc obiectul sau 
opera contemplată, in sensul că 
trebuie s-o poți stnpîni prin cri
terii adecvate și o cultură cores
punzătoare. Cit dc des ni se în- 
timplă să intilnim oameni care 
emit cu cea mai mare ușurință 
judecăți și aduc elogii sau con
damnă o anumită factură de 
poezie care le este mai puțin 
cunoscută, o pictură pe care n-o 
înțeleg pe loc sau o muzică ce 
le pare neobișnuită în compara
ție cu ceea ce întîlniseră pînă 
atunci. Desigur, ești liber să 
nu-ți placă, nimeni nu te poate 
împiedica să ai alte preferințe 
dar dacă dorești o libertate au
tentică trebuie sft știi de ce ai 
ales ceva, condamnînd altceva.

Pentru asta este nevoie de 
cunoașterea limbajului artistic 
nu numai al fiecărei arte, dar 
și al celui specific marilor ten
dințe și orientări, condiție ab
solut necesară pentru a putea 
judeca o operă de hrtâ pornind 
nu numai de la ceea ce noi am 
fi dorit de la ea ci și de la ceea 
ce ea își propune șl solicită de 
la noi.

Libertatea trebuie obținută 
apoi și în raporturile cu grupul

Ion Pascadi
dintre cele mal solide și mal 
persistente.

N-ar strica însă să amintim 
și observația lui Tudor Vianu, 
potrivit căreia influența educa
tivă, orientarea gusturilor poa
te fi invers proporțională cu 
cantitatea grupului social, în 
sensul că se pot obține rezul
tate mai mari în grupuri mai 
mici. (Instituțiile de cultură, or
ganizațiile obștești, îndeosebi or
ganizațiile U.T.C., ar trebui poate 
să promoveze cu un mal sever 
discernămint acțiunile de mari 
proporții, la care participă sute 
de tineri, să apeleze mai frec
vent la manifestările inițiate de 
grupuri mai mici, într-un cadru 
mai intim și în mai strînsă legă
tură astfel cu interesele și preo
cupările participanților. Cum ai 
putea oare să organizezi mereu 
— acțiuni de mare amploare 
care în același timp să fie utile 
și să intereseze pe toți deopo
trivă ?).

Pe de altă parte, lipsa de per
sonalitate în cadrul grupului 
duce nu o dată la uniformizarea 
și la păstrarea automată a unui 
fond de păreri, deprinderi, gus
turi care, rămînînd sclave ale

formizarea a adus-o în forma
rea personalității. De aceea, pa
ralel cu rodnica raportare a in
dividului la colectivitate, trebuie 
încurajată în continuare rapor
tarea Ia sine însuși pentru ca 
el să dobindcascâ o reacție de 
gust adecvată obiectului său.

în sfîrșit, este liber individul 
față de societate in materie de 
guși ? în măsura în care înțe
lege necesitatea (în sensul cel 
mai larg al cuvintului) evident

că da, deoarece din Infinitatea 
de valențe esletice ale naturii, 
vieții sociale sau operelor de 
artă ol va reuși să selecteze pe 
acelea care — in liniile lor ge
nerale — sînt consonante cu 
idealurile sociale și estetice ale 
orindulrii și epocii noastre. A 
concepe o libertate în afara so
cietății este dc altfel imposibil 
în timp ce una împotriva ci 
contravine ideologici noastre, In- 
tegrîndu-i-sc uneia străine.

Atrăgind atenția asupra faptu
lui că gusturile capătă uneori o 
coloratură ideologică al cărei 
sens nu ne poate fi indiferent, 
trebuie să amintim totodată că 
în acest domeniu numeroase 
reacții șl atitudini nu pot fl sub
ordonate unei poziții de clasă 
sau alteia ci rămîn sub acest ra
port, neutre.

Iar pentru a înțelege mal com
plet sensul libertății gusturilor 
în socialism trebuie să adăugăm 
că orînduirca noastră prin însăși 
natura cl. deschide drum liber 
și nestînjcnit manifestării esen
ței umane în toată bogăția ei. 
mal mult, chiar, stimulează dez
voltarea individualităților, di
versificarea lor, deci amplifică 
pc o scară nemaiîntîlnită liber
tatea gustului. Sarcina educației 
estetice este de a deschide căile 
pentru ca această posibilitate să 
devină realitate, iar apoi să-l 
formeze astfel pc oameni, îneît 
cl să știe cum să utilizeze liber
tatea de care dispun.

Maiorul : Gh. Dinică

Început de sezon pe Litoral

TRADITiEo

La Cluj, prezența stu
denților pe șantierele 
muncii patriotice are o 
frumoasă tradiție. Partici- 
pînd la plantatul pomilor 
în cartierele de locuințe 
„Grigorescu“ și „Gheor- 
ghieni", sau la lucrări de 
amenajare în Grădina Bo
tanică. la sala sporturilor, la 
Muzeul etnografic al Tran
silvaniei etc., studenții clu
jeni au totalizat în anul 
universitar 1966—1967
peste 320 000 ore de mun
că voluntar-patriotică. Un 
bilanț care le face cinste.

A. V.
In casa de cultură din Galați

ANCHETA

NOASTRĂ

UN RĂSPUNS
CATEGORIC

.• Majoritatea celor an- 
j chetați au răspuns afir

mativ, recunoscînd iniția- 
| tiva drept o caracteristică 

a personalității lor. Cele 
mai multe argumente, me
nite să susțină afirmația, 
aparțin specificului muncii 

d fiecăruia, desprinse din 
preocuparea colectivă de

Trei tineri din trei secții ale unei întreprinderi constănțcne au fost între
bați : Sînteți mulțumiți de acțiunile întreprinse de organizația U.T.C. ? Toți 
trei au răspuns laconic : „NU !“ Am pus o nouă întrebare : Dv. ați sugerat 
vreodată ceva organizației U.T.C., ați venit cu o propunere, o inițiativă menită 
să conducă la organizarea unor acțiuni care să vă mulțumească ? Răspunsul — 
po un ton de vădită surprindere — a fost la fel do laconic : „NU 1“.

De aici, do la această întîmplare s-a născut ideea anchetei de față. în ca
drul ei am adresat unui mare număr de tineri din regiunea Dobrogea. urmă
toarele întrebări : CONSIDERAȚI CĂ SlNTEȚI UN OM DE INIȚIATIVĂ ? 
ÎN CE ÎMPREJURĂRI AȚI DAT DOVADĂ DV. SAU UN COLEG AL DV. 
DE O ASEMENEA CALITATE ?

rezultat al acelor tră-

CHIPUL DE MATERIE 
AL CUNOAȘTERII >

Expoziția tînărului sculptor 
Constantin Ion Popovici e pre
țioasă, îndeosebi, prin ceea ce 
conține ca idee și sentiment, prin 
senzația aproape certă și preg
nant degajată, a unor viitoare 
acumulări de substanță. Lucră
rile în sine, nu lipsite de cali
tăți plastice și, evident, nu toate pe 
acela.și plan de realizare, nu pun 
în valoare decît parțial eferves
cența sa creatoare, lumea sa spi
rituală pe care o simți bogată, 
generoasă, sinceră. Chiar dese
nele (fugare dar suculente notații 
poetice) care-i completează dens 
viziunea, și care ca și sculptu
rile, cer la „lectura“ o interfe
rență de climat, o condiționare 
reciprocă, o ambianță, nu epui
zează nici în linii generale mă
car un registru care se întreză
rește mai amplu, mai complex 
și nuanțat. In consecvența aceas
ta, care e organică, și nu mi
mată, de a reveni prin decan
tări succesive la un anume sen
timent sau idee (la urma urme
lor artistul abordează un număr 
foarte restrîns de ..motive“), de 
a nu lumina totul deodată, intens 
și egal, rezidă poate și una din 
calitățile sale esențiale ; aceea de 
a căuta cu insistență, cu încăpă- 
țînare chiar elementele de bază 
ale universului său, întrebările 
primordiale cu care se conto
pește arderea sa intelectuală. Con
stantin Ion Popovici nu ilustrea
ză teme sculpturale oarecare, pi
torești (suprasolicitate de gene
rații în șir) care in finalizare 
distrug adesea arta, apropiind 
lucrarea (indiferent de dimensiu
ne) de valoarea și utilitatea ar
tizanatului. Constantin Ion Po
povici e un sculptor, și aci stă 
paradoxul, locmai pentru că nu 
urmărește expres realizarea de 
sculpturi, ci chipul material, unic 
al gindului său, sculptural prin 
structura și esența sa. De aci sin
ceritatea, noutatea exprimării sale, 
senzația de autentic și viu care-i 
însoțește fiecare lucrare, chiar 
și-n acelea in care sensul e mai

ascuns, e asociat cu impurități, 
volens nolens ca-ntr-un minereu.

Așa cum mai remarcasem, ar
tistul abordează un număr restrîns 
de „motive“, și dacă-ți refuzi 
clasificările didactice, poate unul 
singur, reluat și îmbogățit în 
ipostaze noi, în interferențe con
ceptuale infinite, și pe care l-aș 
denumi cu un termen foarte ge
neral, acela de motiv al cu
noașterii. Acea cunoaștere dra
matică în care instrumentele 
nu sînt împrumutate din științele 
pozitive, ci se reazimă pe simțu
rile umane, cărora necesitatea 
acută de „a vedea“, de „a cunoa
ște“ esența realităților, le atribuie

CARNET
PLASTIC

*) Expoziția de sculptură : 
„Constantin Ion Popovici“ deschi
să la Galeriile fondului plastic 
din București, B-dul Maghcru 
nr. 20.

facultăți uimitoare și complexe 
de pătrundere. „Hecate" înfățișa
tă ca o mare pasăre de noapte, ale 
cărei aripi înghețate în aștepta
re zămislesc ochi (element plas
tic care revine în foarte multe 
lucrări din expoziție și care ca 
și la Țuculescu sînt un simbol 
al cunoașterii), se luptă asemenea 
„Himerei", să străpungă besna 
oarbă din care vine și peste care 
domnește, să rupă vraja ctntecu- 
lui neîntrerupt al unui deseîn- 
tec. E ca o trebuință de lumi
nă, de rațiune, de siguranță și 
ordonare a instinctelor ancestra
le, care tac sau irump cu intensi
tăți de magmă și de care e in
disolubil legată o latură a condi
ției umane. In alte lucrări („Spe
rietoare“, „Pasăre prizonieră", 
metale sudate și perforate în care 
compoziția se rezumă la dialogul 
intens și simbolic dintre verti
cală și orizontală, „Studiu în 
roșu“, o pasăre aprigă gata de 
zboruri incandescente) motivul 
îmbracă haina efortului desprin
derilor terestre. Zborul, înălțarea 
(în care intră implicit și trage
dia icarică) marchează aceeași do
rință neostenită a omului de a 
aspira la condiția superioară, pu

rificată, esențializată. Cu subti
litate, Constantin Ion Popovici 
își poartă ideea prin toate con
tinentele posibile. In sculptura 
„Sigur“, omul, cu aripi de pasă
re frîntă, aliniate liniștit și nos
talgic pe lingă trup pare un re
semnat, pentru ca în „împlinire" 
(interesantă sinonimia plastică a 
acestei lucrări cu a aceleia intitu
lată „Familie"), volumele, cres
cute din ele însele, ca-ntr-o in
florescență, să celebreze plenar 
victoria unei certitudini, a înțe
lesurilor adinei, ireversibil sta
bile și cucerite.

