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1967Brașov ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

COSAȘII!
Faptul că în regiunea

șov există un climat mai rece 
decît în părțile din sudul tării, 
nu justifică situația critică în 
care se află aici, la ora actua
lă, campania de recoltare și ce
lelalte lucrări agricole de se
zon. Păioasele s-au copt demult 
și secerișul a început la timp. 
Dar, pînă acum, nu a fost strîn- 
să recolta decît de pe 69 000 de 
hectare din cele 84 000 existen
te, ceea ce demonstrează că nu 
toate forțele cooperativelor a- 
gricole și ale S.M.T. au fost an
gajate intensiv în campanie. Și 
mai îngrijorător e faptul că nici 
în prezent nu se lucrează cu 
operativitatea impusă de situa
ția critică existentă. Viteza zil
nică la recoltare înregistrează 
valori sub cele normale. Com
binele — peste 900 la număr —• 
realizează, în medic pe zi, în 
jur de două hectare față de 4,5 
cît ar fi posibil printr-o utiliza
re la întreaga lor capacitate. 
Un exemplu — care, din păcate, 
nu e izolat — ni-1 oferă mecani
zatorii șî cooperatorii din Po- 
rumbacu de Jos. Astfel și-au or
ganizat ei munca îneît cu două 
combine n-au reușit să strîngă 
într-o zi recolta decît de pe un 
singur hectar. Alte patru com
bine, la Orlat, au recoltat, în 
aceeași zi păioasele de pe nu
mai 4 hectare. Drept explicație, 
se invocă buruienile care au 
crescut din abundență în acest 
an prin lanuri. Lăsînd la o par
te faptul că în primăvară a fost 
neglijat plivitul, se pune între
barea : de ce lanurile înburuie- 
nate nu sînt secerate manual ? 
Statisticile întocmite la consiliul 
agricol regional dovedesc că în 
majoritatea raioanelor, dar mai 
ales Ia Tg. Secuiesc (unde din 
9 574 hectare s-a strîns recolta 
doar de pe 6 749 hectare), în 
Rupea și Sf. Gheorghe numărul 
brațelor de muncă dirijat de 
către consiliile de conducere ale 
«^operativelor agricole la re
coltatul manual a fost extrem 
de mic. Că alta ar fi fost situa
ția dacă se proceda la mobiliza
rea tuturor forțelor, ne-o dove
desc realizările obținute în ra
ioanele Mediaș și Sighișoara, 
unde recoltatul s-a efectuat în 
proporție de 95 și, respectiv, 97 
la sută.

Paralel cu secerișul trebuie să 
se desfășoare lucrările de treie- 
riș și arături. Dar, în regiunea 
Brașov, aceste paralele nu 
merg... paralel. A fost treierată 
recolta de pe numai 30 400 hec
tare și au fost arate doar 6 623 
hectare. Cauzele sînt subiective 
Îi influențează în lanț toate 
ucrările din campanie. Arături

le de vară n-au început în ma
joritatea unităților pentru că 
terenurile nu sînt eliberate de 
paie decît în proporție de cel 
mult 10 la sută. Tractoarele des
tinate arăturilor staționează în 
multe cazuri, ori sînt folosite la 
alte lucrări de importanță mai 
mică. La cooperativa agricolă 
din Alămor, de exemplu, din 
lfl^să de teren eliberat de paie, 
trei tractoare sînt folosite Ia 
transportul gunoiului de grajd, 
lucrare fără îndoială deosebit 
de necesară, dar care ar putea 
fi tot atît de ușor efectuată cu 
cele cîteva zeci de atelaje 
cooperativei, care stau sub 
proane, nefolosite.

La intensificarea ritmului 
eoltărilor, treierișului și arătu
rilor. în regiunea Brașov tre
buie să-și aducă o contribuție 
mai mare și organizațiile U.T.C. 
de la sate, cu atît mai mult cu 
cît în numeroase locuri există 
o experiență bună. îa raioanele 
Sf. Gheorghe, Mediaș și Sighi
șoara, toți activiștii comitetelor 
raionale ale U.T.C. au plecat în 
cooperativele agricole pentru a 
ajuta la organizarea unor acti
vități ale tinerilor în sprijinul 
campaniei. în cooperativa din 
Armeni, raionul Sibiu, organiza
ția de bază U.T.C. mobilizează
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UTILAJE NOI CU MARI EFICIENTE

perații prin scutura
re verticală, ceea ce 
duce la dublarea pro
ductivități- Față de 
vechiul sistem, acțio
nat de două motoare, 
acesta folosește nu
mai un singur mo
tor.

Tot ta acest fm- 
tter se realizează tn

ECONOMICE

prezent un alt dispo
zitiv acționat cu aer 
comprimat, care va 
fluidiza și transporta 
varul pastă din groa
pă la stația de mor
tare. Astfel, sînt eli
minate pierderile de 
la manipulare, pre
cum șl efortul fizio 
al oamenilor.
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Fabrica de mafini unelte fi 
agregate București este dotată 
cu utilaje de înaltă produc
tivitate, printre care fi freza 
portal de 1000 milimetri, o 
mașină automată eu comandă 

centralizată

Peste prevederile planului CENTRALA TERMICĂ
MODERNA

REPORTER^

ACTIVIST"! U.T.C.

INSPECTOR SAU

■îÎndrumător ?
• • - -______________ •

Am crezut, mal întîl, că 
n-am auzit bine. Dar secreta
ra comitetului U.T.C. de la 
Uzinele textile „Oltul" din 
St. Gheorghe vine cu preci
zări :

— La noi se căsătoreso In 
fiecare an cam o sută de fete.

— De cît timp sînteți secre
tară ?

— De patru ani.
— Și din patru sute de nunți 

ținute in vremea asta n-ați 
văzut chiar nici una ?

— Nu. Nu m-am întrebat 
pînă acum care din fetele me
le sînt căsătorite și care nu.

Fără îndoială, era un sim
plu amănunt Dar, atît de ca
tegorică, mărturisirea părea de 
necrezut Secretara nu primi
se în patru ani nici o invita
ție. Nici nu se gindea că un a- 
semenea amănunt ar putea a- 
vea vreo legătură cu sarcinile,

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Brașov

(Continuare tn pag. a Ill-a)

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru).

Colectivele de muncă aparți- 
nînd unităților economice din re
giunea Galați, au depășit cu 
mult, la sfîrșitul primelor 7 luni 
din acest an, indicatorii produc
ției globale și marfă. Beneficiarii 
produselor întreprinderilor side
rurgice și metalurgice au primit 
în avans 5 681 tone laminate, 476

tone tablă zincată, 60 tone tfm- 
plărie metalică etc.

S-au produs, de asemenea, pes
te plan, 700 tone hîrtie, 14 000 
kg. fire bumbac, 1300 tone che
restea, 79 000 plăci din laminate 
aglomerate, iar industria alimen
tară a livrat în plus organizații
lor de aprovizionare și desfacere 
600 tone came, 110 tone unt, 
importante cantități de ulei șl alte 
produse alimentare.

La Uzinele textile din Cis- 
nădie. a intrat în funcțiune 
cu întreaga capacitate o cen
trală termică modernă.

Dotată cu cazane de mare 
capacitate, confecționate in 
țară, centrala termică va fur
niza uzinei 30 tone abur pe 
oră.

(Agerprei)

măsoară
T efns 
•Tîzsor ‘ 
loqoiss’ metri

cu activitatea sa. Tinerii re
acționaseră așa cum se în- 
tîmplă atunci cînd conducăto
rul organizației nu cultivă de- 
cît relațiile „oficiale".

In multe părți am fost mar
torii unor momente în care 
organizația U.T.C. se dove
dea sensibilă la evenimentele 
personale ale membrilor săi 
ca la cele mai importante pro
bleme ale activității sale. Am 
fost martorii unor momente 
cînd, cu astfel de prilejuri, se
cretarul U.T.C. era primul 
care îi felicita pe tinerii 
sătoriți și chiar le înmîna 
un cadou. Din partea lui 
a organizației. Secretarei 
la „Oltul" i se par gesturi 
rioase, nepotrivite. Din discu
ții, înțelegem însă că atitudi
nea ei se întemeiază pe o opti
că aparte asupra a ceea ce nu
mim de obicei prestigiul acti-

că- 
cîte 
sau 
de 

cu-

ÎN DOCUMENTARE

a- 
că 
in-

ACOLO UNDE SFÎRȘEȘTE

DANUBIUL...!

PE TEME CETAȚENEȘTI L GRINEVICI

psihologia
© Un raid-anchetâ 

pa o temă arhicunos
cută într-un oraș cu re
zonanțe medievale, și 
osmeni romantici: Cluj...

® 100 de interlocu
tori despre ipostazele 
bacșișului. Există o mo
tivare psihologică a 
bacșișului ? De ce unii 
sînt pedepsiți de lege, 
iar alții nu ?

— Vineee !—
De fapt nu vine, sau face a- 

cest lucru mai tîrziu, după ce 
ți-a dispărut pofta de a-ți po
toli setea cu o halbă de bere. 
Dar, la plată, omul cu bluză 
albă și papion te privește cu sub
înțeles pe sub sprîncene. Iți ia 
cei cinci lei pe care i-ai întins 
pentru plata unei halbe și... dis
pare. Tu aștepți restul, iar dum
nealui servind alți clienți, așteap
tă să pleci... (Bufetul „Gambri- 
nus" — chelner Alexandru Toth).

...Tînărul mai are supărarea în
tipărită pe față. A mai fost amî- 
nat cu o săptămînă deoarece 
(după propria-i expresie), „a miș
cat numai dintr-o ureche". Adică

ciubucul a fost prea mic și croi
torul l-a uitat Totuși nu vrea 
să dea în sileag numele acestuia.

— Vai, tovarășe, vrei să nu 
mai văd costumul gata ?

Intrăm și noi la cooperativa 
„Drum nou". Nimeni nu vrea să

recunoască faptul că are în lu
cru un costum al tînărului cu 
care stătusem de vorbă și care, 
din prudență, a dispărut.

★
Minore la prima vedere, aceste 

cazuri n-au fost niciodată eluci
date concret de cugetarea noa
stră tocmai prin faptul că au fost 
socotite prea simple, deși avan
tajele și dezavantajele sînt atît de 
partea celor care primesc, cît 
a celor care dau bacșiș.

DUMNEAVOASTRĂ 
DAȚI BACȘIȘ ? 

DE CE?
Ne-am adresat cu această 

trebare unui număr de 100

si

în
de

cumpărători și consumatori. Răs
punsurile au fost de natură să ne 
reamintească ipoteze vechi sau să 
stîmească o nuanță de curiozitate 
prin încercarea de originalitate 
pe care interlocutorii au vrut s-o 
ofere. Ciudat lucru, dar din a- 
cest impresionant număr de ..su
biecți" numai unul din 20 a 
mărturisit că nu dă. In rest...

— Dau tovarășe, sigur că dau. 
Omul care mă servește trebuie 
respectat Că mă lasă uneori să 
aștept ? Asta-i e meseria I Și apoi

C. ILIE

(Continuare în pag. a Ill-a)

bacșișului
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Uvertura
Privind seara apele ca

nalului Sulina, in care se 
răsfring luminile caselor, 
în nesfirșite și fastuoase 
jocuri, cu bărci și șalupe, 
cu lumini colorate, ai spu
ne că te afli intr-un pei
saj cenețian. Briza ce vine 
din mare, cu miros de sare 
și alge, predispune la vi
sare, și noi — pe bordul 
șalupei „Oltina“, ce ne-a 
purtat șapte zile și nopți 
— în legănarea dulce a a- 
pelor, medităm la trecutul 
plin de glorie și drame al 
orașului... In după-amiaza 
aceasta, am fost, străbă- 
tînd zone de nisip, pe 
drumul către mare, să vi
zităm vechiul cimitir al 
Sulinei.

„.Niciodată și nimeni nu 
vorbește — cred eu — 
mai mult și mai bine des
pre trecutul unei așezări 
omenești decît cimitirul și 
am, veche, deprinderea de 
a face un drum către mor
mintele ce înfrîng timpul 
și rămîn să povestească,

în graiul lor de piatră, 
despre oamenii și destinele 
lor. Fusese o după-amiază 
cu soare molcom, ce așeza 
peste ape și orașul lor o 
lumină de aramă, stator
nică și densă. Pe chei, Va- 
sile — marinar și exce
lent bucătar al „Oltinei" 
— curăța peștele pentru 
masa de seară. Doi pescari 
aruncaseră firul de nylon, 
vînînd somotei. Unul din 
ei, cu o pălărie veche de 
pai, cu ochelari și fața 
brăzdată de vreme, era un 
om în vîrstă, cu ochi ex
presivi, ce văzuseră multe. 
Decorul crea atmosferă: 
șalupa acostase în umbra 
unui mare cargo grecesc 
„Vemicos Kitty" ; pe chei, 
în spatele nostru, se ridica 
veche și încărcată de a- 
mintiri clădirea „pala
tului", nume ce se dăru
ise sediului fostei Comisii 
Europene a Dunării, ală
turi de, și mai vechea, ca
tedrală a orașului. Bătrî-

vistului; prlntr-o deformări 
unilaterală a noțiunii, com
plexitatea de sensuri a relației 
de tînăr — activist — este re
dusă la o singură latură. A- 
ceea care presupune distanța 
rece, lipsită de intimitate, de 
firesc. O confuzie simplistă 
între prestigiu și falsa autori
tate.