Din ansamblul expoziției o 
mențiune specială se cuvine și 
bustului monumental „Bacovia", 
poate cea mai reușită lucrare 
consacrată scriitorului, în care de
taliul anatomic, se servește pe 
sine ca element arhitectural, dar 
mai ales în a traduce o ardere 
interioară, profundă, concentrată, 
o ucenicie de care e legat tra
valiul artistic, ca și lucrării „La
custră", capabilă de atmosferă, 
dar suficient de ilustrativă din 
punct de vedere plastic.

Deși artistul e stăpîn în gene
ral pe procedeele tehnice, deși 
forma vădește originalitate și 
proprietate, deși experiențele mo
derne (sculptura în metal sudat) 
sînt asimilate ca mijloace și nu ca 
scop, există totuși sentimentul 
unei neîmpliniri în materie. Se 
apelează prea insistent la un sin
gur unghi, îndeobște viziunea 
frontală, grafică (trafor), iar ade
sea gipsul (material intermediar) 
din care sînt realizate cele mai 
multe lucrări nu izbutește să-ți 
recheme un material definitiv 
(piatră, bronz, lemn ș.a.) către 
care le recomandă calitățile lor, 
indiscutabil monumentale.

In balansul său, între forma 
robustă și plenară, și cea an
gulară și neliniștită, e încă mult 
loc pentru diversitate și nuanțare, 
pentru unic și definitiv. Actuala 
expoziție de sculptură angajează 
capacitățile creatoare ale artistu
lui, poate mai mult decît in fața 
examenului public, în fața pro
priei conștiințe.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

preocuparea colectivă de 
îmbunătățire a muncii, a 
metodelor de muncă, din 
activitatea organizațiilor 
U.T.C. în care fiecare ac
tivează. Cităm cîteva : 
Marin Cazacu, operator 
chimist, Uzina de super- 
fosfați de acid sulfuric 
Năvodari : „Recent, insta
lația la care lucrez se de
fectase. Un accident de 
producție, nu din vina 
cuiva anuinc. Trebuia in
tervenit de urgență ; pro
cesul tehnologic era în 

ti pericol. Pînă să vină echi- 
tj pa de întreținere, am 
h luat singur măsuri de în- 
w lăturare a defecțiunii. Mi 
r] s-au alăturat și alți co- 
H legi. împreună am făcut 
H reparația necesară, preîn- 
| tîmpinînd astfel stagnarea 
| întregului proces de pro- 
| ducție“. Ilie Spoială, 

Șantierul naval Constanța, 
secția lăcătușerie : „Com- 
bătînd pe unii colegi care 
făceau risipă de material, 
am propus, în cadrul unei 
adunări generale a organi
zației U.T.C. din secție, 

-j să folosim chibzuit, cu 
grijă, metalul. Propunerea 
mea s-a concretizat în
tr-un angajament colectiv. 
Personal, am fost printre 
primii care au adus în
semnate economii de me
tal“. ,.într-o după amiază 
relatează Ștefan Pascu, de 
la șantierul naval Con
stanța, secția lăcătușerie — 
la terminarea lucrului, mă 
pregăteam să plec spre 
casă cu Teren te Bucioc, 
colegul meu. în secție nu 
mai rămăsese nimeni. Por
nim. înainte de a ieși din 
atelier, ' “ ’ ”
că-și 
spre o 
cineva __ ......
tea să se prăpădească“ — 
îmi spune el, prinzîn- 
du-mă din urmă. Cerceta
se cu privirea din trecere 
toate mașinile...“.

Stingheriți uneori, atunci 
cînd au trebuit să relate
ze despre propria lor fap
tă, tinerii au vorbit foar
te frumos (cu dezinvoltu
ră chiar) despre faptele 
tovarășilor lor de muncă, 
reușind să sesizeze, cu 
discernămint, din contex
tul preocupărilor zilnice, 
al datoriilor profesionale, 
acele acte izvorîte din do
rința intimă de mai bine 
— inițiativele. Cei mai 
mulți tineri ne-au vorbit 
de acele inițiative ce apar 
zilnic, ca .ceva obișnuit, 
în actul diurn de muncă, 
al activității colectivului, 
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ca
sături definitorii ale unui 
număr din ce în ce mai 
mare de tineri. „Ca să 
enumăr asemenea acte — 
spune Stclian Alcxe din 
secția electrică a Șantie
rului naval Constanța — 
ar însemna să înșir marea 
majoritate a colegilor mei, 
pentru că toți sînt capa
bili, au combustia internă 
necesară realizării actului 
de inițiativă. Și nu se 
sfiesc s-o facă, ori de cîtc 
ori condițiile o impun“ 
conchide el.

Ar mai trebui subliniată 
și ideea care a revenit în 
răspunsul dat de cei mai 
mulți tineri la ancheta 
noastră și anume că acti
vitatea organizației U.T.C. 
este

pînă mai înainte mulți 
dintre ei oarecum nepă
sători — participanți ac
tivi la viața acesteia, fă- 
cîndu-i promotori neobo
siți pentru tot ce e în mă
sură să aducă un plus de 
vitalitate și nou în viața 
și munca de organizație.

CUM
STIMULAȚI
INIȚIATIVA
TINERILOR ?

Iul activistului U.T.C. în 
această privință. Pentru 
că un rol principal în cul
tivarea și stimularea ini
țiativei, în îndrumarea ti
nerilor spre acele acte 
deosebite de muncă — 
cultivîndu-le înaltele în
sușiri ale tînărului zilelor 
noastre — îl au, în ca
drul organizației, activiș
tii U.T.C.

„Numai 
noi înșine 
spirit de 
reuși să sesizăm inițiativa 
tinerilor, să le cultivăm 
această însușire. E adevă
rat, nu e nevoie totdeauna 
să faci lucruri „ieșite din 
comun“ — ne spunea ac
tivistul Dumitru Uzun, de 
la Comitetul orășenesc 
Constanța al U.T.C. —

dînd dovadă 
de un deosebit 
inițiativă vom

Constanța al U.T.C. 
parte dintre aceștia con
fundă sarcina obișnuită de 
organizație (să spunem 
strîngerea cotizației) cu 
inițiativa.

„...Important este 
poți și să știi a da întot
deauna, pe loc, răspuns la 
întrebările celor din 
spunea — reluînd — 
rul activist Dumitru 
zun. Numeroși alți 
viști asemenea lui — 
dora Avram, Ștefan 
lan. Constantin Grigoraș, 
Tudor Topor, ~ 
Gheorghișteanu, 
na Kiss — își petrec zil
nic ceasuri întregi în mij
locul tinerilor, ajutîndu-i 
cu un îndemn, cu o fap
tă, dovedind — dincolo 
de interpretarea 
a indicațiilor și 
țiunilor — spirit 
inițiativă.

„Nu poți altfel 
duci un colectiv dacă nu 
ești activ alături de el — 
îmi mărturisea tovarășul 
Mihail Moraru, prim 
secretar al comitetului 
orășenesc al U.T.C. 
este suficient numai 
formulezi o inițiativă

să

Eugen 
Ernesti-

rigidă, 
instruc- 
creator,

să con-

Cîteva fapte remarcate 
în cadrul anchetei noas-terenul fertil, pro-

om 06
apariției și rodirii

îl văd pe Bucioc 
schimbă direcția, 
mașină. „A uitat-o 
sub tensiune, pu-

pice . x , 
oricăror inițiative valoroa
se, care, la riadul lor, vin 
să întărească organizația, 
s-o facă mai puternică. 
„La noi, la Năvodari — 
ne răspunde Ștefan Bălan, 
secretarul comitetului 
U.T.C. al Uzinei de su
perfosfati și acid sulfuric
— observasem o anume 
apatie a tinerilor pentru 
acțiunile extraprofesiona- 
le, o anume lîncczcală în 
timpul liber. Am organi
zat noi cîtcva 
culturale, dar acestea nu 
s-au bucurat de o adeziu
ne deosebită. Am procurat 
și bilete Ia meciurile 
fotbal. Degeaba. Am 
treprins un sondaj în 
dui tinerilor. „VREM 
FACEM SI’ORT, NU 
LETE DE SPECTATOR“
— a fost răspunsul una
nim. Am organizat atunci, 
în urma unei largi consul
tări cu tinerii un cam
pionat do fotbal între sec
țiile uzinei, dotat cu o 
cupă, confecționată aici, 
în uzină. întrecerea a fost 
pasionantă, urmărită cu 
interes de toți uteciștii. 
Ne gîndim să facem ase
menea concursuri și la 
alte discipline sportive“.

Iată, așadar, cum iniția
tiva, pornită din noduri
le tinorilor, a fost de na
tură să învioreze întreaga 
activitate a organizației, 
făcînd din toți uteciștii —

activități

de 
în- 

rîn- 
SÄ 
BI-

tre ne-au determinat să ne 
oprim asupra acestei în
trebări. Iată-le :

a) O parte din tineri 
au dat în cadrul anchetei 
următorul răspuns : „Nu 
mi-a cerut nimeni să am 
inițiativă“... (Ion Leonte, 
Alexe Paraschiv, Grigore 
Panait — de la Șantierul 
naval Constanța ; Stan 
Pucărea, Iancu Gafenco 
— de la U.S.A.S. Năvo
dari). Alții au reacționat 
laconic : „Nu știu. Nu cu
nosc asemenea exemple“ 
(Marin Da vid, Vasile Ți- 
cău — S.N.C. ; Abif Bu- 
ramet — U.S.A.S.).

b) în timpul anchetei 
am descoperit inițiative 
valoroase abandonate la 
jumătatea drumului. Așa, 
de pildă, cercul de fol
clor de la Liceul nr. 2 
„Mihail Eminescu" din 
Constanța a trebuit să re
nunțe Ia una din cele mai 
importante secții ale salo 
(cea a culegătorilor de 
folclor) datorită lipsei de 
sprijin din partea organe
lor de drept, în ceea ce 
privește asigurarea, din 
cînd în cînd. a unui mij
loc de deplasare.

Așadar, acestea sînt 
faptele. Din multitudinea 
de probleme care s-ar ri
dica, firește, în urma în
trebării noastre — Cum 
stimulați inițiativa tineri
lor ? — ne oprim asupra 
unui singur aspect: ro-

pentru a-ți demonstra spi
ritul de inițiativă. Impor
tant este să poți și să vii 
întotdeauna cu o idee nouă 
și bună — cerută dc un a- 
nume moment — în folosul 
muncii colectivului din 
care faci parte ; să știi să 
dai totdeauna, po loc, răs
puns la întrebările celor 
din jur, să ți-i atragi pe 
tineri și să-i faci să mili
teze alături de tine pentru 
o cauză“. Poate tocmai 
acestea au făcut ca acti
vistul Dumitru Uzun să 
fie cunoscut și apreciat 
în aproape toate organi
zațiile U.T.C. ale orașului, 
cunoscut de marea majo
ritate a tinerilor din ora
șul Constanța.

Nu același lucru l-am 
constatat la toți activiștii 
Comitetului orășenesc
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Noi nu putem fi

fața colectivului; trebuie 
să ai și puterea și price
perea de a o transforma 
într-un ideal apropiat al 
acestuia. Iar pentru înde
plinirea ei, trebuie ca tu, 
inițiatorul, să fii primul 
care să treci la realizare, 
însuflețind întregul colec
tiv. La o astfel de inițiati
vă însuși colectivul te în
deamnă, te obligă — la 
modul cel mai înalt — ini
țiativa ta, devenind la un 
moment dat inițiativa tu
turor și invers“.

într-un astfel de con
text, inițiativa trece din
colo de limitele dicționa
rului. Ea nu mai apare 
numai ca o „însușire de a 
întreprinde cel dintîi ce
va“ ci, este o înaltă însu
șire a noastră, a tinerilor 
de astăzi, pentru că :

Noi nu putem fi tatuați, asaltul 
Cunoaște doar o singură culoare;
Șuvoiul inimilor noastre rupte 
Și focul, și culoarea de la soare

Iar dacă nu mai sftrtecă-n cădere 
Arterele atîtor gînduri arse,
Acele gînduri nu s-au stins aiurea, 
Cu aripile spre pămînt întoarse,
La kilometrul ultimului salt;
Pe urma lor coloane-ntregi irump 
In ne-ntreruptul crunt asalt,
In care ard culorile topite, 
Ca-ntr-un fumai, și zgura și metalul, 
Lăsînd să se petreacă spre înalt
Doar roșu-aprins, cum lasă și furnalul

ION ANDREIȚA
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Filmul, de factură polițistă. se 
plasează într-un mediu umon 
care redimensionează infracțiunea 
și implicațiile el. In mahalaua cu 
ulițe înguste șl maghernițe sărăcă
cioase, nu se pot „da lovituri". 
O bojdeucă ascunsă în fundul 
unei curți murdare, ținută de o 
babă bisericoasă nu poate fi tere
nul de acțiune al unor maeștri ci 
al unor borfași mărunți, lucrînd 
ieftin și primitiv. Aici momen
tele de alarmă nu sînt generate 
de runda vreunui paznic bine echi
pat ci de un porc înfometat ca- 
re-și face drum în bucătărie. Cum 
s-ar putea gîndi la „stil" niște cîr- 
paci care se pierd cu firea de a- 
jung să și omoare — fără să-si 
dea seama, din stlngăcie și de 
frică ? Ce savori poate oferi un 
biet ticălos pe care-l înspăimân
tă nntnai vederea milițianului șî 
ideea de interogatoriu intr-atU in
cit e incapabil, să inventeze o 
declarație cit de cit coerentă și 
plauzibilă ? Nu slntem în lumea 
bandiților de mare clasă, nu ne 
putem aștepta la spectacole de 
ingeniozitate, la demonstrații de 
spirit sau măcar sportive. Nu exis
tă nici un mare boxer, nici un ar
tist al revolverului, nici un virtuos 
automobilist. Doar Solomonică 
amintește de elita bandiților — 
gcntlmeni, cu operații in toate 
marile metropole ale lumii.

Nici în tabăra apărătorilor le
gii nu există nici eroi, nici mă
car campioni. Maiorul Tache 
e — simplu — conștiincios și co
rect, un funcționar al miliției.

Dar fiindcă personajele sînt de
posedate de orice virtuți eroice, 
și universul infracțiunii e mini
malizai și vulgarizat, filmul 
nu e mai puțin polițist: 
s-au comis o delapidare, o 
crimă, se organizează o tentati
vă de asasinare, conflictul există, 
se complică, sînt enigme de dez
legat. Filmul nu caută valori în 
spectacol ci în pregnanța tipuri
lor și mediilor, în adevărul fra
pant, precis localizat. Aici e ma
rea reușită la care au conlucrai re
gizorul, scenaristul, interpreții — 
în senzația de adevăr pe care o 
creează cea mai mare parte a fil
mului.

Insă absența multora dintre 
convențiile genului, absența spec
tacolului nu înseamnă neaparte- 
nența la gen și nici parodierea 
lui. Parodia nu se realizează, prin 
ignorare ci prin asumare exagera
tă. Parodierea unor convenții pre
supune utilizarea lor maximală, în 
proporții gigantice, care să stingă 
absurdul. Or, în cea mai mare 
parte a sa, filmul lui I. Băieșu și 
A. Boiangiu evită convenția, nu-i 
dezvoltă virtualitățile de falsitate, 
se ține în apropierea realității, 
caută adevărul. Dar adevăr nu în
seamnă parodie. S-ar părea că 
realizatorii și-au dat seama și au 
forțat spre final cursul filmului. 
Farsa morții maiorului, lovitura de 
teatru următoare — apariția 
„mortului" în restaurant sînt 
niște scheme ironizate, iar cadrul 
final cu ilustrarea sa muzicală 
constituie o poantă spirituală, dar 
într-o manieră artistică diferită 
de cea a întregului film. Finalul 
vrea parcă să dea o „cheie" — 
parodia, dar cheia aceasta nu „mer
ge" decît în foarte puține situa
ții — de obicei de ordin epic și 
aglomerate pe ultimii metri de 
peliculă. In cea mai mare parte 
a sa filmul nu te împiedică, ba 
parcă te și invită să-l iei în serios. 
Nu contează că lipsesc „erot^ șl 
„galele" de orice natură, nu con
tează că personajele sînt fă
cute cu umor — ba contează
— dar pentru adevărul și drama
tismul faptelor, nu pentru auto- 
persiflarea actului creator. Filmul 
a construit o situație interesan
tă, a creat încordare — nu o sim
plă enigmă — ci un suspense 
complex, a sugerat o dramă. Ma
iorul, care a acceptat ajutorul lui 
Solomonică, i-a devenit aliat, a 
încheiat în fond un pact tacit, cu 
o singură clauză : solidaritatea. 
Niște legi nescrise ti cereau ser
viciu contra serviciu și Solomonică 
este înșelat, se consideră victima 
abuzului și incorectitudinii. Solo
monică pare un tip cu etică: răz
bunarea sa e riscantă și tn 
fond gratuită, are într-un fel sens 
justițiar, dovedește un fel de 
idealism.

Iar maiorul cunoaște de fapt 
moartea, o experimentează, în
vață neliniștea, chiar frica. Fap
tele, și mai ales jocul actorilor, 
impun aceste idei, creează o în
cordare, anunță niște sensuri 
grave. Dar după ce au „expus" 
problema, realizatorii, în loc ele 
soluție administrează niște poan
te și pretind spectatorului să fie 
suficient de inteligent ca să nu-i 
ia foarte mult în serios. Nu e 
foarte greu ceea ce cer dar nu e 
totuși surprinzător ? E normală 
ambiția de a nu finaliza o ope
rație serioasă, cu sensuri impor
tante ? Nu e păcat ca ținuta pro
fesională — egalată de puține alte 
filme românești — ca inteligen
țele asociate aici (ale regizoru
lui, scenaristului, spectatorului, 
interpreților) ca risipa de talent
— să vizeze în ultimă instanță 
un tnobil cu o valoare mai mică 
decît a mijloacelor puse în joc ? 
Obiectivele filmului, în raport cu 
problemele descoperite și exce
lent puse în lumină de creatori 
autentici ca Ion Băieșu, A. Bo
iangiu, Gheorghe Dinică, Marin 
Moraru, Vasilica Tastaman, Con
stantin Rauțchi, cărora li se ală
tură debutanțli remarcabili Ion 
Stănescu și Peter Paulhoffer, 
o trupă omogenă în multe mo
mente admirabilă puteau, era 
necesar, să fie mai ambițioase. 
Credem că inteligența, energia 
creatoare trebuie și ele „eco
nomic" cheltuite cu mai multă 
ambiție pe asemenea direcții ma
jore,

ILINA GRIGOROVICI
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La 22 funte

Deschiderea expoziției „ITALIA PRODUCE“
Numeroase afișe anunță, pen

tru 22 iunie, deschiderea în Pa
vilionul central al Complexului 
de expoziții din Capitală, a ex- 
poripei „Italia produce". Sîntem 
în măsură să dăm cititorilor, 
încă de astăzi, cîteva detalii asu
pra acestei manifestări expozițio- 
nale italienești în țara noastră.

Un număr de 360 de firme 
vor expune 12 000 de produse.

Aproape 95 la sută sînt produse 
ale industriei constructoare de 
mașini : 2 000 de mașini și utila
je — de prelucrare și așchiere a 
diferitelor metale, pentru indus
tria lemnului sau prelucrarea 
materialelor plastice, o gamă va
riată de mașini textile și de in
dustrie alimentară, chimică și 
farmaceutică, utilaje și mașini a- 
gricole și altele. Nu vor lipsi din

expoziție mijloacele modeme de 
transport industrial, autocare și 
automobile, aparate de radio și 
televiziune, aparate electronice 
de măsură și control, articole 
electrice dc uz casnic. Vor fi ex
puse de asemenea, bunuri de 
consum — produse alimenta
re cu specific italian, îmbrăcă
minte pentru femei și bărbați, 
încălțăminte, țesături, sticlărie, 
articole de artizanat și altele.