O altă întîmplare, la Tîrgu 
Mureș, confirmă că o astfel d» 
părere are, din păcate, și frec
vență. în cazul de față, ea are 
chiar □ argumentare teoretică, 
e ridicată ia rangul de prin
cipiu. Un instructor al comite
tului orășenesc U.T.C., promo
vat doar de două luni în 
ceastă muncă, ne relata 
mai înainte activase ca
structor nesalariat în între
prinderea în care și muncea l 
la I.U.I.U. Cînd 1 s-a reparti
zat sectorul de activitate, a 
evitat propria întreprindere. 
Motivul: are asolo prea mulțl 
prieteni. Asta n-ar fl putut 
decît să-1 ajute, să-i fie de 
mare folos în noua muncă. Ac
tivistul în cauză gindea însă 
altfel. După părerea sa, n-ar 
fi putut activa aici pe măsura 

l capacității. Pentru că l-ar fl 
lipsit prestigiul. Se dispensa 
astfel șl de un alt lucru deo
sebit de prețios, și anume ace
la că acolo cunoștea bine or
ganizația.

— Mai mult decît atît, n« 
spune și tovarășul Iosif Mol
nar, secretar al Comitetului 
raional de partid Sf. Gheor
ghe. Tînărul respectiv fusese 
probabil promovat în munca 
de activist tocmai pentru re
zultatele obținute. Asta în
seamnă că trebuia să aibă și 
prestigiu. Or, atitudinea sa, 
dacă se întemeiază pe adevăr, 
pune sub semnul îndoielii în
săși seriozitatea promovării. In 
acest caz, greșeala nu i-ar mai 
aparține decît în. parte.

Intr-adevăr, eroarea se da- 
torește unui unghi de vedere 
imprimat nu o dată de orga
nul raional sau orășenesc, in
filtrat artificial din afară în 
stilul de muncă al activistului. 
Privind lucrurile dinlăuntrul 
lor, nimic nu pare mai firesc 
decît ca, muncind mai multă 
vreme într-un Ioc, activistul 
să-și creeze niște relații mai 
apropiate cu tinerii în mijlo
cul cărora se 
tocmai pentru 
mai adine 
mîn țările, 
U.T.C. iau 
tudine, ea 
de proprii 
gîndu-i și 
comporte la fel în relațiile cu 
tinerii. La Comitetul orășe
nesc Tg. Mureș al U.T.C. ni 
s-a afirmat, din nou la modul 
axiomatic, ca într-o definiție 
care nu mai admite excepții: 
„Activistul trebuie să aibă

află, necesare 
a le cunoaște 

preocupările, fră- 
viața. Comitetele 

însă deseori o ati- 
însăși distantă față 
lor activiști, obli- 
pe aceștia să se

(Continuar.e 
tn pag. a Il-a)

D. MATALA 
N. ARSENIE

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Frîna improvizațiilor

in activitatea
Mărășești... Simbol al erois

mului poporului român. Aici, 
u 50 de ani în urmă, în vara 
nului 1917, bravii ostași ro- 
lâni, prin neîntrecute fapte 
e vitejie, au zădărnicit ofen- 
iva trupelor Puterilor Centra- 
î, care ținteau să ocupe în- 
;eg teritoriul țării. Pen- 
ru soarta poporului ro- 
lân, a ființei sale națio- 
ale, se crease o situație 
eosebit de gravă. Trebuia re- 
istat cu orice preț. O rezisten-
i eroică pentru a menține 
?ea ce mai rămăsese neocu- 
at din trupul României anima 
îtregul popor, armata țării.
Bătălia de la Mărășești, des- 

ășurată între 24 iulie și 6 au- 
ust 1917, reprezintă cea mai 
lare acțiune de apărare de pe 
'ontul românesc, atît prin am- 
loarea, intensitatea și marele 
umăr al celor care s-au jertfit, 
it și prin rezultatele sale. 
Românii — se arată într-un 
ocument al vremii — au în- 
?ris în istoria lumii Șiretul a- 
îturi de Marna, Yser și Ison- 
0“.
în vara anului 1917, coman- 

amentele militare ale Germa- 
iei și Austro-Ungariei pregă- 
seră o puternică acțiune o- 
?nsivă, care urma să se desfă
tare de-a lungul văii Siretu-
ii și în regiunea muntoasă pe 
ăile Slănicului, Oituzului și 
așinului. Prin acțiuni conju- 
ate, inamicul urmărea să 
rindă într-un clește uriaș Ar- 
îata a Ii-a română. ' In- 
eplinirea acestui plan ar fi 
us la zdrobirea principalelor 
)rțe ale armatei noastre. Dar 
lanurile Puterilor Centrale au 
tst răsturnate de vitejii os- 
iși români, care au făcut cu 
iepturile lor un zid de nepă- 
'uns, stăvilind asaltul duș- 
lan.
Memorabila bătălie de la 

lărășești a început în zorii zi- 
*1 de 24 iulie 1917. Trupele 
îamice erau conduse de ge- 
eralul Mackensen, în planu- 
ile căruia înfrîngerea Armatei 
amâne era o chestiune de ma- 
imum două săptămîni. Uni- 
îțile armatei noastre au rezis- 
it eroic presiunii Inamicului, 
are dorea cu orice preț victo- 
ia. Fiecare palmă de pămînt 
fost apărată cu prețul â nU- 

îeroase jertfe. încrezători în 
reptatea cauzei pentru care 
îptau, animați de un înalt pa- 
'iotism, ostașii români au dat 
ilde nepieritoare de vitejie pe 
împiile din jurul Mărășeștiu- 
ii. In ziua de 26 iulie, în- 
r-unul din sectoarele de luptă 
in zona satului Doaga, neîn- 
ricații luptători ai Regimentu- 
li 32 Mircea s-au acoperit de 
lorie. Atacați de forțe dușma- 
e superioare, aceștia și-au scos 
anițele, eăștile și vestoanele 
i au pornit la contra atao nu- 
lai în eămăși. Angajînd lupta 
orp la corp, lovind fără cru- 
are în trupele invadatoare, ei 
eușese, pentru moment, să o- 
rească acțiunea ofensivă a 
n amicului.
Cu fiecare zi care se scurgea, 

aptele de pe Valea Șiretului 
leveneau tot mai aprige. Ziua 
le 27 iulie a fost una din 
ele mai sîngeroase. Spre sea- 
ă, bravii ostași ai Diviziei a 
-a române au dus lupte grele 
u un inamic mult superior. 
Regimentul 36 infanterie a fost 
itacat de aproape o întreagă 
livizie inamică. Au căzut în 
iceastă zi, luptînd eroia cu 
orțe dușmane superioare, nu-

meroși ostași, maiorii Dumitru 
Popescu și Barozi. Comandan
tul Regimentului 36 infanterie, 
deși rănit, a refuzat să fie e- 
vacuat, continuînd să îmbăr
băteze ostașii pînă în ultimele 
clipe ale vieții.

După cinci zile de înverșu
nate încercări, forțele inami
ce nu reușiseră să obțină decît 
cîteva succese trecătoare în u- 
nele sectoare ale frontului.

Mackensen dorea cu orice 
preț să învingă. El aruncă pe 
cîmpul de bătălie noi forțe. 
„După 12 zile de luptă — se 
menționa într-un comunicat 
al Marelui stat-major român — 
inamicul persistă încă în voin-

devenise adevărat centru 
rezistență prin înfășurarea a- 
racilor de la vițe pe alocuri cu 
sîrmă ghimpată, în fața li
niei I.

Desfășurarea atacului ina
mic pe întreg frontul de la 
Mărășești, cuprinzînd și seG- 
torul viilor Negroponte la 
sud - vest de Mărășești a 
avut o intensitate foarte 
mare. După o pregătire scurtă 
de artilerie asupra pozițiilor 
noastre, inamicul pornește la 
atac. Focul ucigător al mitra
lierelor și grenadelor noastre 
face imposibilă orice mișcare 
de înaintare a inamicului. 
Grupa de mitraliere a sergerv-

ța de a străpunge frontul nos
tru. Sacrificiile enorme ce au 
făcut sînt departe de a^i da 
rezultatul dorit In curzul zi
lelor de 3 și 4 august, inami
cul a dat 7 atacuri în contra 
pozițiilor noastre de la nord 
de Străoani și trei contra ce
lor de la sud de Mărășești. 
Toate sforțările sale au fost 
însă zadarnice și întreaga po
ziție a rămas în stăpînirea 
noastră".

în memorabila zi de 6 au
gust 1917, zi de glorie pentru 
Armata română, de încleștare 
pe viață și pe moarte cu duș
manul, ostașii români au zdro
bit acțiunea ofensivă a inami
cului, prin care acesta spera 
să înfrîngâ trupele române.

Toate forțele au fost arun
cate în luptă. Cel mai puternic 
atac era sectorul de front din 
fața satului Mărășești. Ostașii 
români au dus în această 21 
lupte grele la fabrica de zahăr 
din perimetruY sudic al Mără- 
șeștilor, la gara Mărășești. De 
remarcat rezistența fără sea
măn a trupelqțr noastre din sec
torul viilor iHțfini 
de am paHreițrat și 
sublocotenent într-un regiment 
de infanterie. Poziția noastră

General-maior 
în rezervă 
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tulul Gînju Ion, varsă foc pe 
întreg sectorul companiei a 
5-a. Inamicul încearcă din nou 
să pornească la atac apropiin- 
du-se la 30—40 m de linia 
noastră. Atunci, intră în func
țiune grenadele de mînâ și 
mitralierele. Inamicul se re
trage pe poziția de unde ple
case.

Rezistența eroică a ostașilor 
noștri a fost de neînchipuit. 
Cu tot focul ucigător de arme 
și artilerie al inamicului, ei au 
stat ca niște stane de piatră la 
posturile lor, făurind prin re
zistența lor și aici, legendara 
lozinCâ „PE ACI NU SE TRE
CE".

Luptele au fost deosebit de 
sîngeroase. In ziua de 6 au
gust, în cadrul bătăliei de la 
Mărășești, rezistența ostașilor 
români din zona pădurii „La 
Răzoare" se înscrie ca unul din 
momentele culminante ale 
luptei. In acest punct, inami
cul a atacat cu deosebită vio-

lentă- Superioare numerlcește. 
trapele dușmane au pătruns 
în dispozitivul de apărare al 
trapelor române făcînd o bre
șă în central Diviziei 13 infan
terie. adîncâ de aproape 1 km. 
Ruptura putea fi acoperită nu
mai prin contraatacul dat de 
rezervele diviziei aflate în spa
tele frontului. Pentru aceasta, 
inamicul trebuia să fie oprit cu 
orice preț. Pînă la sosirea re
zervelor a fost introdus în lup
tă batalionul din care făcea 
parte și compania de mitralie
re a căpitanului Grigore Ig
nat. Compania de mitraliere, 
care ocupase poziție de luptă 
în zona de front „La Râzoa-e" 
a deschis un foc ucigător asu- 
pra valurilor atacatoare ina- 
mice. Cu toate pierderile sjfe- 
rite, compania căpitanului U- 
nat nu a încetat lupta. Pînâ la 
ultimul om, ostașii comanda? 
de căpitanul Ignat au cflaut 
eroic, în frunte cu bravul lor 
comandant Prin rezistența lor, 
înaintarea inamicului ai* 
stăvilită. Pentru fapta de înalț 
patriotism, căpitanul Igna: fi 
bravii săi ostași au fost citați 

înalt ordin ce zi, în care, 
altele se arăta : ^A lup

tat ca un brav fi tot astfel a 
fi murit Și-a plătit prea 
scump viața, înconjurat de

-î.n

dragostea »I devotamentul so
ba'. ternilor aii. care, făcînd cu 
piepturile lor aid de apărare 
în jura-i, i-au dat putința să 
tragă cu mitraliera lui dragă, 
pînă la cel din urmă cartuș".