N-am putut, oricîte 
promisiuni am împră
știat, să mă deplasez 
la Bacău ca să-1 văd 
pe Titi Teașoă în ziua 
cînd a cîștigat seria, 
îmi pare nespus de 
rău, căci Piticul, cu 
umorul lui debordant, 
anunța un spectacol 
de zile mari. Pînă la 
ora asta, nici o știre, 
căci jurnaliștii nu s-au 
întors încă. Nu s-a în
tors nici Eugen Bar- 
bu, deplasat la Bacău 
ca să-l sărute țocăit 
pe obraji pe nea Titi 
după co i-a cîntat 
prohodul un an sau 
doi. A lipsit de lingă 
cotul lui Eugen Bar- 
bu, știu precis, ironi
cul Teodor Maziliu — 
dar el nu se deplasea
ză nici la meciurile 
din București, se 
mulțumește, în cazul 
cînd fostul portar Voi- 
nescu e plecat de a- 
casă și nu-i poate fur
niza la telefon amă
nunte tehnice și glu
me din vestiarele de 
sub tribune — să des
prindă o frază dintr-o 
cronică de-a mea și 
să brodeze în jurul ei 
zeco — douăsprezece 
panseuri pe care tipo
grafii le culeg cu al
dine, gîndind că în 
felul ăsta suplinesc 
cît de cît lipsa de zel 
a amicului.

Deci, la Bacău, în 
capul mesei a blagos
lovit Eugen Barbu. 
Titi Teașcă, om de lu
me, s-a făcut c-a ui

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

tat de toate. Așa că 
să trecem și noi.

Teașcă, pe care 
personal îl consider 
cel mai bun antrenor 
român la ora actuală, 
(de ce nu s-o fi gîn- 
dit nimeni la el atunci 
cînd s-a alcătuit ©chi

la tot felul de exame
ne (puteți citi foarte 
bine : șicano), dar nu 
și-a trădat nici o cli
pă poziția. Bacăul, 
care astăzi îl aclamă, 
i-a făcut și el destu
le zile amare. A tre
cut. Important e oă

Teașcă, Bone 

și unii de pe 

margine

de Fânuț Neagu

pa pentru meciul cu 
Italia, rămîne pentru 
mine un mister) a a- 
dus în prima catego
rie a țării o formație 
unde activează opt 
sau nouă nume aproa
pe complet necunos
cute. Pătimaș și ne
cruțător cu toți cei 
certați cu disciplina, 
el a fost purtat de 
ici-colo de către o su
tă de băgători de sea
mă, a fost hulit și re
trogradat și chemat

acest antrenor a dove
dit încă o dată (lașul 
și Clujul mai ales la
șul, regretă cinstit în
depărtarea lui) că știe 
fotb al cu carul. Dacă 
i se dă răgaz și e lă
sat să-și vadă de trea
bă cît de cît în liniș
te, acest om cu întin
se cunoștințe e capa
bil de performanțe pe 
care alții nu le pot a- 
tinge. îl felicit, și-i 
felicit și pe jucătorii 
de la Bacău care au

reușit o dublă perfor
manță : aceea de a 
promova în prima di
vizie și dc a nu fugi 
ca din tun de lingă 
nea Titi.

A doua echipă veni
tă în plutonul vedete
lor este A. S. A. Tg. 
Mureș, unde joacă 
fratele lui Dumitriu 
de la Rapid — un 
mare talent și el, se 
spune — și atacantul 
Pavlovici. Cred că 
Pavea, dacă și-ar dră
mui ieșirile, ar putea 
să rovină în prim pla
nul folbalului româ
nesc. O călduroasă 
strîngere de mînă lui 
Tiberiu Bone, marele 
half de acum zece 
ani. Ah, dacă Bone și 
Onisie ar fi mai ti
neri cu cinci ani mă
car, am putea dormi 
liniștiți în această 
săptămînă 1 Căci, vai 
de noi ce-am văzut 
duminică la Bucu
rești I Chiar legat la 
ochi, Bone n-ar fi 
fost în stare de gafele 
pe care le-a făcut 
Ghergheli.

La Brăila a venit 
Dunărea mare. De 
Galați nici nu-mi vi
ne să mai pomenesc. 
Acolo a revărsat și 
Dunărea și Șiretul și 
Buzăul. E nevoie de 
un antrenor cu mînă 
de fier care să îndrep
te lucrurile.

La revedere pînă 
marțea viitoare, și 
cred că duminică se 
poate și fără Oble- 
menco.

POARTÀ,

de Dan Dețllu

ìimoc de prezeneare...
(I)

După suita „tribunelor" închi
nate tinerilor soliști — reale de
monstrații ale valorilor școlilor 
interpretative românești, o nouă 
inițiativă organizatorică a Radio- 
televiziunii intitulată „Tribuna 
tinerilor compozitori" își propu
ne sa pună periodic la dispoziția 
biblicului reprezentative lucrări 

celei mai tinere generații dc 
creatori ai țării.

Prestigioasa conducere a diri
jorului losif Conta, seriozitatea 
cu care s-au apropiat instrumen
tiștii de noile partituri au trans
format primo ..Tribună" intr-o 
reală sărbătoare muzicală a unei 
stagiuni in care din păcate mo
mentele de înaltă satisfacție spi
rituală au fost cam rare.

Programul a unit 4 piese a- 
parținind unor încercări, mai 
vechi ale unor tineri care au ieșit 
în ultimii ani de pe băncile șco
lilor : Simfonia de Anton Zeman, 
Ritualele" pentru soprană și or

chestră de Mihail Moldovan, 
Concertul pentru orchestră de 
Ștefan Zorzor și Cantata „Tine
rețe" de Irina Odăgescu.

Inegale ca valoare, lucrările au 
reușit totuși să dea ascultători
lor o privire cuprinzătoare a- 
supra „șantierului" și perspecti
velor creatoare ale unora dintre 
tinerii compozitori.

Declarațiile a patru muzicieni 
înregistrate la cîteva ore după 
concert, dimensionează din plin 
ecourile pe care le-au trezit în 
rindurile unor specialiști această 
primă manifestare din seria ace
lora dedicate în exclusivitate ti
nerilor.

DORU POPOVICI
In general, concertul mi-a pă

rut a fi la un nivel lăudabil. Am 
apreciat Simfonia lui Zeman (în 
special prima parte); o lucrare 
construită cu un remarcabil simț 
al proporțiilor și al orchestrației. 
Ea se situează pe linia sobră a 
simfonismului honeggerian. Aș fi 
dorit in partea a Il-a o tematică 
mai pregnantă. Prin valoarea ei 
lucrarea ar merita să fie inclusă 
în repertoriul curent al orchestre
lor noastre.

Diametral opuse mi se par 
„Ritualele" lui Moldovan. Aici se 
remarcă o evidentă orientare 
spre cântecul popular dar funda
mental deosebită de etnografis- 
mul primitiv mai întotdeauna 
îmbinat cu lipsa de măiestrie.

In ciuda unor influențe stra- 
winskiene (din perioada rusă) lu
crarea în mare, relevă un stil o- 
riginal. Piesa lui Moldovan are 
multă sevă, o fină muzicalitate, 
un meșteșug stăpînit cu fermitate 
și mai ales capacitatea de a crea 
subtile și nuanțate treceri de la 
stări meditative la o muzică ro
bustă, plină de dinamism.

Ștefan Zorzor este un com
pozitor de o fantezie luxuriantă. 
El este în primul rînd, după pă
rerea mea, un colorist în sens 
post-impresionist. Are o remar
cabilă înclinație spre o paletă or
chestrală policromă și știe să ob
țină multe efecte instrumentale 
deosebit de atrăgătoare. Partea 
a IlI-a a Concertului (de altfel 
momentul culminant al „Tribu
nei") mi s-a părut cea mai in
spirată.

In sfîrșit, Cantata I rinei Odă
gescu dacă nu prezintă o perfec
tă personalitate, demonstrează o 
construcție sigură, echilibrată o

TRIBUNA
TINERILOR 

COMPOZITORI
bună împerechere între sonori
tățile orchestrei și corului.

DUMITRU BUGHICI
Aș vrea să subliniez înainte de 

toate remarcabilele eforturi pe 
care Orchestra simfonică și diri
jorul ei, losif Conta, le-au dăruit 
„Tribunei" care inaugurează pro
babil o suită de manifestări de 
mare interes pentru viața muzica
lă românească.

Lucrările, atît de diferite ca 
factură, au fiecare în parte mo
mente cu totul remarcabile.

Zeman este posesorul unei rea
le arte simfonice. „Ritualele" lui 
Moldovan aduc un cuvînt nou 
în folosirea cîntecului popular.

Concertul lui Zorzor evidenția
ză un mare talent componistic, 
un excepțional simț coloristic. 
Euforia cromatică a părții a 111-a 
este literalmente captivantă.

Cantata lui I. Odăgescu, cu o 
tematică profund contemporană, 
este un opus închegat cu multă 
căldură și sensibilitate.

RADU STAN
Este îmbucurător să se reînvie 

o bună tradiție legată de memo
ria unei mari personalități a mu
zicii românești. Cîte strădanii nu 
a depus într-adevăr la vremea sa 
Enescu pentru ca tinerii compo
zitori din România să-și poată

auzi aevea execuțiile sonore, ches
tiune vitală pentru progresele ori
cărui creator.

Buna intenție relevată, obligă 
însă la cîteva observații.

Cînd sumedenia de lucrări aș
teaptă să fie cîntate ar fi cu atît 
mai nimerit ca „Tribuna" să di
fuzeze lucrări care nu circulă 
deja cu ajutorul benzii de mag
netofon. Or, chiar și în progra
mul de sală se spune că „Ritua
lele" lui Mihai Moldovan au mai 
putut fi auzite la Cluj și la Arad. 
Deosebit de important este și ca 
un compozitor să-și audă lucra
rea care îl preocupă mai mult în 
acel moment. Ceea ce nu se poa
te spune despre niciuna dintre 
lucrările prezentate, toate purtînd 
date anterioare cu 3 — sau 4 ani.

Apoi, diversitatea mare de sti
luri sub cupola tot mai vastă a 
școlii românești constituie trăsă
tura pe care o promovează arta 
noastră contemporană. Piesele 
programate nu au avut, după pă
rerea mea, darul să sublinieze a- 
ceastă trăsătură. Vina pare să o 
aibă, după părerea mea, aceeași 
prejudecată legată de preferințe 
pentru texte garantate de supra
vegherea profesorilor din școală. 
Dar cînd acești compozitori sau 
alții se află azi emancipați pe di
recții proprii de ce să fie pre
zentate piese în care personalita
tea se manifestă timid sub aripa 
ocrotitoare a cutărui maestru au
tohton sau străin ? Sau pentru al
ternativa contrarie trebuie des
chisă o altă tribună, a muzicii 
experimentale ?

AUREL STROE
Concertul lui Zorzor vădește o 

fantezie sonoră cu totul ieșită din 
comun. El relevă un simț al con
strucției orchestrale, un dinamism 
al ideilor care incintă și care ne 
fac să așteptăm cu maxim interes 
viitoarelor sale lucrări.

Demn de semnalat mi se pare 
faptul că piesa lui Zorzor, ca și 
o altă lucrare a sa „Sonata pen
tru vioară", conturează un com
pozitor cu o personalitate defini
tă.

Am reținut caracterul aș spu
ne demitat al muzicii lui Mi
hai Moldovan din „Rituale". Sim
plitatea „bocetului" este de-a 
dreptul impresionantă.

Paginile acestea mi se par li
nele din momentele reușite ale 
muzicii românești din ultimii ani.

In piesa lui Zeman am remar
cat o bună școală de compoziție, 
un dezvoltat sentiment al con
strucției simfonice și o densitate 
a substanței sonore care ne în
dreptățește multe speranțe.

I. SAVA

Departe de noi gîndul aă dăm 
tot girul unor spectatori prea 
supărați. N-am vrea să mîhnim 
selccționabilii, nici antrenorii 
lor. Dar credem că le servește 
mai mult dacă spunem adevă
rul. Echipa nu merge, cum ar 
trebui și pace. Unii dintre ju
cători, să ne ierte, dar parcă 
acum învață fotbal. Impetuosul 
Oblemenco rămîne doar ia acest 
atribut. în selecționată a uitat 
și ce am văzut că știe în echipa 
lui de club. Nu simte, nu intu
iește pasele, subtilitățile lui Du
mitriu, ale celorlalți înaintași. 
Mereu e solitar, nu-și cunoaște 
bine „domiciliul" pe teren. For
ța fără tehnică, e o armă moar
tă. Singurul înaintaș care a dat 
un randament mai bun a fost 
Dumitriu. Kallo a demonstrat 
mijloace destul de rudimenta
re. Lucescu în nota lui obișnuită 
din ultima vreme. Ivansuc — e- 
vident că știe și poate mult mai 
mult — nu vrea să ne convingă 
ca ar putea aduce servicii „na
ționalei". Linia de mijlocași — 
cît a putut a făcut. Dar se pare

...Și căutările

continuă
că nu-i destul. Imprimă jocului 
alură, îi dă cursivitate, ca mai 
apoi să-1 împotmolească, schim- 
bîndu-i prost macazul. Apăra
rea, din care se detașează puțin 
Dan, suferă pe alocuri, și ea de 
nesiguranță, lipsă de viteză și 
decizie în Intervenții. Portarii 
încercați, Răducanu și Suciu, 
merită încredere.

Jocul, ca atare — desfășurat 
în ritmul unui meci între două 
echipe de „veterani“ (? I) — nu 
a satisfăcut și nu a adăugat nici- 
un grad de temperatură speran
țelor noastre de mai bine. De
parte de noi să credem că va
loarea reprezentativei noastre 
este cea arătată în meciul cu 
echipa vest-germană S. C. Kar
lsruhe — destul de modestă de 
altfel. Dar ce să crezi cînd îi 
vezi pe jucători așa de plictisiți, 
incapabili de efort, lipsiți de 
viteză și de elan — să nu 
mai vorbim de fantezie și 
explozie în momentele deci
sive ale fazelor ? Și să nu 
uităm că duminica viitoare 
vom avea în față totuși, o echi
pă care vine la o partidă ofici
ală, nu în excursie. N-am înțe
les de ce n-au fost încercați mal 
mulți jucători ? Săptămînă a- 
ceasta, se va dovedi poate un 
sfetnic mai bun : trebuie însă 
muncit serios pentru găsirea 
unei formule rezonabile de 
echipă.

V. CÄBULEA
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„Nea Titi are o e- 
chipă mare". Excla
mația aparține unui 
spectator : cu cîteva 
minute înainte de fi
nal, dinamoviștii iz
butiseră, prin eseul 
lui Dragomir, să a- 
dauge acelui 9—9 de 
pînă atunci, cele trei 
puncte ale victoriei, 
în partida derbi de 
rugbi de duminică 
dintre echipele Dina- 
mo — Steaua. La o 
săptămînă după va
lorosul succes din 
„C.E.E.", dinamoviș
tii au reapărut pe 
„Republicii" în fața 
publicului bucureș- 
tean într-un meci, 
să-i zicem „de casă" 
dar cu o miză serioa
să în lupta pentru 
titlu. Echipa milita

DINAMOVIȘTI
rilor, în care Pen- 
ciu... rămîne Penciu, 
a știut să dea o re
plică pe măsură în 
timp ce formația lui 
„nea Titi" și-a adus 
aminte că este într- 
adevăr o echipă 
„mare“ abia în final 
cînd a forțat pe toate 
fronturile. Scorul a 
evoluat pasionant, o- 
bligîndu-i pe rugbiș- 
tii din „Ștefan cel 
Mare“ să remonteze 
avansul luat de mili
tari în două rînduri. 
Lupta pentru rezul
tat și-a pus ampren
ta asupra aspectului 
general al partidei. 
Jocului deschis, la 
mînă, la care ne aș
teptam (venisem doar 
la „pomul lăudat") 
l-a fost preferată

o*e

lupta în tușe și gră
mezi unde au abun
dat repetările.

Arbitrajul lui P. 
d’Eclessis a trecut pe 
lîngă nota maximă. 
El a refuzat spre 
sfîrșit, pe drept cu
vînt, învingătorilor 
un dropgol, apoi un 
eseu perfect valabil, 
acordîndu-1 doar pe 
ultimul, probabil 
compensator, dintr-o 
fază discutabilă. Ca 
3 consecință a aces
tora, cîțiva dinamo- 
viști (între care Răș- 
canu) și-au permis 
să protesteze la de
ciziile conducătoru
lui de joc rămînînd 
nesancționațl. De ce?

VIOREL RABA

Prinzind sigur o minge înaltă Penciu lansează un nou contra
atac

PE SCURT
• Intr-un meci contînd pentru 

„Cupa Americii de sud" la fot
bal la Rio de Janeiro echipa Cru
zeiro (Brazilia) a învins cu sco
rul de 1-0 (0-0) echipa Penarol 
(Uruguai), de două ori învingă
toare în „Cupa intercontinenta
lă“.

• Sala Dinamo din Capitală 
a găzduit duminică întîlnirea 
internațională de lupte greco- 
romane dintre echipele Dinamo 
București și Dinamo Berlin. Vic-

toria a revenit sportivilor români 
cu 5,5-2,5 puncte.

• Pe ringul montat în incin
ta stadionului Republicii va a- 
vea loc astă seară de la ora 19, 
prima reuniune a finalelor cam
pionatelor republicane de box. 
Din program se desprind întâl
nirile : Gîju—Nedelcea ; Stanev— 
Simion ; C. Ghiță—V. Dobre și 
I. Covaci—E. Constantinescu. 
Reuniunea următoare are loo 
miercuri de la aceeași oră.

Evocarea unei cariere sportive excepționale stîmește întotdeauna 
interesul publicului. Ea redeșteaptă amintiri din tinerețe, animă 
discuții care păreau de mult epuizate, sugerează comparații adesea 
utile, instructive. Despre maestrul emerit al sportului Ion Voinescu, 
portarul nr. 1 al României între 1950 și 1960, s-a mai vorbit în 
ultimii ani și se va mai vorbi — pentru că o asemenea „stea“ nu 
răsare chiar în fiecare deceniu. Astăzi, cînd lipsa omului de bază 
al apărării se resimte atît de acut, în cadrul echipei reprezentative, 
cînd doi titulari încasează șapte goluri într-un meci, cînd nădej
dea formației este „betonul“, întărit cu mijlocașii, cu interii, ba. 
uneori, chiar cu extremele — ceea ce nu ne scutește de masive 
emoții, la fiecare șut al adversarilor — reîntilnirea cu Voinescu m 
se pare deosebit de oportună. Așadar, să începem. Pentru cunoș
tință, cîteva date.

Data nașterii : 18 aprilie 1929. 
înălțimea : 1,74 m.
Debut pe stadion : 1940. în poarta unei echipe de pitici a 

clubului Olimpia — București.
Debut competițional : 1942 — clubul Aspim — București.

I Primul meci în B : 1946 — la Solvay Uioara.
Primul meci în A : 1947 — la Dermagant — Tg. Mureș.
Botezul internațional : 1947 — dublă întilnire România — 

Ungaria (juniori) ; Budapesta 1—3, București 5—0.
Titular în reprezentativa secundă : 1948, Varșovia : Româ

nia — Polonia 2—1.
Titular în prima reprezentativă : 1949, București : Româ

nia — Albania 1—1.
j Debut la Steaua (C.C.A.): 1950, București : C.C.A. — I.T.A.

3—1 în finala Cupei României.
Internațional : de 34 de ori.
Ultimul meci internațional : 1963, în Maroc.
Meciul „de adio“ : 1964, Steaua — Minerul Lupeni în cam

pionatul categoriei A.
Cea mai bună partidă (părere strict personală) : 1960, cu 

Vasco da Gama, la Rio de Janeiro, scor 1—1.
Cea mai slabă partidă (idem): 1956, cu Suedia, la Bucu

rești, scor 0—2.
O zi excepțională din viață : în viața sportivă — ziua în 

care a aflat din „Sportul popular“ că intră în vederile selec
ționerilor pentru meciul România — Albania — din 1949. In 
viața extra-sportivă — 12 septembrie 1954, cînd și-a cunos
cut viitoarea și actuala soție — cu care s-a căsătorit în 1956.

Cei mai periculoși înaintași pe care i-a înfruntat: Puskas 
și Kocsis.

Cel mai bun atacant, dintre colegi : Petschowskî.
Cel mai bun apărător : Apolzan.
Care dintre echipele noastre îi place în mod deosebit: 

Evident, Steaua — și (dragoste veche) Rapid !
Pe care dintre portarii români, încă activi, îi apreciază mai 

mult: Mîndru și Datcu
Care dintre marii fotbaliști ai lumii a constituit, pentru el, 

un exemplu : Zamora — idolul copilăriei — Grosics și Iașin, 
adevărate modele de „portar ideal", întrunind calități natu
rale excepționale și o tehnică desăvîrșită.

Cînd s-a convins că poate deveni un sportiv de perfor
manță : Multă vreme, In ciuda succeselor, nu l-a ispitit ideea 
de a se consacra activității sportive. Abia în 1951, la termi
narea stagiului militar, cînd i s-a făcut propunerea de a ră
mîne In cadrul C.C.A., s-a decis să închine fotbalului cea 
mai mare parte a forțelor sale.