Armata inamici nu a reu
șit în acest sector al frontului 
să obțină succesul scontau Sa
tul Mărășești a fost apărat și 
păstrat, spre gloria ostașilor 
români In perioada imediat 
următoare trupele generalului 
Mackensen au desfășurat a- 
tacuri izolate, trecinc tot mai 
mult în apărare. Prin victoria 
ostașilor noștri în memorabila 
zi de 6 august la Mărășești, 
întregul plan ofensiv al trupe
lor inamice s-a năruit

Ziua de « august a fost în
scrisă cu litere de aur în car
tea vitejiei neamului nostru.

Factorul hotăritor în obține
rea marii biruințe de la Mără
șești. l-a constituit patriotis
mul fierbinte al ostașilor ro
mâni inițiativa și ingeniozita
tea tuturor luptătorilor, iscu
sința și perspicacitatea coman
danților în conducerea opera
țiilor și luptelor

Aceste mărețe lupte au în
truchipat uriașa voință a în
tregului popor, care și-a strîns 
forțele pentru apărarea liber
tini, pentru împlinirea dezi
deratelor naționale vitale.

Mărășeștiul și-a înscris nu
mele in istoria glorioasă a po
porului nostru prin neîntrecu
tele fapte de vitejie săvîrșite 
de ostașii români în lupta 
pentru apărarea libertății și 
neaârnârii patriei.

Luptele de la Mărășești ră- 
■âa in istoria poporalul ro
mân. mărturii de glorie nepie
ritoare. fapte înălțătoare de sa- 

ujba apără

Noi oficii
P. T. T. R.

PLOIEȘTI (de la co
respondentul

Cetățenii
Mănești H
din raionul Tirgoviște 
ceau destule greutăți 
cînd expediau ori pri
meau scrisori, cînd aveau 
nevoie fă telefoneze ori să 
trimită telegrame în alte 
localități, deoarece le lip
sea un oficiu poștal pro
priu, serviciile pe această 
linie trebuind să le încre
dințeze Oficiilor poștale 
din alte localități.

Acest neajuns a fost în
să înlăturat. De cîteva zile 
noul oficiu P.T.T.R. des
chis în comuna Dragomi- 
rești a scurtat drumul și 
timpul pierdut de cetățenii 
celor două localități, cu 
mai mulți kilometri și res
pectiv cîteva ore. Un ofi
ciu poștal asemănător a 
fost deschis zilele trecute 
și în comuna Cătina din 
raionul Cislău. El e înzes
trat cu o centrală telefo
nică cu 30 de linii și de
servește localitățile : Chi- 
oșd, Corbu, Calvini și 
tele.

Cu aceste două noi 
di, numărul acestora 
regiunea Ploiești se cifrea
ză la 124.

nostru) 
comunelor 

Dragomirești 
a-

al-

ofi-
în

NEADERENȚA LA
GIGANTOMANIE“

In paginile ziarului nostru. 
•Ub titlul „DE CE OCOLESC 
UNII TINERI CASELE DE 
CULTURA" au apărut răspun
suri care îndreptățesc reveniri 

acestora în 
deficiențelor 
mai realiste

profesorilor de a duce măcar o 
serie de elevi, de la începutul 
școlarității și pînă la absolvire, 
Cu o programă definitivă, sta
bilă și nu de tranziție).

Rezervele formulate față de 
sistemul actual de lucru la ela
borarea programelor și manua
lelor sînt, credem, justificate, în- 
trucît el conturbă, cu încercări 
și tatonări, procesul de învăță- 
mînt. E drept că se organizează 
dezbateri și consultări pentru 
realizarea programelor și ma
nualelor, dar ele nu cunosc efi
ciența maximă. Un exemplu ni-1 
dă consfătuirea din vara trecută, 
de la Tulcea, cînd s-a analizat 
manualul pentru clasa a IX-a. 
în absența autorului acestuia și 
a reprezentantului ministerului. 
Nu este lipsit de interes să adău
găm că tocmai acest manual — 
cu o „încărcătură" pentru doi 
ani de școală — a întrunit cele 
mai multe critici. Modificările 
și perfectările care se aduc pro
gramelor și manualelor — ab
solut necesare — au O valoare 
aplicativă eficientă numai în 
măsura în care sînt operate 
după ce — experimentate la o 
colectivitate mai restrînsă de 
elevi — s-a ajuns la concluzia 
că noile cerințe pot fi realizate 
de către profesori într-o etapă 
școlară dată și concordă cu po
sibilitățile intelectuale ale elevi
lor. Credem că tocmai în acea
stă direcție, a experimentării 
unor programe și manuale pre
vizibil a fi aplicate, trebuie a- 
profundat rolul Institutului de 
cercetări pedagogice.

Se pare, deci, că o cauză a 
rezultatelor ce se situează an de 
an între limitele mediocrității, 
cu excepția unor succese remarca
bile, o aflăm în defecțiunile sis
temului de lucru Ia programe și 
manuale. Intr-adevăr, devine o 
măsură obligatorie amplificarea 
spiritului competitiv în realiza
rea acestor instrumente profesio
nale ale procesului de învăță- 
mînt. Elaborarea programelor și 
manualelor să se facă în mod 
real prin concurs, unicul mijloc 
de a se ajunge Ia stadiul ca ele 
să devină invulnerabile calitativ 
și susceptibile numai la perfec
ționări pe care să le poată duce 
profesorul, pe parcursul desfă
șurării lecțiilor. Ar putea fi lu
ată în discuție propunerea ca, 
periodic, pentru uzul profeso
rilor, să se editeze broșuri anexe, 
de specialitate, care să între
gească programa și manualul cp 
noutățile absolut necesare, mate* 
rial auxiliar care ar putea sta 
și la îndemîna elevului.

Ce forme îmbracă eforturile 
cadrelor didactice care predau 
matematica, fizica și chimia în 
școlile orașului pentru continua 
lor perfecționare ? întrebarea a 
stîmit o oarecare rumoare, pe 
alocuri chiar jenă. Din cei 6-3 
profesori de matematică doar 
doi și-au susținut examenele de 
grade; dintre profesorii de fi
zică și chimie unii se pregătesc 
pentru examenul de definitivat, 
alții nu au încă în vedere nici 
acest examen, deși au vechimea 
și experiența corespunzătoare. 
A urca treaptă cu treaptă pe ca
lea perfecționării profesionale ni 
se pare nu numai o datorie față 
de sine, ci o obligație socială de 
prim rang în special în profesi
unea didactică. Profesorii pro
pun un sistem de examene cu 
caracter postuniversitar, care să 
stimuleze și să pună în valoare 
gîndirea științifică a candidați- 
lor, experiența lor metodică, să-i 
solicite să elaboreze lucrări de 
ținută științifică pe care să le 
susțină în fața unor comisii for
mate din cadre universitare — 
aceasta fiind unica probă de 
examen —• și care să aibă o va
loare îndreptățind publicarea.

Dar profesorul este obligat să 
facă efortul autoperfecțiunii 
chiar neîncadrat într-o formă de 
studiu. Realitatea arată însă ca 
pe plan local se duce o viață 
științifică nesatisfăcătoare. Cer
cul metodic ăl profesorilor din 
oraș și-a diminuat rolul, e de
parte de a constitui un for pro
fesional științific, a devenit un 
cadru de discuții cu caracter de 
practicism îngust. Iar manifes
tările științifice din localitate, cu 
participarea unor cadre univer
sitare, de schimb de experiența 
cu alți profesori, simpozioanele 
cu caracter informativ sau de 
dezbatere pot fi numărate pe de
gete. Profesorii simt realmente 
nevoia informării științifice ; 
le-ar fi util chiar un cerc de stu
diu în domeniul mașinilor de 
calcul, al calculului probabili
tăților, al statisticii matematice, 
capitole noi în programa de li
ceu și care vor fi predate în 
clasa a Xll-a. Realizarea unor 
asemenea manifestări pe plan lo
cal sau național, creează obligații 
în plus societăților științifice, 
care — subliniau profesorii — 
trebuie cu necesitate să-și lăr
gească sfera preocupărilor, să 
devină mai puternice centre sti
mulative ale activității științifice 
a profesorilor de școală, activi
tății lor publicistice, editoriale, 
să determine revistele de spe
cialitate să-și lărgească corpul 
colaboratorilor.

Apoi, de ce nu s-ar organiza, 
spre exemplu, un seminar națio
nal anual al profesorilor, — pe 
specialiăți, cum se face în do
meniul medicinii, care să devină 
principala reuniune științifică a 
dascălilor din școală, să le ofere 
posibilitatea susținerii unor lu
crări de studiu și cercetare, să 
stimuleze climatul dezbaterilor 
științifice, să-i solicite să urce 
noi trepte ale calificării. Se im
pune, așadar, să fie analizată 
viața științifică a cadrelor di
dactice și în lumina concluziilor 
ce se vor desprinde să se per
fecteze manifestări profesionale 
științifice de natură să poten
țeze activitatea didactică a ce
lor ce predau în școală.

LUCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

In orașul Satu-Mare își des
fășoară activitatea 3 licee teore
tice, 3 licee de specialitate și 11 
școli generale. Primul răspuns la 
o întrebare care urmărea să con
state existența sau inexistența 
unui curent favorabil studiului 
disciplinelor științifice este, desi
gur, pozitiv. Cartea de vizită a 
profesorilor — elevii — ne dez
văluie o activitate desfășurată 
cu pasiune. Puține orașe din 
țară, chiar cu școli de îndelun
gată tradiție, se pot lăuda cu re
zultate prestigioase, depășind ho
tarele școlii, ale localității. Or, 
sătmărenii o pot face, 
tre finaliștii concursului 
matematică — faza pe țară — 6 
au fost elevi din Satu-Mare; unul 
a fost clasificat pe locul al doi
lea, iar 2 au primit mențiuni. 
Alt fapt. Un panou sugestiv afi
șat la Liceul „Mihail Eminescu" 
arată că, în anul școlar prece
dent, 8 din absolvenții liceului 
au ocupat primul sau primele 
locuri la concursul de admitere 
în facultăți cu profil tehnic și 
științific. Cercetînd listele cu 
rezolvatorii de probleme ai Gaze
tei de Matematică — Seria B 
găsim mulți din acest oraș. 
O statistică făcută la începutul 
anului școlar trecut arată că mai 
mult de jumătate din absolvenții 
celor trei licee, reușiți la facul
tăți, studiază în specialitățile care 
le solicită una din cele trei dis
cipline puse în discuție. Cifrele 
amintite sînt de bun augur. To
tuși.

Concursul de matematică des
fășurat la școlile generale n-a 
dat satisfacție. Puțini au fost a- 
ceia care au întrunit punctajul 
de clasificare și nici unul punc
tajul maxim. La faza pe țară a 
concursurilor de. fizică și de chi
mie n-a ajuns nici un finalist 
din Satu-Mare. însăși situația 
școlară de la sfîrșitul anului este 
discutabilă din punct de vedere 
calitativ. Cifrele aproximative a- 
rată că mai mult de jumătate 
din mediile obținute de elevi la 
cele trei discipline sînt de la 6 
te jo* — o dovadă evidentă a 
mediocntâțiL

Cauze I — obiective fi, mai 
alf>s, subiective.

Programa și manualul au con
stituit obiectul esențial al discu
ției. Profesorii reclamă unanim 
supraîncărcarea acestor instru
mente esențiale ale procesului de 
învățămînt și recunosc că, han
dicapați de ele, încorsetați rigid 
de obligația de a le parcurge, 
își diminuează timpul afectat 
rezolvării, împreună cu elevii, a 
numeroase probleme, formării 
deprinderilor de muncă. Progra
ma a fost caracterizată ca un 
îndrumar valabil pentru vîrfuri 
și nu pentru masa elevilor, iar 
manualul, ca cerințe și termino
logie, folositor profesorului și nu 
elevului. Elevul trebuie să fie 
ori foarte dotat, ori să muncească 
pînă la suprasolicitare, cu medi
tator, ca sa poată răspunde obli
gațiilor programei.

Am resimțit în discuția noas
tră o atmosferă alarmantă. Pro
fesorii recunosc că nu-și cer —• 
și nici nu pot face altceva — 
decît să parcurgă programa și 
să pună în catalog numărul de 
note necesar. Cu orice risc. Cu 
riscul că, de pildă, la clasele a 
XI-a au fost siliți să facă 120 
de ore în plus — din timpul e- 
levului și din timpul profesoru
lui ; cu riscul că meditațiile și 
consultațiile sînt transformate 
în ore de predare, că elevul, 
practic, este lăsat singur să lu
creze întrucît timpul pentru a- 
plicații este o himeră.

Interlocutorii noștri 
nosc, ca o condiție 
non a calității 
capacitatea de a se adapta la 
cerințele pe care le implică mo
dernizarea învățămîntului. Dar 
nu subscriu ca aceasta să se 
facă, spectacular, în fiecare an. 
(Notăm în paranteză dorința

tînărul oare dorește ai vtni te- 
tr-o seară la Casa de cultură, 
după o zi do muncă, să nu aibă 
niciodată surpriza unei uși în
chise.

O altă serie de probleme dis
cutate se referă la salariații ca
selor de cultură, la conducătorii 
acestora. S-ar putea efectua o 
anchetă privitoare la modul în 
care aceștia fac față Importan
tului rol pe care-l au, cunoscut 
fiind că de modul în care con
cep ei înșiși menirea casei de 
cultură și de pregătirea lor in
dividuală depinde bunul mers 
al instituției pe care o conduc. 
Pe de altă parte se pune pro
blema creșterii pregătirii lor, 
schimbului de opinii atît între 
directori cît și între metodiștil 
caselor de cultură. Este absolut 
necesară o calificare a lor, o 
verificare prin examene perio
dice „de grad".

Și, în sfîrșlt, în ce măsură ca
sele de cultură ale tineretului 
sînt conduse de U.T.C. ? Uneori 
conducerea efectivă este lăsată 
la voia funcționarilor sfatului 
popular care au în vedere pro
priile planuri bugetare șl care 
mai au el înșiși problema pro
priei case de cultură. (Astfel, nl 
s-a spus cu amărăciune : „Ei!... 
tovarășii de la „T. Vladimirescu" 
au un sfat „mai bun" de aceea 
au un asemenea local! Sfatul 
nostru...").

E necesară, credem, o condu
cere unică, care să lichideze es
chivările din fața răspunderilor.

ADELIA IVANOV

O formă, în general abordată, 
• conferința. Cei chestionați însă 
au recunoscut în unanimitate că 
— așa cum se desfășoară — e o 
formă perimată. Pentru că a- 
ceste conferințe sînt, de obicei, 
cu oarecare regularitate, ace
leași. Pentru că o conferință nu 
poate răspunde sutelor de în
trebări pe care și le pun tinerii 
și, mai ales, de cele mai multe 
ori, nu se creează cadrul nece
sar adevăratelor întrebări.

Ca o concluzie la analiza 
programului actual al casei de 
cultură putem spune chiar cu 
cuvintele celor ce le conduc : 
„formele actualului program sînt 
în linii mari cele de acum 10 
ani și e necesară reîmprospăta
rea lor".

Propuneri pentru viitor ? Ele 
trebuie să țină seama de faptul 
că se observă o neaderență a ti
neretului la fenomenul „gigan- 
tomaniei" în activitatea caselor 
de cultură. Ambiția organizato
rilor de a strîage cît mai mulți 
tineri laolaltă, indiferent de na
tura preocupărilor lor. de firea 
lor chiar, nu se dovedește rod
nică. Din această cauză, se cere 
ca toate acțiunile să fie cu ade
vărat diversificate pe categorii 
de tineri.

Dincolo de programai de 
acțiuni mari (dans sîmb&tă sea
ra, lectorat, un spectacol) casele 
de cultură au posibilitatea asi
gurării unei activități continue 
și stabile, desfășurată cu un nu
cleu de 50—60 de tineri, chiar 
mai puțin, dar diferită, nu nu
mai șah, televizor, astfel îneît

asupra activității 
scopul semnalării 
și sugerării unei 
conceperi a ei.

Refetfindu-se la programul ac
tual al Casei de cultură, toți cei 
cu care am discutat au recunos
cut că el este identic în liniile 
sale principale, la toate casele 
de cultură ale tineretului și, mai 
mult, asemănător cu al caselor 
de cultură raionale. Ce cuprin
de acest program tip : o zi (sau 

o conferință 
decît în de
lectară t, în- 
un concurs.

o zi 
club

două) de curățenie, 
(variații nu există, 
numire : simpozion, 
tîlnire cu...) și cite 
Pentru destindere : 
două, activitate de 
remi, televizor), joi dans, 
bătă dans, duminică dans.

Asemănarea e categorică, tre- 
cînd peste acele concursuri de 
perspicacitate sau „Cine știe 
răspunde" deoarece e un lucru 
recunoscut că deseori tinerii nu 
vin pentru ele, ci sînt nerăbdă
tori, neliniștiți să audă primele 
acorduri ale orchestrei.

Ou aceste date șl efectuînd o 
mică operație aritmetică, reiese 
că se consacră îmbogățirii cul
turii tinerilor, o zi, cel mult două 
zile din săptămînă.

Cum sînt folosite și aceste 
două zile ? Ce forme specifice 
există, adecvate diverselor cate
gorii de tineri care vin la casa 

cultură ?

Mi//-'

SFIRȘEȘTE
DANUBIUL

sau 
(șah, 
sîm-

(fUrmare din pag. J)

recu- 
sine qua- 

lor de dascăli,

Vizitînd Muzeul memorial „Ion Creangă" din 
Tg. Neamț

nul Pietro Zampierl 
crescut în Sulina, fiul 
mecanicului de vas Zam- 
pieri — din Verona — a 
fost vreme de două dece
nii funcționar la contabili
tatea Comisiei Europene 
a Dunării. A surîs, un su- 
rîs îndreptat mai mult în- 
lăuntru, către aducerile a- 
minte din trecutul Sulinei, 
cînd a aflat că mergem să 
cunoaștem cimitirul.

— L-am cunoscut pe 
căpitanul portului, coman
dorul Eugen Botez, prin 
1913—1914. Era un băr
bat înalt, șchiop de un pi
cior, ce fuma pipă, pe ca
re-l cunoșteau toți, l-am 
cunoscut și pe eroii cărții 
sale „Europolis", ce aveau 
în viață alte nume...

L-am poftit pe bătrînul 
și fermecătorul veronez la 
o țuică pe puntea „Ola
nei". iar domnia sa, ară- 
tîndu-ne printre coroanele 
verzi ale unor arbori un 
acoperiș de țiglă, ne-a in-

citat pentru a doua 
casa sa — începută de 
prințul Moruzi, cumpărată 
de armatorul Weimberg, 
vîndută apoi unui fost ha
mal de port: Sava Samso- 
nică, cel ce devenise tra
ficant și contrabandist, și 
dus de apele vieții a eșuat 
și, scăpătat, a revîndut 
casa ipotecată lui Zam- 
pieri...

Ascultînd aceasta, pri
vind departe, înspre acolo 
unde Jean Bart spunea că 
bătrînul Danubiu își pier
de numele și apele în 
mare, mi-am amintit alte 
vorbe, ale unui alt scriitor 
Maxim Gorki : „...era o
vreme cînd pe Volga, în- 
tr-o singură noapte, se cîș- 
tigau și se pierdeau averi 
întregi"...

Cimitirul
Sînt mai multe cimitire 

acolo. Și foarte vechi.
Primul fapt pe care-l 

mărturisesc aici pietrele 
mormintelor este că în Su-

lina pe lîngă localnici era 
un mozaic al națiunilor: 
greci, italieni, turci, en
glezi, armeni, francezi — 
tot ceea ce occidentul și 
mai cu seamă Levantul, a- 
runca către gurile Dunării, 
unde stăpînea acel faimos 
și fabulos regim de porto- 
franco...

Familiile negustorilor 
bogați și alții scăpătați, 
ureînd și coborînd scara 
devenirilor, sînt reprezen
tate în cimitire fiecare cu 
destinele lor, ce stăpîneau 
tiranic și după moarte: 
pietre modeste alături de 
altele ostentative, vorbind 
despre opulență și averi. 
Kiriakița Gheorghiadis și 
Cu soțul său Iacovos avu
seseră parale... Familia Vi- 
toratos (Vangheli, Panai, 
Eleni) o dusese cam ane
voie, în hîlciul comercial 
al Sulinei... în schimb, 
Glusepe Bacliaros, la 1897, 
fusese cineva „repausîn- 
du-se" în umbra unui pin, 
alături de familia bogaților 
armatori Vicentatos...

(Și după moarte bogății

s-au tras li 
amărîții au __ 
cu amărîții. Împăcare n-a 
existat I)

Istoria e scrisă aici pe 
pagini de piatră, pe les
pezi vechi; e figurată prin 
monumente evocatoare. 
Trei mari vîsle încrucișate 
sprijină un glob pămîn- 
tesc cu cruce. Monumen
tul e înconjurat de un lanț 
de ancoră, prins în patru 
masive babane de chei. 
Globul vorbește despre 
mările în care ofițerul de 
marină Mihail Drăghicescu 
a aruncat ancora vaselor 
comandate de el, pînă 
cînd moartea l-a găsit pe 
mare, la datorie, curmînd, 
în 1896, viața plină de 
primejdii și farmec a ma
rinarului român...

Cimitirul străinilor adă
postește mulți navigatori 
din îndepărtate țări, pe 
care valurile vieții și ale 
apelor i-au adus să moară 
aici, în naufragii, sau și 
mai trist: în fostul spital 
al marinarilor, despre care 
povestește și Geo Bogza...

Mulți englezi se află 
aici, amintind despre con
structorii străini ai cana
lului Sulina, cît și despre 
dominația și interesele en
gleze în C.E.D. (Comisia 
dunăreană).

Reține, impresionînd, o 
întîmplare tragică cu aură 
de legendă : două mor
minte a doi tineri îndră
gostiți ce, călătorind pe 
mări cu un yacht, au nau
fragiat în dreptul Sulinei, 
găsindu-și moartea, care 
totuși n-a izbutit să-i des
partă, și odihnesc, unul 
lîngă celălalt, sub lespezi 
de granit, în formă de 
cruce.

Margaret Ann Pringle, 
de 23 ani, a căzut pradă 
valurilor, iar iubitul său 
William Webster, ofițer de 
marină, în vîrstă de 25 
ani, „prin nobilul său sa
crificiu" a sărit în mare, 
încercînd să salveze viața 
logodnicei sale, murind în 
luptă cu apa...

Drama s-a produs la 
21 mai 1868...

Logodnicii — aidoma 
lui Romeo și Julieta — a- 
veau familii care nu erau 
de acord cu căsătoria ce
lor doi îndrăgostiți. Reiese 
acest fapt din inscripția de 
pe mormîntul logodnicu
lui, iar amîndouă monu
mentele au fost ridicate 
de mama ofițerului de ma
rină, care a călătorit pînă 
pe țărmurile îndepărtate 
ale Mării Negre, unde, în
durerată, i-a așezat în pă
mînt străin...

Orașul ieri
Litografiile, îngălbe

nite de vreme, înfățișează 
o Sulină care e departe de 
a arăta ca un oraș...

Abia în 1866, a fost con
struit sediul impunător al 
C.E.D., care pe atunci, pe 
drept cuvînt, a fost de
numit „palat".

Lucrări lungi și anevo
ioase ale corectării brațu
lui Sulina, pentru a deve
ni canal navigabil, drent 
și adine, reducînd „marele

M" cum erau denumite 
meandrele geografice ale 
apelor — au atras aici 
mulți constructori și ingi
neri și nemți, și englezi. 
Fotografii ale vremii, gă
site în locuința umbroasă 
a bătrînului Pietro Zam- 
pieri, arată vasele ce lu
crau la gurile Dunării : 
draga „Percy Sanderson", 
draga aspiratoare „Karl 
Kuhn", draga „Sir Char
les-Hartley", silueta ștear
să de timp a vasului hi
drografic „Concordia"...

Vasul inspector al 
C.E.D. a fost botezat — 
ca un servil omagiu la a- 
dresa coroanei — „Caro
lus Primus". Era un yacht 
somptuos, o navă de lux, 
cu care influența repre
zentanți ai C.E.D. inspec
tau domeniul acvatic...

în 1916, delegat al sta
tului român eră scriitorul 
Du iii u Zamfirescu, care, 
elegant, în mănuși albe 
străbătea orașul într-un 
cupeu lăcuit, sosind de la 
Galați, unde era reședința 
centrală a C.E.D.

Așa cum Jean Bart scrie 
în „Europolis" — Sulina se 
remarcă printr-o atmos
feră cosmopolită, totuși cu 
predominant iz levantin... 
Occidentalii, deși desfă
ceau și făceau afaceri fa
buloase, socoteau Sulina 
ca pe un teritoriu colo
nial, privind-o cu dispreț 
și strîmbare de nas, iar 
negustorimea Levantului, 
care se îmbogățea din spe
culații de cereale și nav
luri privea cu dușmănie 
secretă pe primii, ploconin- 
du-se în fața acestora, și 
mai cu seamă a lirelor 
lor sterline.