Cît timp acorda antrenamentelor : N-a ținut niciodată so
coteala orelor de antrenament... In orice caz, zilnic. De obicei, 
pînă cînd simțea că „s-a întins" la maximum.

Ce se cere, în primul rînd, unui mare fotbalist : După ta
lent — pasiune, dăruire totală, fotbalului de dragul fotbalu
lui, plus perseverență de fier.

Ce sporturi îi plac, în afară de fotbal : tenis de cîmp, ho
chei, patinaj.

Preferințe în domeniul artei : Pictura și sculptura, de fac
tură clasică.

Alte înclinații : Citește cu plăcere lucrări din domeniul 
istoriei și al geologiei.

Cu ce se ocupă în prezent: Este locotenent-colonel și acti
vează ca antrenor la Centrul de copii și juniori de pe lîngă 
clubul Steaua.

(în numărul de mîine, capitolul: „ȘOSEAUA 
OLTENIȚEI — RIO DE JANEIRO, VIA TÎRGU- 
MUREȘ")_ _ _ _ —_ __ _ __ _ _ >

Anunța ținerea examenului de admitere la ȘCOALA PRO
FESIONALA DE UCENICI Intre 1—12 Iulie 1967, pentru 
următoarele meserii :

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

8 (71 ani, intre 15—18 ani împliniți In cursul anului 1967 
(1 ianuarie—îl decembrie).

înscrierile se fac pină la 30 Iunie 1967 prin următoarele 
întreprinderi ’

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

bl Pentru meseria timplar de construcții prin C.LL. Bucu
rești - Pipera, C.I.L. Pitești, C.I.L. Blaj.

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

Informații suplimentare w pot lua de la întreprinderile 
care eu sarcina de recrutare sau de la secretariatul școlii, 
zilnic intre orele 8—14 la telefon 35.56.60.

de construcții

'"-ți, absolvenți al școlii elementare de

MARȚI 20 IUNIE

18.00 In direct...: 18.30 „Fram, 
ursul polar" de Cezar Petrescu. 
Povestește și desenează Iurie 
Darie. Filmul „încrucișarea spa
delor". 19.00. 1001 de întrebări.
19.30 Telejurnalul. 20.00 Aven
turile lui Robin Hood. 20.30 Ca
binet medical TV. Zgomotul ci
tadin. 20.50 Orașe și... orașe. 
21,00 Seară de teatru : Ciuta, de 
Victor Ion Popa, 23.00 Telejur
nalul.

MIERCURI 21 IUNIE

18.00 Telecronica economică.
18.30 Pentru copii Ala-Bala : 
„Cupa de ciocolată... 19.00 „In 
ajun de vacanță". Emisiune-spec- 
tacol pentru studenți. 19.30 Tele
jurnalul. 20.00 Muzică ușoară. 
20.20 Față-n față : Vara și... ră
coritoarele 1 20,45 Avanpremieră. 
21.00 Film artistic: Thârese 
Desquegroux. 22,45 Telejurnalul 
de seară.
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SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12,45 |
16.30 ; 20.15).

VIAȚA LA CASTEL 
rulează la Republica (orele 
11,45 ; 14 ; 17), Victoria (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45), Tomis (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Luceafărul (orele 
9,45; 12; 15; 17,30; 20), Bucu
rești (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Feroviar (orele 9; 
11,30; 13.45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Modern (orele 9,30; 
11,45; 14; 16.30; 19; 21,15).

MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Excelslor (orele 12 ; 14,15
16.30 ; 18.45 ; 21).

PRINTRE VULTURI
rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21), Flamura (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 19; 21,15).

JUDEX
rulează la Lumina (orele 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN
rulează la Unlon (orele 15,30; 
18; 20,30).

UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE

rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21).

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

DENUNȚĂTORUL

rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Lira (orele 15,15; 17,30; 19,45).

SERBĂRILE GALANTE
rulează Ia înfrățirea (orele 
15,45 ; 18 ; 20,15).

MONDO CANE
— ambele serii — 
rulează la Dacia (orele 7,45— 
20,30).

DOCTOR PRATORIU8
rulează la Grlvița (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45),
Arta (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45).

ROBII
rulează la Buzești (orele 14,45; 
17; 19,15).

LENIN TN POLONIA

rulează la Crîngașl (orele 
15,30; 18; 20,30).

FRENCH-CANCAN
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

ANGELICA ȘI REGELE
rulează la Flacăra (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Cotrocenl 
(orele 14; 18,15; 18,30; 20,45).

ZORBA GRECUL
rulează la Vitan (orele 15,15; 
18).

MONTPARNASSE 19
rulează la Miorița (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

WINNETOU
— ambele serii —
rulează la Munca (orele 14; 
17.15; 20,30).

OMUL FARA PAȘAPORT 
rulează la Popular (orele 
15.30 : 18 ; 20,30).

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Moșilor (orele 15,15; 
17,45; 20), Volga (orele 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21).

LOCOTENENT CRISTINA 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30).

OLD SHATTERHAND 
rulează la Viitorul (orele 15,30} 
18; 20,30).

APE LIMPEZI 
rulează la Colentina (orele 15; 
17,30).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Rahova (orele 15,15; 
18).

PRIMUL AN DE CĂSNICIE 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

EXCROCII LA MlNĂSTIRE 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20).

BĂTĂLIE PENTRU ȘANHA! 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

SUCCES. CHARLIE ! 
rulează la Pacea ; rele 15,30; 
18; 20,30).
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Sesiunea extraordinara

de a ne acorda un

Premierul
Wilson

a Adunării Generale

NTERVIU
NOSTRU

„România

o tară înfloritoare"

NEW YORK 1P — Trimisul 
special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Duminică seara a 
sosit la New York delegația 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri, pen
tru a participa la sesiunea ex
traordinară a Adunării Gene
rale a O .NU., consacrată exa
minării situației din Orientul 
Apropiat

Din delegație face parte și

Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe ni Republi
cii Socialiste România. Dele
gația este însoțită de consilieri 
și experți.

Pe aeroportul Kennedy, de
legația a fost întîmplnată de 
șeful protocolului 
Plerre de 
fost de 
Gheorghe 
zentantul 
noastre la 
ceanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în S.U.A. 
precum șl membri ai misiunii 
române la O.N.U.

O.N.U., 
Meulemeester. Au 
față ambasadorul 
Diaconescu, repre- 
permanent al țării 
O.N.U., Petre BAlă-

R. P. POLONA. La Poznan »-a deschis recent al 36-lea Tirg internațional la care parti
cipă șl România. In fotografie, un aspect do la unul din standurile țării noastre

la Paris
La palatul Trlanon din 

Versailles au început luni 
convorbirile dintre preșe
dintele de Gaullc și pre
mierul britanic Wilson.

Comentatorii de presă 
sînt de părere că la această 
întrevedere Wilson va face 
o ultimă încercare de a a- 
tenua rezervele franceze în 
ceea ce privește cererea 
Angliei de a adera la Piața 
comună. După cum se știe, 
la conferința de presă din 
16 mai președintele de 
Gaulle declarase că obsta
colele în calea aderării An
gliei la C.E.E. „sînt foarte 
mari" și că, înainte de a 
deveni membră a acestei 
organizații, Anglia trebuie 
să treacă printr-un proces 
de „profunde transformări 
economice și politice".

In același timp se afirmă 
că, avînd in vedere ultimele 
evenimente internaționale, 
un loc tot atît de impor
tant în cadrul tratativelor 
îl va deține și situația din 
Orientul Mijlociu.

• DUP A cum enunță postul 
de radio „Vocea Patet Lao". în 
perioada octombrie 1966-mai 
1967. forțele patriotice laoțiene 
din provincia Xieng Kuang au 
6cos din luptă 1 077 de militari 
Inamici, în cursul celor 144 de 
bătălii desfășurate în acest in- 
terval. In această r>rovincie au 
fost doborîte. în perioada amin
tită. șapte avioane americane, 
iar alte cinci au fost avariate. 
Patrioții laoțieni au distrus cinci 
depozite de muniții și au captu
rat o mare cantitate de arma
ment, vehicule militare și alt e- 
chipament militar.

• PRIMUL ministru al Aus
traliei. Harold Holt, care a sosit 
la Washington, a avut la sfîrși- 
tul săptăminii trecute convor
biri cu președintele S.U.A., Lyn
don Johnson. Purtătorul de cu-

O delegație a Uniunii Naționale
Studenților din Camerun 

(U.N.E.K) a vizitat România la 
invitația U.A.S.R. înainte de a pă
răsi Bucureștiul, oaspeții au avut 
amabilitatea 
interviu.

vînt al premierului australian a 
declarat că în cursul acestor 
convorbiri a fost examinată si
tuația din Vietnnm în lumina 
dorințelor premierului saigonez 
Ky și ale generalului Westmo
reland de sporire cu încă 100 000 
de oameni a efectivului forțelor 
americane din Vietnamul de sud, 
precum și probleme economice 
și comerciale, care interesează 
cele două țări.

• LA CEA de-a 35-a ediție a 
Tîrgulul internațional de Ia 
Barcelona au participat 52 de 
țări printre care și România, cu 
o expoziție generală de mărfuri.

Cu prilejul închiderii tîrgului, 
pavilionului românesc i s-a con
ferit premiul trei — Placa de 
Onoare.

• DUMINICA «eara, la Tea
trul de Operă din Sofia s-a des
chis cel de-al treilea concurs 
internațional al tinerilor cîntă- 
reți de operă la care participă 
și un grup de concurenți din 
țara noastră. Din juriul festiva
lului face parte și artistul po
porului Nicolae Herlea.

Festivalul din anul acesta se 
bucură de o participare largă. 
La concurs iau parte concurenți 
din S.U.A., ‘ "
Italia, Franța, 
Turcia, Columbia, 
dă. Elveția etc.

Anglia, U.R.S.S.,
Japonia, Cuba, 

Noua Zeelan-

• AVLATOAREA americană 
'Ann Pellegreno, care încearcă să 
efectueze înconjurul lumii la 
bordul unul avion blmotor, a 
aterizat duminică seara la Lisa
bona venind de la Las Palmas. 
Ea lîșl va continua drumul spre 
Turcia.

Avionul, la bordul căruia avia_ 
toarea americană încearcă aceas
tă performantă, este identic cu 
cel pilotat de Amella Earhant, 
care a dispărut în 1937 în timp 
ce încerca să realizeze înconju
rul lumii.