Dramele și legendele 
Sulinei de ieri erau gene
rate primordial de scăde
rea. și creșterea apelor Du
nării, care aduceau Cu ele 
avere, sau sărăcie.

Aceste drame și legende 
sînt nesfîtșite și pOt inspiră 
destule pene scriitoricești, 
ce ar avea dorința să des
crie oamenii și viața care 
s-a oglindit aici, în apele 
leneșe și miloase ale por
tului.

I
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Trau Ierul

Constanța
la Galați

MECIUL ATLETIC 
AMERICA-EUROPA

După prima zi a întrece
rilor meciului atletic dintre se
lecționatele Americii și Euro
pei, de Ia Montreal, scorul 
este de 79—74 puncte, în fa
voarea echipei Americii. La 
masculin, echipa americană 
conduce cu 57—47 puncte, 
iar la feminin, selecționata 
Europei totalizează 27 punc
te, față de 22 ale echipei a- 
mericane. în prima zi, au fost 
înregistrate cîteva rezultate 
surpriză. în proba masculină 
de săritură în lungime Bea
mon (America) a realizat 8,04 
m fiind urmat de campionul 
olimpic Davies (E) cu 8,01 
m. Recordmanul mondial al 
probei, Ralph Boston (A) s-a 
clasat pe locul trei cu 7,92 m. 
In cursa feminină de 100 m 
plat victoria a revenit sprin
terei americane Tyus cu 
11” 3/10. Ea a întrecut-o pe 
poloneza Irene Kirszenstein 
(E). Bambuck (E) a cîștigat 
proba masculină, fiind crono
metrat în 10” 2/10. Un rezul
tat de valoare a realizat a- 
runcătorul de greutate Mat- 
son (A), învingător cu 
20,46 m.

„CUPA STEAUA** 
LA CICLISM

In zilele de 25, 26 și 27 
august se va desfășura compe
tiția de ciclism fond pentru 
„Cupa Steaua**. Programul 
competiției este următorul: 
etapa I: București—Oltenița 
—București (110 km); etapa 
a Il-a î București—Alexandria 
—București (130 km) și etapa 
a IlI-a : București—Ploiești— 
București <120 km).

„CUPA GALEA" LA TENIS
Cea de-a 18-a ediție a 

competiției internaționale de 
tenis pentru tineret „Cupa 
Galea“ desfășurata la Vichy 
a fost cîștigată de echipa 
Franței. Pînă la sfîrșit, echi
pa Franței a învins cu 4—1 
pe cea a Angliei. în ultimul 
joc de simplu, Proisy (Franța) 
a dispus cu 6—4, 1—6, 6-—3 
de Paish (Anglia). Clasamen
tul final: 1. Franța; 2. An
glia ; 3. R. F. a Germaniei; 
4. Italia.

REUNIUNE DE BOX
Sîmbăta pe ringul montat 

în incinta parcului sportiv 
Progresul va avea loc o inte
resantă reuniune de box în 
cadrul căreia vor evolua cei 
mai valoroși juniori de la 
Metalul, Progresul, Construc
torul, Rapid, Olimpia și Gri- 
vița Roșie. Gala începe la ora 
19.

(Agerpres)

Distanțe care nu se
mascara

(Urmare din pag, I) 

prestigiu, autoritate. într-un 
loc unde se cunosc prea în
deaproape unii cu alții, el 
n-ar mai putea acționa la fel 
de eficient". Și nu se înțelege 
câ o asemenea confuzie între 
prestigiu și distanță duce la 
îndepărtarea tinerilor de via
ța de organizație, la sărăcirea 
acesteia de participarea sufle- 
tească, sinceră a 
ciștilor ?

In general, 
noștri au fost de 
baza raporturilor

tuturor ute-

interlocutorii 
acord că la 

_______  dintre tineri 
și activiști trebuie să stea în
crederea reciprocă, dorința de 
a se cunoaște mai bine pentru 
a-si putea acorda această în
credere. Dar recunoașterea a- 
cestui adevăr era făcută une
ori la modul teoretic. Șe în
tâlnesc cazuri cînd chiar și 
încercările mai mult sau mai 
puțin timide ale unor activiști 
de a modifica raportul formal 
între prestigiu și autoritate 
sînt descurajate de atitudinea 
organului superior, ceea ce re
tează dintr-o dată inițiativa și 
o suspectează. Un instructor 
teritorial, de pildă, dind curs 
unei pasiuni deloc condamna
bile, s-a hotărît să joace și el 
în echipa de fotbal a comu
nei. Nimic mai frumos — se 
va spune, și pe bună dreptate. 
Numai că a fost criticat cu 
intransigență, dat drept e- 
xemplu altora pentru modul 
cum nu trebuie să se compor
te un instructor, pe motiv că 
prezența sa într-o echipă de 
fotbal „nu corespunde" presti
giului unui activist. Un alt 
caz : un activist a alcătuit cu 
tinerii din organizația pe care 
o îndruma o echipă de teatru. 
Ce îndemn, ce metodă de în
țelegere ar fi fost și în_ acest 
sens mai eficiente decît e- 
xemplu! personal ? Activistul 
a apelat la această metodă. A 
urcat pe scenă. Așa au fost, 
împreună tinerii și activistul 
și în alte comune, și la con
curs, la faza raională. Despre 
aceste preocupări ale sale la 
raion nu se știa nimic. Iar lu
crurile au mers bine, fiecare 
pe făgașul lor, activitatea de 
instructor s-a împletit perfect 
cu cea de artist amator, pînă 
cînd „neprevăzutul" care tre
buia să se întîmple s-a întîm- 
plat în cele din urmă. Activiș- 
țul-interpret trebuie să parti- 
gjpe în același timp și la o in-

In sălile Muzeului de Artă al Republicii Socialiste România, s-a deschis o expoziție retrospectiva 
de artă plastică, consacrată împlinirii a 50 de ani de la eroicele bătălii purtate de armata româ

nă la Mărășești, Mărăști și Oituz

MINISTRUL AFACERILOR
EXTERNE AL IRANULUI

VA VIZITA ROMANIA

t

La invitația guvernului român, 
ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Ardeshir Zahedi, va fa
ce o vizită oficială în Republica 
Socialistă România, între 14 și 
20 august 1967.

- O delegație de specialiști în 
apicultura, condusă de prof, 
ing. V. Harnaj, președintele 
Asociației crescătorilor de al
bine din România și președin
tele Apimondiei, a plecat la 
Maryland — S.U.A., pentru a 
participa la Congresul interna
țional de apicultură organizat 
de Apimondia. La Congres, 
vor fi dezbătute probleme pri
vind știința și practica 
colâ.

Specialiștii români vor 
zenta 14 comunicări în 1 
tură cu biologia albinei, i 
meliferă, tehnica apicolă 
alte probleme din acest 
meniu.

api-

pre- 
legă- 
flora 

i Și 
de

fAgerpres)
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în metri

ex-

o atitudine în- 
măcar o seriozi- 
dar acestea nu 
o autoritate de 
adevăratul pre-

struire la raion și la un eoneurs 
al formațiilor artistice. De data 
aceasta, rezolvarea a fost a- 
ceea care era și de așteptat: 
s-a renunțat la prezența in
structorului la instruire, unde, 
dacă ne gîndim bine, ar fi 
stat într-o bancă și ar fi as
cultat disciplinat niște 
puneri mai mult sau mai pu
țin cunoscute. însă dezlegarea 
aceasta n-a avut curajul s-o 
ceară el, l-a rugat pe preșe
dintele sfatului s-o eeară. 
Tocmai pentru ci lui ti era 
teamă că nu I ie vi aproba. 
De unde se poate trage conclu
zia că în anumite situații sînt 
socotite nepermise sau în ori
ce caz nu sînt văzute «u ochi 
buni chiar încercările carear 
trebui, de fapt, aplaudate. în 
cazul celor doi instructori, este 
neîndoios că tocmai participa
rea lor directă la viața cultu
rală și sportivă a satului i-a 
făcut pe tineri să-i privească 
altfel, să le acorde o stimă și 
o încredere reale, nu cele de 
suprafață, care nu merg din
colo de discuțiile de la ședin
țe. Este mai ușor, desigur, să 
adopți atunci cînd stai de vor
bă cu tinerii 
cruntată sau 
tate țeapănă, 
asigură decît 
moment. Iar 
stigiu al activistului, cel care 
se bucură de trăinicie, nu se 
cultivă prin întreținerea unor 
raporturi ca de la profesor la 
elev.

Un alt interlocutor, tox’ară- 
șul Alexandru Petre, activist al 
Comitetului regional Brașov al 
U.T.C., ne mărturisea — iar 
cuvintele sale aveau o nuanță 
de concluzie î

— La baza prestigiului unul 
activist stă, cred eu, perseve
rența cu care caută să se a- 
propie de tineri. Și aceasta o 
poate face nu doar partici- 
pînd la ședințele lor, ci fiind 
mereu prezent la acțiuni, la 
excursiile sau petrecerile lor. 
Activistul trebuie să aibă pri
eteni în rîndul tinerilor. Și nu 
cîțiva, ci pe toți.

Acestea sînt, într-adevăr, 
doar cîteva coordonate, însă 
cele fundamentale, ale acelui 
prestigiu care trebuie să ca
racterizeze profilul competent 
al unui activist și să-i lărgeas
că atribuțiile pe măsura exi
gențelor pe care tocmai pre
stigiul astfel cîștigat le im
pune.

i
i
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NU CUMPĂRAȚI PUI, 
DACĂ AVEȚI GUTURAI

Unii se duc la ștrand, al
ții la Pustnicul. Unii își plim
bă familia cu mașina. Eu îmi 
plimb puii. Și nici măcar pe 
iarbă. Pe asfaltul Bucureș- 
tiului — cu troleibuzul, cu 
tramvaiul, cu taxiul. Și ei 
nu protestează. Sînt calitatea 
întîi, de 25 lei kilogramul, 
cumpărați de la Comalimen- 
tul „Unic". Am vrut să-i 
frig. Dar nevastă-mea n-are 
guturai ca mine. I-a mirosit, 
și mi i-a pus în brațe.

— Pe ăștia să-i duci de 
unde i-ai luat. I-am dus. 
Responsabilul însă tocmai 
pleca.

— Pune-i mata la gheată 
ri vino mîine să stăm de 
vorbă.

— Ce să stăm de vorbă 
simîine ? Ii luati înapoi 

gata.
— Nu pot S-a închis, 

duminică. Ziua noastră de 
dihai.

— Și a mea.
— Tocmai de aceea.
M -am întors acasă.
— Cum o să-i pun în fri

gider. să strice și .mîncarea 
bună ?

M-am enervat. Am dat te
lefon la Inspecția comercială 
de stat. Nimeni. Ziua lor de 
odihnă. Am telefonat 
pectoratul Sanitar.

— E ceva grav?
— Foarte. E vorba 

pul tăiați.
— Noi ne ocupăm 

de cei vii- Telefonați la mor
gi

— Nu, duduie, eu vreau 
să reclam un caz cu alimen
te alterate pătrunse în re
țeaua comercială.

E
o-

la Ins-

de doi
numai
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Pentr-j cămara 
gospodinelor — 

conserve din fructe 
de pădure

PLOIEȘTI (de Ia corespon
dentul nostru)

De aproape o sâ pîăsdri 
centrele de prehxrare a 
fructelor de pădure dir Ne- 
hoiasâ. Moroeni ri Minerta- 
meiscă eantftiti ^nporta=te 
de fructe de pddure. pe-litre 
care afme negre r mseură 
de pădure. CartutățSe reiese 
r fatrate în faza de prelu
crare se cifrează plri aceb 
la cîteva me de tone.
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CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
ra

AGONIE Șl EXTAZ 
film pentru ecran panoramic 
rulează la Patria (orele 12: 
15 ; 18 : 21).

CANALIILE 
rulează la Republica
9.15 ; IL45. 14.15 : 16,45 : 
20.30). Festival (orele 
11; 1330 ; 16; 18,30 ; 21).
vlar (orele 8,45; 11;
15,45; 13; 20,15), Ezcelsior 
(orele 9.45 ; 12 ; 14,15; 16,45;
19; 21,15).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN
ARKANSAS
— cinemascop —

rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 11; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21),
București (orele 9; 11,15 ;
13.30 ; 16.30 ; 19 ; 21,15), Mo
dern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 : 18,45 : 21).

PANTERA NEAGRA
— cinemascop —

rulează la Capitol (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Victoria (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Floreasca (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

FURTUNA ÎNCEPE 
rulează Ia Lumina (orele 16,15;
18.30 ; 20,45).