Acțiuni ofensive 
ale patrioților 
sud-vietnamezi

• NUMĂRUL 
cursuri în școlile 
din America Latină este în pre
zent mai mic cu un milion față 
de necesități, a declarat Gon- 
zalo Abad. directorul Centrului 
de construcții școlare pentru A- 
mcrica Latină, cu prilejul con
ferinței regionale a Comisiilor 
naționale pentru U.N.E.S.C.O. 
El a adăugat că pînă în anul 
1980 va fi necesară investirea 
a 6 miliarde dolari pentru re
zolvarea lipsei grave de școli în 
această regiune a lumii.

sălilor de 
elementare

® GĂRZILE de coastă ale 
S.U.A. au anunțat că 39 de mem
bri ai echipajului tancului pe
trolier suedez „Emma Fern- 
strom", cu un deplasament de 
20 000 tone, au fost luațl pe bor
dul tancului norvegian „Titus“ 
după ce nava suedeză a luat foc 
în Oceanul Atlantic. Echipajul a 
abandonat vasul șl s-a urcat în 
bărcile de salvare, dar ele au 
putut fi ajunse Tepede de petro
lierul „Titus“ care a recepționat 
semnalele de ajutor.

RUTTI TJEGA, se
cretar general al 
UNEK, ne-a declarat :

— încă do la aero
port, din momentul în 
care am pășit pe pă- 
mîntul țării voastre 
am simțit calda ospita
litate a românilor. Sen
timentele do prietenie 
alo gazdelor nc-au în
soțit în întreaga noas
tră călătorie prin Ro
mânia. Oamenii sînt 
foarte primitori și am 
legat lesne amiciții...

— Este primul con
tact cu România ?

— Pînă la acest vo
iaj, n-am cunoscut Ro
mânia dccît din cărți. 
Știam că osto o țară 
caro a obținut succese 
importante dar ceea ce 
am văzut ne-a impre
sionat puternic, a de
pășit tot ceea ce ne 
imaginasem înainte. în 
primul rînd, ne-a cuce
rit frumusețea țării, cu 
peisajele sale variate, 
de un pitoresc îneîntă- 
tor. Valea Prahovei 
ne-a oferit imagini su
perbe. Brașovul și Si
biul au o frumusețe 
proprie. Iar Bucureș
tiul este un oraș mo
dern dominat de mul-

țlmoa noilor construc
ții. Completez fugara 
înșiruire a impresiilor 
cu faptul că om admi
rat bogăția artizanatu
lui românesc, mărturia

bun® condiții do viață, 
muncă și învățătură. 
Tinerii din România nu 
toate posibilitățile pen
tru a so realiza potrivit 
vocației lor, potrivit cu
noștințelor po caro le-au 
acumulat. Există o con
stantă preocupare pen
tru o largă formaro In
telectuală. Facultățile 
românești pregătesc nu 
numai specialiști, ci șl

Delegația Uniunii Nationale

a Studenfilor din Camerun

vorbește „Scinteli tineretului"

a talentului popular. 
In țesăturile pe care 
le-am văzut, în costu
mele policrome, am 
deslușit sensibilitatea, 
forța de creație a po
porului...

— I-ați cunoscut pe 
tinerii noștri. Ce im
presie v-au produs ?

— Aveți un tineret 
care poate fi invidiat. 
Mi-am format convin
gerea că întregul popor 
veghează la dezvoltarea 
generației tinere, că 
nici un efort nu este 
precupețit pentru a 

asigura cele

fe-

de 
vi-

oameni cu un larg ori
zont, cetățeni recep
tivi la marile probleme 
politice, culturale, so
ciale.

— Pe studenții noș
tri l-ați întîlnit în 
bra examenelor...

— în institutele 
învățămînt superior
zitate am simțit aceas
tă febră. Toate gîndu- 
rile, toate preocupările 
se îndreptau spre exa
mene. Nimic nu era 
mai important în aceas
tă perioadă. Colegii 
noștri români privesc 
cu multă seriozitate a- 

moment.

examenulul Implică o 
deosebim responsabili
tate. Studenții români 
simt manifestfndu-so 
față de el o grijă per
manentă, exprimată 
multilateral, ie bucură 
de admirabile condiții, 
sînt Integrați în între
gul efort de dezvoltare 
a țării. El îșl văd meni
rea în activitatea con
structivă, profund pozi
tivă, de propășire a 
României.

Interlocutoarea noas
tră reia Ideea cu care 
|i-a început declarații
le i

— România ml s-a 
înfățișat ca o țară în
floritoare, în impetuoa
să dezvoltare, un imens 
șantier. Poporul român 
stapîn pe destinele 
sale muncește cu abne
gație conștient că de 
roadele muncii sale so 
va bucura po deplin. 
Sîntem bucuroși că am 
cunoscut România...

NGAMY EMMA- 
NUEL, vicepreședinte 
al UNEK, care a ținut _ 
să sublinieze ca sul ' 
scrie celor spuse de co
lega sa, a adăugat :

— Succesele Româ
niei îmbărbătează toa
te popoarele care luptă 
pentru a înlătura pe 
asupritori, pentru o 
viață liberă, pentru 
progres...

sîm-
au zero

la ultimul număr

fost
armă

nu-1 
ma

in

BUD : Un pup de patrioti dupa ee au distrus un elicopter american

„Sunday Citizen“

Orașul Atlanta (statul 
Georgia) a fost în ultimele 
zile teatrul unor puternice 
manifestații ale negrilor îm
potriva discriminărilor ra
siale. Pentru stabilirea 
„calmului" poliția a operat 
numeroase arestări. Printre 
cel arestați se află și Stoc- 
kely Carmichael, fostul pre
ședinte al Comitetului stu
dențesc pentru coordonarea 
acțiunilor neviolente. Cu o 
săptămînă în urmă Carmi
chael, reținut de poliție, 
fost eliberat pe cauțiune.

în ultimele două zile, 
în Vietnamul de sud for
țele patriotice au lansat 
numeroase acțiuni ofensi
ve împotriva trupelor a- 
mericane în diferite 
giuni ale țării.

Potrivit agenției V.N.A., 
bată după amiază patrioții 
surprins în pădurile din regiunea 
Bien Hoa unitățile primei divizii 
de infanterie americană, angaja
te în operația „Billings“. Soldații 
americani, scrie corespondentul 
agenției FRANCE PRESSE, a- 
flați în luminișurile, care, în jun
gla deasă erau singurele zone

posibile pentru aterizarea elicop
terelor, au fost prinși în două 
ambuscade succesive.

Tot în provincia Bien Hoa, au 
avut loc angajamente între pa- 
trioți și trupele americane Ia a- 
proximativ 30 și 40 km de Sai- 
gon, în cadrul operațiilor ,,A- 
kron" și respectiv „Coronado".

Lupte puternice, scrie agenția 
REUTER, au avut loc și î;> a- 
propierea bazei militare ameri
cane de la Da Nang, unde uni
tățile patriotice au atacat cu 
obuze și mortiere trupele spe
ciale americane dislocate în ca
drul operației „Beacon Torch“.

in „țara de laparalela
în „țara de la paralela zero“, cum mai este 

denumit Ecuadorul, au avut loc evenimente care 
— după părerea observatorilor — nu vor rămîne 
fără urmări. Să le amintim în ordinea desfășurării 
lor: manifestații puternice antiguvernamentale la 
Duran, greve ale studenților și profesorilor din 
Guayaquil, proclamarea celei de a 27-a consti
tuții a țării și în sfîrșit, alegerile municipale de la 
11 iunie.

După demisia juntei militare condusă dc Jijon 
în martie anul trecut (instalată la putere în 1963) 
președintele provizoriu al țării, Otto Arosemena 
Gomez, a promis înfăptuirea cîtorva reforme 
politice și sociale. Prezentarea unui program elec
toral întemeiat pe aceste promisiuni a atras un 
număr destul de mare dc voturi (în toamna anu
lui trecut) care i-au asigurat lui Arosemena ale
gerea în scaunul prezidențial de la Quito.

Din reformele anunțate cu 15 luni în urmă, 
nici una nu a fost realizată pînă la capăt. în pri
măvara anului trecut autoritățile pomeneau de 
necesitatea unei restructurări a agriculturii ccua- 
doriene. Chiar statistici oficiale indică 240 fami
lii de latifundiari posedînd 1,5 milioane hectare, 
in timp ce peste 50 la sută din familiile țărănești 
nu dispun de nici un acru de teren arabil. Nici 
in alte ramuri economice situația nu este mai 
bună. Concludent este în acest sens faptul că, 
la o populație de circa 5 000 000 de locuitori, a- 
proapo 500 000 trăiesc sub spectrul șomajului. în 
timp ce majoritatea salariilor au rămas la același 
nivel, prețurile au urcat în cîțiva ani cu 70 Ia

cuta. După instalarea noului regim, semnele de 
ameliorare a dificultăților au fost foarte slabe, 
încercările, chiar și cele mai timide, s-au lovit de 
puternica rezistență a cercurilor de dreapta.

Nemulțumirea generală fată de actuala stare 
din Ecuador s-a manifestat sub forme diferite. 
Un mare ecou au avut grevele muncitorilor fe
roviari și manifestațiile studențești dc la Quito și 
Guayaquil. încercînd să domolească mișcarea pro
testatară Arosemena a înaintat Adunării consti
tuante proiectul noii legi fundamentale a țării, 
care cuprinde unele prevederi cu ajutorul cărora 
se intenționează a se îndepărta amenințarea per
manentă a loviturilor militare dc stat. Proiectul 
aprobat de deputății Adunării constituante res- 
trînge competența armatei la apărarea țării și 
menținerea ordinei interne și interzice ofițerilor 
să dețină funcții oficiale publice. Aceste „garan
ții constituționale“ nu se prea bucură de încre
derea populației, deoarece se apreciază că „ame
nințarea potențială“ cu lovituri dc stat nu poato 
dispare^ decît atunci cînd „garanțiile constituțio
nale“ sînt urmate de ferme măsuri capabile să a- 
sigure stabilitatea internă. Cum pînă în prezent, 
asemenea măsuri nu au fost adoptate, devine evi
dentă cauza pentru care a scăzut sprijinul unor 
formații politice față de orientarea guvernului 
președintelui Arosemena. Un argument în acest 
sens îl constituie rezultatele alegerilor municipale 
de la 11 iunie. Potrivit rezultatelor se constată o 
înfrîngere a candidaților partidelor de guvemă- 
mînt (coaliția instituționalistă democratică) în fa
voarea candidaților democrați (grupînd și repre
zentanți oomuniști). Principala bătălie electorală 
municipală a fost angajată la Guayaquil unde re
prezentantul proguvemamental Pedro Menedez 
Gilbert, cunoscut pentru acțiunile sale de repri
mare a manifestațiilor populare, a fost învins de 
Asas Busaran, conducătorul partidului „Concen
trarea forțelor populare“, care a mai deținut 
funcția de primar în acest oraș înainte de 1963.

Frămîntările care au loc pe arena politică ecua- 
doriană stîrnesc îngrijorarea atît a cercurilor gu
vernamentale, cît și a forțelor politice înlăturate 
de la putere odată cu junta militară. Confrunta
rea între aceste cercuri și populația care cere re
nunțarea la „politica promisiunilor" și satisface
rea revendicărilor maselor este abia în primele 
faze.

IOAN TIMOFTE

Trei persoane au 
rănite cu focuri dc 
în apropiere de cartierul 
general al poliției din Bas
seterre (insula Kitts), în 
timp ce poliția aresta un 
locuitor din insula Anguil
la sub acuzația dc port 
ilegal de armă. Unul din 
răniți, un băiat de 19 ani 
se află în stare gravă.

Incidentele care au avut loc 
duminică la Basseterre, capitala 
„statului asociat“ la Marea Bri
tanie alcătuit din insulele St. 
Kitts, Anguilla și Nevis, urmează 
proclamării independentei insu
lei Anguilla dc către liderii po-

Săptămânalul bri
tanic „Sunday Citi
zen" și-a încetat du
minică apariția, du
pă ce a fost prezent 
în evantaiul presei 
engleze timp de 117 
ani. Apărut la 5 mai 
1850 sub denumirea 
de „Reynolds Week- 
ly Newspaper", a- 
cest săptămânal s-a 
menținut aproape 
în permanență pe o 
poziție democratică, 
fiind unul din orga-

E. O.

BASSETERRE
litici ai celor 6 000 de locuitori 
și anunțării intenției de a deveni 
un teritoriu asociat la Statele 
Unite.

După cum relatează agenția 
Associated Press, 19 persoane ar 
fost arestate săptămîna trecută 
la Basseterre sub acuzația de a 
fi încercat să răstoarne guvernul 
central al acestui „stat asociat“ 
la Marea Britanie din regiunea 
Mării Caraibilor. Printre arestați 
se află William Herbert, liderul 
partidului de opoziție Mișcarea 
de acțiune populară care a fost 
acuzat de „rebeliune armată“ și 
încercare de răsturnare a guver
nului.

nele de expresie a 
mișcării laburiste. 
După primul război 
mondial, el a deve
nit prima publicație 
de duminică care a 
depășit un tiraj de 
un milion de exem
plare. Treptat, în a- 
priga luptă de con
curență din presa 
britanică, „Sunday 
Citizen“ (acest nu
me îl poartă din 
1962) a pierdut din 
tirajul său, pentru

a ajunge în momen
tul dispariției doar 
la 220 000 exem
plare.

In ultimul său 
număr, săptămâna
lul lansează un stri
găt de alarmă: „Da
că guvernul nu ac
ționează, și încă re
pede, presa britani
că va deveni mono
polul citorva oa
meni lipsiți de loia
litate".

•r
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66 LA SUTA
Cînd, răsuflînd ușu

rată, asa numita Co
misie Warren dădea 
publicității faimosul ei 
raport, care făcea din 
Dsv.-ald singurul autor 
al asasinării președin
telui Kennedy, foarte 
ouțini americani erau 
înclinați să conteste a- 
cest punct de vedere. 
Teza era, de altfel, și 
cea mai „omodâ, șl

cea mal „cuminte“ 
ș.a.m.d. Apoi, nu exis
tau date, elemente 
concrete pe care publi
cul să le cunoască si 
pe baza cărora să pună 
la îndoirlă concluzii1" 
Warren. în această si
tuație chiar dacă cine
va nu era mulțumit de 
rezolvarea dată în ra
port, el n-avea ce să 
facă.

A venit însă 1966 și 
odată cu el cunoscu
tele atacuri la adresa 
concluziilor oficiale, 
între luările de pozi
ție, desigur, cea mai 
importantă este acțiu
nea procurorului dis
trictului Nev/ Orleans, 
Jim Garrison. După 
cum se știe, în octom
brie anul trecut Ga
rrison a început o an
chetă proprie în legă
tură cu asasinatul de 
la Dallas. El și-a ex
primat speranța de a 
dovedi că moartea 
președintelui Kennedy 
a fost rezultatul unui 
complot pus la cale în 
orașul New Orleans și 
nu opera unei singure 
persoane.

Ce a izbutit să rea
lizeze procurorul pînă 
în prezent ? In dez
văluirile făcute de el 
pe parcurs a existat.

bineînțeles, mare
doză de spectaculos. 
Unii au afirmat chiar 
că Garrison nu pose
dă nici un fel de 
vezi și că toată 
a fost stîmită 
cu scopul de 
face reclamă, 
dacă existența 
plotului n-a 
certitudine 
(sau n-a fost încă 
dovedită), nu-i mai pu
țin adevărat că multe 
din cele relevate pe 
parcursul anchetei 
n-au putut fi combă
tute. Cea mai impor
tantă dintre aceste 
dezvăluiri se referă la 
participarea C.I.A. la 
asasinat.

Procurorul a decla
rat că Agenția Centra
lă de Investigații a în
șelat Comisia Warren, 
furnizînd membrilor ei 
informații minore pen-

do- 
vîlva 
doar 
a-și 

Dar, 
com- 

fost cu 
dovedită 

fost

tru a ascunde adevă
rul. După Garrison, 
Oswald, care avusese 
și el legături cu C.I.A., 
„n-a tras nici măcar 
un foc de armă din 
clădirea depozitului de 
cărți" și nici măcar ' 
n-a atins vreo armă 
în acea zi. Adevărații 
asasini ar fi „foști a- 
genți ai C.I.A.", însă 
nu poate ști unde erau 
plasați întrucît pentru 
a stabili aceasta ar 
trebui să aibă acces 
la safeurile... C.I.A. In 
același timp, serviciile 
guvernamentale refuză 
să dezvăluie unde se 
află în prezent per
soanele pe care Garri
son le consideră parti
cipante la asasinat. 
Despre acei conducă
tori ai C.I.A. care ob- 
strucționează ancheta 
sa, procurorul a spus : 
„Activitatea lor este

criminală. Dacă direc
torul și celelalte ofi
cialități de frunte ale 
C.I.A. ar fi în ‘ juris
dicția statului Louisi- 
ana, i-aș chema fără 
nipi o ezitare în fața 
instanței“. Dar, a de
clarat Garrison. întru
cît „deținem deja ele
mentele esențiale ale 
complotului ei (condu
cătorii C.I.A. n.n.) nu 
pot să ne oprească ci 
pot, cel mult, să ne în- 
tîrzie".

In ceea ce privește 
înfăptuirea crimei, 
procurorul consideră 
că președintele a fost 
ucis de „un glonte tras 
din față“ și câ în total 
au existat trei grupuri 
de trăgători, două în 
față și unul în spate, 
grupuri care au dispă
rut imediat după asa
sinat. A devenit evi
dent, declară el, că nu

s-a tras asupra 
ședintelui de la etajul 
al Vl-lea al depozitu-’ 
lui, de cărți din Dallas.

Dacă cele susținute 
de Garrison vor putea 
fi, pînă la sfîrșitul an
chetei sale, dovedite în 
întregime, e o chestiu
ne care ține de viitor. 
Ceea ce însă inițiato
rul anchetei a realizat 
deja, este răsturnarea 
curentului de opinie 
din Statele Unite. Po
trivit concluziilor unui 
recent sondaj Harris, 
„peste 66 la sută din
tre cetățenii ameri
cani califică asasina
rea președintelui Ke
nnedy drept o conse
cință a unui vast com- 
. lot". Cu un an în 
urmă nici 10 la sută 
din populație nu avea 
această părere. Sonda
jul amintit relevă, tot
odată, că șapte din

zece americani consi
deră că raportul Wa
rren este eronat. Cu 
un an în urmă acest 
punct de vedere 
împărtășeau nici 
car șapte din 100. 
această schimbare, ro
lul lui Garrison este 
recunoscut în mod ex
pres. Astfel ziarul 
WASHINGTON POST 
scrie că „principalul 
factor care a dus la 
extinderea suspiciuni
lor îl constituie anche
ta întreprinsă de pro
curorul districtual din 
New Orleans". Șl, de
sigur, în condițiile 
noului curent de opi
nie, există mai multe 
șanse de a se face, 
pînă la urmă, lumină 
în chestiunea asasina
tului de la Dallas.

ION D. GOIA

După una dintre cele mai secrete și mai ample operațiuni 
polițienești, bijuteriile coroanei britanice, apreciate a avea o 
valoare intre 20 și 50 de milioane lire sterline, sint din nou 
expuse pentru public, de astă dată intr-un loc considerat de 
maximă securitate. Bijuteriile coroanei au fost pînă acum 
cițiva ani, una dintre cele mai mari atracții pentru turiștii 
străini care vizitau Londra. Ele au fost, expuse in turnul Lon
drei timp de aproape un secol. Cu trei ani in urmă, guvernul 
britanic s-a hotărît să găsească un loc mai ușor accesibil 
pentru expunerea bijuteriilor. Au fost inițiate lucrări care 
au durat trei ani și au costat 300 000 ăe lire. Constructorii au 
săpat un lăcaș special situat la peste 20 de metri adâncime și 
au construit un tunel în stincă care conduce spre noul loc de 
expunere a bijuteriilor. Cel mai modern sistem de alarmă a 
fost instalat pentru a semnala orice încercare de sustragere 
a pieselor prețioase ale colecției.

Dintre bijuteriile coroanei, cea mai celebră este coroana 
imperială confecționată in timpul reginei Victoria, în 1838, 
cu 2 783 diamante, 277 perle, 17 safire, 11 smaralde și 5 rubine. 
Diamantul cel mai celebru — denumit „Muntele de lumină1* 
— se află in coroana reginei mamă.

Numeroase cărți de aventuri descriu închipuite și ingeni
oase încercări de sustragere a unor piese ale colecției, dar 
ultima acțiune reală de acest gen datează din 1671. Colonelul 
irlandez Thomas Blood a încercat atunci, împreună cu cițiva 
complici să fure bijuteriile, reușind chiar să fugă cu coroana 
și alte piese înainte de a fi dată alarma. Colonelul și com
plicii săi au fost însă prinși și judecați. Dar, din nu se știe 
ce motive, regele Charles al II-lea i-a iertat pe vinovați și 
i-a dat colonelului o pensie pe viață.
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