VIAȚA LA CASTEL 
rulează la Colentina (orele 
14,45; 17,30), Lumina (orele

11,30 ; 13,45).

(orele
19.15 ;
8.30; 

Fero-
13.15 ;

asta 
de

ma-

6- Mîine. Noi avem ca
mere de gardă numai pentru 
cazuri de accidente.

— Știam că pentru 
există serviciul special 
urgență, 08.

— Asta nu e treaba 
tale.

Avea dreptate. Asta e de 
fapt, treaba secției sanitare. 
Am luat un taxi. M-am dus 
la I.C.S. Comaliment. Aici 
portarul mi-a mirosit puii și 
m-a privit cu milă.

MINIATURI

— Puneți-i la gheață pînă 
mîine.

Asta știam. Dar unde ? 
Mi-am vizitat toți prietenii. 
Tuturor le-a fost milă de 
mine, de oui. dar...
b

VIOREL BURLACU

P.S. Luni. Aproape tot co
lectivul de la „Unic", parcă 
are guturai. Toți miros 
puii, strîmbă din nas, dar zic 
că-s buni. în frunte cu res
ponsabilul Imireanu, cu șeful 
lui, Albeanu. Numai cineva 
de la direcție e sănătos. Dă 
ordin să se scoată puii din 
vînzare. Fuseseră 17 lăzi 
mari. Omul de la direcție 
s-a mirat că nu reclamă și 
alți cetățeni. Zice că nu-1 a- 
jută nimeni dintre cumpără- 
' ‘ ' ajutat eu. Am dat 

Inspecția comer-
tori. L-am 
telefon la

EXCAVATORI ȘTII
(Urmare din pag. I)

15,30 J

1130 î

CUM

SU- 
DIN

(orele

FRENCH CANCAN
rulează la Union (orele 
18 ; 20,30).

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

METAMORFOZE —
ZBOARĂ PĂSĂRILE, DACA 
O IUBEȘTI — DIN PA MINT 
Șl FOG — GUCERIREA 
NETULUI — SCOARȚE 
RODOPE

rulează la Timpuri Noi
9—21 în continuare.
DON GABRIEL
rulează la Central (orele 9,30 | 
12,15).

LUPOAICA
rulează la Central (orele 18 î
20,45).

ClOCÎRLIA
rulează la Central (orele 

15).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRIT A
•— cinemascop —

rulează la Giulești (orele 14,30;
17.30 ; 20,30), Bucegi (orele 
16 ; 18,15 : 20.30).

CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT
rulează la înfrățirea (orele 
16 : 18,15 ; 20,30).

WARLOCK
— cinemascop —

rulează la Dacia (orele 
8,30—21 în continuare).

LADY MACKBETH DIN SI
BERIA
— cinemascop —

rulează la Buzești (orele 15.30; 
18).
ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru).

După 60 de zile de voiaj 
în cea de a opta cursă de 
producție pe ruta Constanța, 
Istanbul, Marea Marmara, 
Marea Egec, etc., nava de 
pescuit Constanța a ancorat 
in portul Galați cu 5 zile mai 
devreme decît se prevăzuse 
inițial. De astă dată, locul de 
muncă al harnicului echipai 
de pe acest trauler a fost pe 
coastele Africii de vest. A- 
cum, în depozitele frigorifice 
ale portului Galați a și în- 
ceput descărcarea unei boga
te recolte: aproape 960 tone 
pește congelat, 120 tone făină 
și ulei de pește.

Concomitent, membrii echi
pajului fac pregătirile cores
punzătoare pentru cursa ur
mătoare.

cială. „Nu e de competența 
ruoastră, noi ne ocnpăm de 
comerț în general. Telefonați 
la doctorul Rugină de la Ins
pecția sanitară". „Nu, docto
rul Rugină e în concediu, dar 
noi hu putem face nimic, te
lefonați la raionul de care 
depinde unitatea".

Și uite așa, fiecare, pe 
rînd, fuge de răspundere.

Camping la Mamaia

ARHEOLOGI

ruleazâ la Gri vița (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21),
Melodia (orele 9,15; 12,15;
15.30 ; 18,15 ; 21), Aurora (ore
le 8,45 ; 11,15 : 14,30 ; 17,30 ;
20).

COMISARUL X
— cinemascop —

rulează la Gloria (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Tomis (orele 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19). Flamura (orele 9;
11.30 : 15,30 : 20.30).

A FOST CÎNDVA HOȚ
cinemascop —

R A
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ___________________

nul Dinamo (orele 20,15), Stadionul Republicii (orele 20,15), Are
nele Libertății (orele 20,15).

CANALIILE rulează la Festival (orele 20,30).
PESCARUL DIN LOUISIANA rulează la Doina (orele 20).
DON GABRIEL — cinemascop — rulează la Capitol (orele 

20,15).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cinemascop — ru

lează la Bucegi (orele 20), Vitan (orele 20,30).
A FOST CÎNDVA HOȚ rulează la Unirea (orele 20,30).
MARELE RESTAURANT — cinemascop — rulează la Expoai- 

țle (orele 20).
COMISARUL X — cinemascop — rulează la Tomis (orele 

20,15).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop — rulează 

Io AT’fa fnrplA 90 1
TITANIC-VALS rulează la Buzești (orele 20,30).
VIAȚA LA CASTEL rulează la Colentina (orele 20,15).
FANFAN LA TULIPE rulează la Moșilor (orele 20,30).
FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE rulează la Progresul Parc 

(orele 20,15).
ZODIA FECIOAREI rulează la Aurora (orele 20,15). Rahova 

(orele 20.15).
NU SÎNT DEMN DE TINE rulează la Lira (orele 20,30).

PSIHOLOGIA BACȘIȘULUI
(Urmare din pag. I)

totul e o „chestie" de tradiție, 
care trebuie respectată...

Răspunsul oferit de doctorul 
I.M. ne-a suprins. Aflînd pentru 
ce ne interesează această proble
mă, a refuzat să mărturisească 
unde-și exercită profesiunea. Cu 
o asemenea concepție, n-ar fi 
exclus ca „omul care dă" să nu 
fie unul și același cu cel obiș
nuit să și primească.

— Bacșiș ? Fii om serios dom- 
le. O singură dată n-am dat fri
zerului (același de 15 ani...) și-a 
avut grijă să-mi reamintească im
prudența printr-un gest penibil. 
(Ianoș Mihai — șofer I.O.T. Cluj).

Sincer vorbind am rămas ne
dumeriți. Dintre cei care dau 
bacșiș unul la 50 e obișnuit să și 
primească. Dar oare ceilalți de 
ce favorizează această practică ?

Pînă unde e vinovat cel care 
primește și de unde începe vi
novăția celui care dă, care-și 
sprijină fapta pe false argumen
tări ale noțiunilor de politețe, 
tradiție etc. ?

DUMNEAVOASTRĂ 
PRIMIȚI BACȘIȘ?

îi bagă 
o servise

rușine sS

Unitatea de coafură nr. 4. 
fată elegantă, drăguță, gata 
izbucnească în plîns. Părul 
fost altfel „modelat" 
ruse. Și totuși după 
manopera, 
celei care 
10 lei.

— Mi-e 
sînt clientă veche...

Iată deci că sînt 
care chiar și atunci cînd știu că 
vor primi, cei obișnuiți cu acea
stă practică nu-și fac meseria 
cum trebuie.

Continuăm ancheta. Ne adre
săm chiar celor în cauză.

— Asta ni-i meseria. Frizerul, 
măcelarul și croitorul nu pot fi 
dezvățați de așa ceva. (E. Mar
tin, frizer la unitatea nr. 21 și.- 
responsabil).

Așa ne-au obișnuit clienții.

O 
să 

i-a 
de cum ce- 
ce a achitat 
în buzunar 
o hîrtie de

nu-1 dau, S

cazuri tn

ALEXANDRU
bAlgrAdean

rulează la Unirea (orele 16 ; 
18,15).

DOCTOR PRĂTORIUS
— cinemascop — 

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

RELAXEAZA-TE, DRAGA!
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR
— cinemascop —

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

DINI
ARKANSAS rulează la Stadio-

(luliu Pop — responsabilul beră
riei „Ursus“),

— N-am luat niciodată. Ce mi 
s-a dat mi-a fost băgat în buzu
nar. (Iulia Horvath — mani- 
chiuristă, unitatea 6).

— Vin la mine clienți vechi 
de la care ți-e rușine să nu pri
mești. Să știți însă că eu nu dau. 
(Traian Teodora — croitor).

Iată că, inconștient în forma 
lui inițială, bacșișul devine ceva 
care la un moment dat începe 
să semene a avariție și pentru 
care tu, clientul, ești judecat: că 
dai sau nu... Unii dau, alții pri
mesc. Ritualul acesta se desfă
șoară pe baza legilor nescrise ale 
unei false „politeți". Ceea ce 
ne-a surprins a fost constatarea 
faptului că și acolo unde 
xistă posibilitatea acestei 
tici directe, de a primi 
faptele totuși, se întâmplă. 
Nimic mai simplu: și-1 
care te servește. Cu alte cuvinte, 
bacșiș cu... autoservire. Să con
cretizăm. La bufetul expres din 
bulevardul 30 Decembrie, la 
unitățile aprozar nr. 2, 5, 8, 9 și 
12 balanța cîntaralui atîrnă tot
deauna în defavoarea cumpără
torului sau, în loc de rest, ți se 
servește marfă necorespunzătoare 
cantitativ valorii rămase. Para- 
frazînd replica lui Moțoc „dacă 
voi nu mi-1 dați, eu vi-1 iau"...

CIUBUC EA GBADUK 3 
j. SUPERLATIV

nu e- 
prac- 

bacșiș, 
Cum ? 
ia cel

în faza ei primară noțiunea de 
„bacșiș" se reduce la o sumă de 
cîțiva lei oferită de fiecare celui 
care îl servește. Totuși odată în- 
vățați cu acest „mărunțiș", mulți 
dintre cei cgre-1 primesc nu se 
mai mulțumesc cu atît. Și atunci 
atît omul cît și suma evoluează, 
lent sau rapid, spre apogeu.

Dacă pînă acum era vorba 
doar de „atenția" clientului — 
oferită de el sau luată de ospă
tar — de la un moment încolo 
suma devine mită, iar individul, 
fără să țină seama de faptul că 
fie chiar și numai principial a- 
cest mod de a-ti crea cont la... 
buzunarul cetățenilor este de
zonorant, trece la încălcarea legii. 
Situația este mai gravă, dar ceea 
ce trebuie remarcat e faptul că 
aproape întotdeauna cei care a- 
jung pentru acest motiv în faza 
acuzaților pentru luare de mită 
și-au făcut anii de ucenicie gus- 
tînd din „dulcea licoare a bacși
șului mărunt". Așa a „luat" mer
ceologul Nichifor Gavril 3 ani, 
contabilul șef al secției maga- 

Gavril 3 ani,

na

(Urmare din pag, I)

zilnic 30—50 de tineri — mulți 
dintre ei elevi aflați în vacan
ță — la strînsul paielor și spi
celor. In alte comune însă, ase
menea acțiuni sînt sporadice, 
parțiale sau nu se întreprind 
deloc.

Față de situația existentă în 
regiunea Brașov se apreciază 
că există toate condițiile pentru 
Încheierea în timp scurt a cam
paniei. Pentru aceasta, se im
pune :

• mobilizarea în toate coope

CĂTĂLINA JIILOR

oprit definitiv tn 
memoria noastră, a 
zecilor de generații 
de școlari care, in
tr-un orășel de pro
vincie, îl ascultam 
pe profesorul de is
torie descriind-o ca 
pe o mlădiță a aces
tor păminturi, ple
cată să devină, de 
nevoie, slujnică, a- 
junsă strălucită e- 
levă la un pension 
bucureștean, apoi 
sanitar; apoi fata

care și-a înmormân
tat fratele și care 
i-a luat arma pentru 
ca locul lui să nu 
rămină gol în tran
șeele in care se apă
ra demnitatea na
țională.

...Cu Ecaterina, cu 
spiritul ei adine o- 
menesc ne-am întâl
nit copiind, ca pe o 
lecție de patriotism, 
fila Ordinului de zi : 
„Și-a dat viața cu 
simplitatea erois
mului adevărat nu 
pentru a obține

Vineri, 11 august 
PROGRAMUL I

10,30 Suita „Petrecere popu
lară" de Sabin Drăgoi ; 14,15
„Dumbrava minunată" — emi
siune pentru școlarii din clase
le I—IV. „Aici, Rita, poștărița"; 
15,05 Cărți care vă așteaptă: 
Ion Frunzetti : „Dragostele ace
leiași inimi". Sultana Sută-Sele- 
jan : „Gîndirea economică a lui 
Nicolae Bălcescu". Alain Robe- 
Grillet : „Glumele". Autorii pre
zentărilor : George Mirea, Ion 
Veverca și Sorin Alexandrescu; 
15,20 Personaje din opere ro
mânești ; Petra din opera cu a- 
celași nume de George Stephă- 
nescu ; 17,10 în slujba patriei ; 
18,40 Antena tineretului: „Fie
care oraș un punct turistic". 
Radio-anchetă (I) ; 21,05 Teatru 
radiofonic serial: „Aurul ne
gru" de Cezar Petrescu (V) „Co
morile aduc măriri" ; 21,25 Me- 
lodii-Magazin. Emisiunea con
curs 7-7-7 — etapa a IV-a ;
22,45 Moment poetic — „Fru
moasă patrie".

PROGRAMUL II
10,03 Selecțiuni din „Estrada 

duminicală". Autograf muzical: 
trio Grigoriu ; 10,15 Teatru ra
diofonic „Milionarul", comedie 
de Iordan Iovkov, traducere de 
Atanase Gospodinov, adaptare 
radiofonică de Mugur Mardan ; 
12,06 Estrada artistului amator. 
Cel de al VIII-lea Concurs ar
tistic pe țară ; 12,25 Selecțiuni
din opereta „Silvia" de Kal-

zin „Cluj" — Radu Octavian, 
ani; tot pentru aceeași stare i 
fapte au fost condamnați gestl 
nărui Horting Mihai, junior, șei 
contabil al T.A.P.L. Cluj și Mii 
Pintea contabilul șef al T.C. CI] 

în fond, cine sînt acești in< 
vizi ? Cei care dorindu-și 
viață aurită cu bunuri din „ec 
nomiile muncii noastre" cum < 
bișnuiesc să spună și care, pi 
avarismul lor, pîndesc din umb 
venitul dumitale lăsînd totuși 
se înțeleagă că totul, dar abso; 
totul, se reduce doar la simj 
dumitale „atenție" și „bunăvoi 
tă“... I

EXISTA O PSIHOLOGI] 
A BACȘIȘULUI ?

— Da, ne mărturisește Val 
Mare, lector la catedra de pj 
hologie a Universității din C] 
— se poate vorbi de așa cel 
Explicația e simplă, există pi 
stații de servicii pe care exeJ 
tanții lor nu și le pot imagil
fără ciubuc pentru că, zic I 
așa a fost de cînd lumea. I 
fond, baza materială a ciubucul 

■— prin majorarea salariilor ■ 
drelor din acest sector de act® 
tate — a dispărut. Există șil 
premiză subiectivă — opozfl 
colectivității, a oamenilor corei 
care nu oferă sau nu primi 
bacșiș. Psihologia, alături de 1 
ciologie și alte discipline, pol 
da un ajutor decisiv. Dar peni 
aceasta e nevoie de o studii 
amănunțită a fenomenului și 1 
o fundamentare cu efecte sigxl 
a cauzelor. Ceea ce s-a făl 
pînă acum în acest domeniu I 
ca și inexistent. E vorba de | 
problemă de psihologie sociala 

Obișnuința bacșișului ca c« 
ereditar n-a existat niciodată. J 
tît timp cît cei pentru care 1 
da a devenit o obișnuință 1 
refuza să mai acorde acest „pl 
salariu" pentru servicii oare | 
fac în cadrul unor meserii plăti 
pentru așa ceva, situațiile de 1 
cest fel nu vor mai apare. E va 
ba, în primul rînd, de o impunea 
a voinței, de o autoeducare rl 
partea celui care dă bacșiș ; nl 
maidîndu-1, acesta îl va ajuta I 
pe cel oare-1 primește să fal 
același lucru; îl va ajuta să rj 
capete în întregime ^demnitatd 
profesiunii lui și să se simtă jign 
cînd i-1 întinzi și să strige dup 
dumneata: |

— Tovarășe consumator! Reș 
tul, vă rog.» 

V

rativele agricole de producție 
tuturor cosașilor și secerătorilc 
îndeosebi în lanurile îmburuii 
nate sau dispuse în pantă, ii 
accesibile combinelor;

• transferarea cu operativii: 
te a mijloacelor mecanice di 
unitățile unde campania s-a îr 
cheiat sau se apropie de sfîrșî 
acolo unde lucrările sînt rămas 
în urmă ;

• organizarea echipelor d 
tractoriști pe schimburi de i 
și noapte la arii, pentru ca ba 
tozele să lucreze din plin i 
fără întrerupere.

apoteoză de vorbi 
ci pentru că așa ca 
rea inima ei, peni 
tru că așa crede! 
sufletul ei că i d 
împlinește datorii 
vieții". 1

Pe mormântul dil 
orașul lingă care s-l 
născut, mormânt dl 
marmoră albă, la] 
săm azi o floarl 
pentru Cătălina Jia 
lor, fiică deopotriv\ 
a Oltului, și Mure\ 
șului, și Bistriței 
ape pentru totdeaia 
na slobode... i

man ; 13,30 Revista revisteloj
științifice ; 15,50 Suita roma 
nească pentru vioară solo dl 
Vasile Filip ; 16,15 Simfonii dl 
Joseph Haydn; 18,25 Cadraj
cultural. Popas la revista „Ral 
muri" ; 19,30 Tineri soliști dl 
muzică ușoară ; 19,40 Itinera]
turistic românesc ; 20,00 Operl 
prezentate în stagiunea 1966—1 
1967 : „Mariana Pineda" de Doi 
ru Popovici. Interpretează Mal 
rina Crilovici, Viorica Cortezj 
Guguianu, Lucian Marinescu 
Dionisie Konya, corul de femd 
și orchestra de studio a Radid 
televiziunii; dirijor, Carol Lifl 
vin ; 22,15 Carnet plastic ; 22,31 
Concertul în mi minor pentrl 
violoncel și orchestră de Edl 
ward Elgar ; 23,22 Discuri inq 
dite : „Noaptea transfigurat^ 
de Arnold Schonberg și lucra! 
rea „Rispetti e strambottil 
pentru cvartet de coarde de 
Gian Francesco Malipiero. 1

VINERI 11 AUGUST I
18,00 Drumuri și popasuri: B 

misiune turistică ; 18,20 BuletiJ 
nul circulației rutiere ; 18,30
Pentru copii : A.B.C. - De ce! 
Prietenele noastre, animalele j 
19,00 Pentru tineretul școlar |
19.30 Telejurnalul de seară ; Pu-<
blicitate ; 20,00 Studioul muzi
cal : „Viorile lui Enescu“;
20.30 Reportaj ’67 „Meșterii din 
Tara Bîrsei“ ; 20,50 Reflector ; 
21,05 FiJm artistic : „Ascensiune 
pe Everest" ; 22,35 Panoramic î
22,45 Telejurnalul de noapte.



ZILNIC • Știri însem 
nări comentarii

• Știri însemnări com 
entarii # Știri însemnări

„Zile 

prieteniei 

Romania" 

i Mexic
uspiciile Societății de 

și schimburi culturale 
jmâne, la Uruapan, sta- 
can Michoacan, s-au 

„Zile ale prieteniei cu 
Cu acest prilej, scrii- 

L. Arzubide a ținut o 
ă cu tema „Impresii de 
din România", iar M. 

le la Parra, președintele 
, de prietenie mexicano- 
i vorbit despre „Dezvol- 
ucației în România**. A 
îentată și expoziția „Pri- 
in România", pusă la 
5 de Institutul român 
dațiile culturale cu străi- 
Manifestările organizate 

il „Zilelor prieteniei cu 
“ au fost urmărite de 
îros public, care s-a in- 
îndeaproape și de alte 

ile dezvoltării social-cul- 
României Socialiste.

sdintele Pakistanului, 
Khan, a deschis joi lu- 
celei de-a 7-a sesiuni 

iîlîului ministerial al or
biei de cooperare regio- 
lentru dezvoltare, din 
ac parte Turcia, Iran 
istan. Pentru realizarea 
arii regionale, a spus 
Khan în cuvîntarea sa, 
ei țări au nevoie de un 
de pace și înțelegere 

ițională. La sesiune par- 
miniștrii afacerilor ex- 
ai celor trei țări. Pe 
a de zi a conferinței fi- 
ă probleme privind dez- 
■a colaborării între cele 
ițiuni și examinarea mă- 

și planurilor de dez- 
5 a turismului, comerțu- 
colaborării în domeniul 
riei.

Domnia
,DIE WELT" despre

Ziarul vest-german „Die 
Velt“ publică un articol 
espre starea de spirit care 
iomnește în Haiti.

I scrie că „Domnia groa- 
nstaurată de dictatorul 
s Duvalier a luat forme 
vagi nat în Republica Hai- 
mpe zilnic răzbat dincolo 
lițele țării vești despre noi 
ți. Orice fel de opoziție 
lusă la tăcere cu brutali- 

eamă de a nu fi victima 
entat, Duvalier își pără- 
>arte rar palatul său pre- 
li păzit cu strășnicie. De 
ni, el apare numai cu pri- 
eosebite în capitală și este 
rat de o numeroasă gardă 
lă. Dictatorul a dezlăn- 
ultimul timp un nou val 
tecuții. Excesele sale se 
tă acum împotriva oame- 
i de încredere și chiar îm- 
unor membri ai familiei

ilier și-a trimis soția în 
i prezent, ea călătorește 
nă cu fiica sa și cu nepo-

Farsa 
electorală 
1 Vietnamul 
de sud

pă o reuniune care a du- 
ei ore, șapte din cei zece 
dați civili pentru așa-zi- 
alegeri prezidențiale sud- 
ameze au declarat că au 
ît să-și întrerupă orice 
>anie electorală pînă cînd 
or primi din partea gu- 
îlui asigurarea că au fost 
toate „măsurile de secu- 

j“ necesare. în legătură 
ceasta se reamintește că 
tndenții civili la postul 
•reședințe al Vietnamului ! 
ud au fost nevoiți să-și 
rupă turneul electoral or- 
sat printr-o serie de orașe 
;ării, deoarece după cum 
eclarat ei, au fost sabotați 
ătre autorități. Se pare 
menționează agențiile de 

i, că guvernul nu e de loc 
udat de eventualitatea in
ii campaniei electorale 
partea opoziției, mai ales 
evenimentele au demons- 
că este dispus să acțione- 
e pe acum pentru a-și lua 
j măsurile de siguranță în 
rea organizării unor ale- 
fără surprize.

celor

teroarea din Haiti

Călătorind

groazei"

din lume" 9 Memoriul

eă •-« tot*
F» ki

(Venezuela), Leo Keita (Mali) șl 
Abdusattar Rahman (Afganis
tan).

LA PARIS a fost încheiat un 
acord de cooperare economică 
între Franța și Liban. Citind 
surse oficiale, agenția Reuter 
arată că Franța va acorda Liba-

6000"

La mijlocul lui august, universitățile 
boliviene cunosc, tradițional, febra exame
nelor. Se desfășoară „sesiunea principală", 
sesiunea de încheiere a anului universitar 
dn America Latini cursurile școlilor se 
deschid !n ianuarie și se termină în a doua 
jumătate a lui august). Anul acesta, febri- 

șii șerifi re perioadei încheierii studiu- 
i se va adăuga tensiunea demonstrații- 
Kadențești ce se desfășoară sub lozin

ca : .abcLrea taxelor universitare*.

• Povara taxelor 9 „Țara cu

cei mai mulți semi-licențiafi

Lupte de stradă la Bukavu
Citind surse autorizate din 

Kinshasa, agenția FRANCE 
PRESSE relatează că o coloană 
a mercenarilor a reușit să pătrun
dă în orașul Bukavu, reședința 
provinciei congoleze Kivu. Înce- 
pînd de miercuri după-amiază, 
anunță postul de radio Kinshasa, 
între trupele armatei naționale 
congoleze și mercenari se desfă
șoară lupte pe străzile orașului 
Bukavu. Totodată, se menționea
ză oă Schramme, șeful mercena
rilor albi care au pătruns în 
Bukavu, a trimis peste graniță în 
Ruanda, aproximativ 150 de os- 
tateci pe care îi deținea. în 
cercurile înaltului comandament 
al armatei naționale, din capita
la congoleză, s-a făcut cunoscut 
că spre Bukavu vor fi trimise de 
îndată întăriri, pentru, a ajuta 
unitățile armatei congoleze în 
luptele împotriva mercenarilor.

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, bătălia pentru acest

tul în Europa. Unele indicii con
trazic afirmația că un tată gri
juliu ar fi dorit să pună la adă
post membrii familiei sale.

Se consideră că nepotul a fă
cut parte dintr-un grup de tineri 
ofițeri, care se împotriveau dic
tatorului. Enigmatică este și 
moartea socrului lui Francois Du
valier. Declarația oficială, potri
vit căreia el ar fi murit în urma 
unei boli grave, este privită cu 
suspiciune.

Două exemple demonstrează 
că șoarecii părăsesc corabia care 
se scufundă. Șeful serviciului se
cret, Jean Tossy, denumit adesea 
și „eminența cenușie" a preșe
dintelui, s-a refugiat împreună cu 
familia sa la o ambasadă din 
Fort-au-Prince. Bancherul parti
cular al președintelui, Joseph 
Charles Clemart, marele profitor 
al regimului Duvalier, a încercat 
să fugă din Haiti sub pretextul 
că trebuie să consulte un medic 
din Statele Unite. A fost însă 
prins și aruncat în închisoare. In
tre timp, valul de arestări în 
Port-au-Prince continuă.

Rezistența deschisă împotriva 
dictatorului s-a intensificat înce- 
pînd cu 22 ianuarie, cînd au avut 
loc așa-zisele alegeri pentru par
lament.

Aproximativ o treime din bu
getul țării, Duvalier o cheltuiește 
pentru armată și poliție. Promi
siunea că „faza explozivă" a re
gimului, va lua sfîrșit, a rămas 
neîndeplinită de 10 ani.

oraș a început încă de luni. Stm- 
bătă, mercenarii și grupul foști
lor jandarmi katanghezi, conduși 
de Schramme, se aflau la aproxi
mativ 50 kilometri de Bukavu, 
în cursul după-amiezii de luni o 
coloană a acestora a pătruns în 
oraș, fiind însă respinsă de mili
tarii armatei naționale, care apă
rau orașul. Mercenarii au fost o- 
bligați să se refugieze pe coline
le învecinate Tie unde au desfă
șurat lupta pînă miercuri.

După ce și-a instalat coman
damentul într-un hotel din Bu
kavu, menționează agenția REU
TER, conducătorul mercenarilor, 
Schramme, a făcut o declarație 
în care a afirmat că „intenția 
trupelor sale este de a-și întări 
pozițiile aici". Referindu-se la 
drumul parcurs de la Kisangani 
la Punia și, de aici, la Bukavu, 
șeful mercenar a declarat că pe 
acest parcurs oamenii săi „au a- 
vut de întîmpinat obstacole se
rioase căzînd în o serie de am
buscade organizate de armata 
națională din care au reușit, însă, 
să scape și să ajungă cu 
greutăți la Bukavu".

S.L.A. — Demonstrație in 
Atlanta împotriva politicii 

americane in Vietnam

mare număr de semi-licen- 
țiați din lume".

Acuitatea problemei se 
reflectă, de altfel, și în re
acția maselor de studenți. 
în u>»iarie. tradiționalele 
adunări studențești consa
crate deschiderii anului u- 
niversitar s-au desfășurat 
sub semnul acțiunilor 
„pentru o universitate des
chisă tuturor tinerilor, prin 
abolirea barierelor finan
ciare și sociale". Mii de 
studenți au participat a- 
hrtwi ia reuniuni reven- 
dkative in amfiteatre, au 

guvernului atrăgind aten
ția asupra necesității ușu
rării poverii taxelor. Ca o 
primă măsura, studenții 
au cerut suprimarea taxe
lor de înscriere în lăcui
tă țx

In tot cursul anului u- 
niversitar, acțiunile stu
denților au sporit în am
ploare, căpătind caracterul 
unei campanii permanen
te, stăruitoare. Paralel cu 
acțiunea împotriva măsu-

rilor represive, anti-demo- 
cratice ale autorităților, 
mișcarea studențească pen
tru ușurarea poverii taxe
lor s-a dezvoltat, viguroa
să. In aprilie, în timpul 
„micii sesiuni de primă
vară", studenții de la cele 
cinci universități au 
boicotat examenele obți- 
aînd astfel retragerea dis- 
pozițiunii ministrului edu
cației, Arguedas, prin care 
taxele de examen erau ma
jorate cu 75 la sută. La 
mijlocul lunii mai, studen
țimea din centrul univer
sitar La Paz (capitala țării) 
a demonstrat timp de pa
tru zile consecutiv pe 
străzile orașului cerînd să 
fie sporite alocațiile de 
stat pentru invățamîntul 
superior și să se reducă 
toate categoriile de taxe 
universitare. în iunie, în 
cadrul unui „referendum 
național studențesc", 6 000 
de studenți din întreaga 
țară au trimis președinte
lui Barrientos un memoriu 
în care revendicau supri-

prin Leningrad

iNCEPlND de la 11 august, 
misiunea specială a O.N.U. pen
tru Aden își va relua la Geneva 
consultările în legătură cu pro
blemele pe care le ridică pro
clamarea independenței Federa
ției Arabiei de Sud, prevăzută 
a avea loc la începutul anului 
1968. După cum se știe, din mi
siunea O.N.U. pentru Aden fac 
parte Manuel Perez Guerrero

nulul un 
de 14 mi 
în vederea 
iecte exeem 
ceze.

Rețeaua feroviară a lumii
9

„Anuarul feroviar 1967“, apărut în R. F. a Germaniei, arată 
că rețeaua căilor ferate atinge în întreaga lume lungimea de 
1 300 000 km. Pe continente, această cifră se împarte astfel: 
America de Nord și Centrală — 467 mii km ; Asia, — 320 
mii km ; Europa 290 mii km ; America de Sud — 101 mii 
km : Africa — 76 mii km ; Australia și Noua Zeelandă — 
46 mii km. în ce privește electrificarea căilor ferate, pe plan 
mondial procesul acesta este departe de a fi avansat: în în
treaga lume sînt electrificate doar linii în lungime de 105 mii 
km (ceva mai mult de 0,8 la sută din total).

RECOLTE S 
au fost obținu 
provincii ale H. ? 
fel, în toate dbss 
ciei Hubei diz co 
colta de orez La hc 
de peste 5 tcee Zsl 
regiuni ale proTiartr. G 
s-a înregistra: cea 
coltă de orez c-bțta 
ani. De asemenea, 
subtropicale ale pc 
nan, producția 5e urez 1 
tui an a fost dublă !n : 
rație cu 196®. PoCxiv* < 
preliminare, disdrknul 
situat în apropierea ~ - 
R. D. Vietnam, a obtteat la »- 
cest domeniu ede ari teaae re
zultate. realizind o rr*-r_ere 5e 
aproape 108 la sutt a leeoltef 
orez la hectar. caB^anttr cb 
anul trecut.

JOASE partide politice, 
d obetesti și sindicale 
Rica au dat publicită- 

ber'arane in care cer eli- 
» deticutEor politici din 
sras. Declarația. cooUnind 

cerere, a fost remisă 
-tieiui Hondurasului, Os- 
Lo^ex Arellano, care se 

t m etxită in Costa Rica.

La începutul celei de-a doua luni

MEDICTL SOVIETIC Salva 
Mar-iahi>rv2i din Tbilisi, a 

aa aparat care depis- 
crhue canceroase conți- 

în sângele bolnavilor.
Spre deosebire de reactivii 

costisitori. procedeul fo- 
loar: de Mardahiașvili în scopuri 
fagnostiee păstrează în între- 

structura morfologică a 
retailor bolnave, accelerînd re- 
r=n rast ere a lor.

Nool aparat efectuează în 20 
ejs» analize care în trecut se 
9ceeu în 11 ore.

Aparatul a fost Încercat timp 
de doi ani si se bucură de o 
Înaltă apreciere din partea spe- 
caHstilor.

Săptămîna aceasta 
a marcat începutul 
celei de-a doua luni 

armat 
Dar, deși 

nu

a conflictului 
nigerian, 
timpul a trecut, 
s-au ivit nici un fel 
de clarificări. Astăzi, 
ca și acum o lună si
tuația este Ia fel de 
confuză și tot ca și 
atunci nu se întreve
de o rezolvare dura
bilă a crizei. Dimpo
trivă, ultimele eveni
mente par s-o com
plice și mai mult. 
După cum s-a anun
țat, în urma răscoa
lei trupelor federale 
din provincia de cen- 
tru-vest, capitala a- 
cestei provincii, Be
nin, se află în mîini- 
le unui 
eliberare", 
de la 
stituie, 
ială, o 
victorie pentru Ojuk-

„guvern de 
Revolta 

Benin con- 
fără îndo- 
importantă

wu și ea ar putea 
schimba definitiv si
tuația în favoarea a- 
cestuia.

Mobilurile secesiu
nii Biafrei au fost 
văzute în fel și chip. 
Unii s-au referit la 
„neînțelegeri tribale", 
alții la „luptă pentru 
putere", alții la „o- 
pera monopolurilor" 
etc. De fapt toate a- 
cestea au conlucrat, 
actul separării fiind 
rezultatul unui com
plex de factori și îm
prejurări.

Au fost gazetari 
care s-au grăbit să-1 
declare pe Ojukwu 
„un nou Chombe" 
iar Biafra „o nouă 
Katangă", cu toate că 
— se știe — Chom
be avea patroni cu- 
noscuți de toată lu
mea, în frunte cu U- 
nion Miniere. Acești 
patroni l-au sprijinit

pas cu pas, pînă a a- 
caparat conducerea 
țării. Dar cine sînt 
patronii lui Ojukwu ? 
Firește aceștia ar pu
tea să existe, să apară 
spectaculos Ia lumina 
zilei, dar, deocmada- 
tă, nimeni nu i-ar pu
tea indica. Să fie oare 
compania engleză 
„Shel British Petro
leum" ? Așa s-a cre
zut la început. Dar 
compania, după cum 
se știe, refuză să plă
tească cele 7 milioa
ne de lire sterline — 
redevențele pe iulie 
— guvernului de la 
Enugu, refuz care n-a 
făcut altceva decît să 
creeze dificultăți lui 
Ojukwu.

în realitate, se pare 
că „Shel B.P." — pe 
care colonelul rebel a 
amenințat-o în fel și 
chip, culminînd cu 
sechestrarea lui Stan-

/
ley Grey, directorul 
ei de la Biafra — are 
interese in întreaga 
Nigerie și ar dori să 
trateze numai cu La
gosul. Cum însă 
Ojukwu ar putea să 
iasă biruitor — și în 
prezent are șanse des
tul de mari — și să 
păstreze Biafra, com
pania nu vrea să riște 
periclitatea pozițiilor 
sale în ~
aceea 
a ales 
după metoda „< 
re va birui, tot 
bărbățel mi-a fi".

Unii observatori 
căutat patroni 
guvernatorului de 
Enugu în rîndul ce
lorlalte societăți pe
troliere din Nigeria, 
care, după cum se 
știe, dețin 50 la sută 
din producția de pe
trol a acestei țări.

viitor. De 
,Shel B.P." 

espectativa, 
,orica- 

un

au 
ai 
la

marea taxelor universitare, 
sugerînd ca primă măsură 
abolirea taxelor de înscrie
re la începutul semestre- 
lor. Tot în iunie, la Santa 
Cruz, 1 500 de studenți au 
demonstrat cerînd învă
țăm in t gratuit și sporirea 
alocațiilor bugetare desti
nate universităților.

Acum, în preajma „se
siunii principale" de exa
mene, acțiunile studenți
lor din cele trei centre u- 
niversitare boliviene (La 
Paz, Santa Cruz și Oruro) 
cunosc o nouă amploare 
sub cuvîntul de ordine al 
„suprimării taxelor".

Dacă în amfiteatre
denții vor răspunde pro
blemelor supuse de 
minatori, în afara univer
sităților ei vor cere cu in
sistență să se rezolve una 
din problemele mari ce-1 
preocupă: abolirea taxe
lor împovărătoare. Reven
dicare ce se împletește 
strîns cu aceea a democra
tizării universităților.

EM. RUCĂR

itn-

exa-

Experiență administrativă

Președintele Braziliei, Arthur da Costa e Silva, pune în aplicare 
o experiență inedită : explicînd că guvernul trebuie să stabilească 
un contact mai strîns cu regiunile îndepărtate ale acestei imense 
țări, președintele și-a instalat reședința Ia Recife, cel mai impor
tant centru al regiunii nord-estice. Pe viitor, reședința șefului de 
stat va fi mutată provizoriu și în alte regiuni ca Amazonia, zona 
centrală și cea de sud.

Comentariile de presă scot în 
evidență utilitatea acestei iniția
tive, afirmînd că prezența nemij
locită a președintelui și auxiliari
lor săi direcți atît în nord-est cît 
R în alte părți permite o evalua
re mai exactă a necesităților re
giunilor respective și, prin ur
mare, va contribui Ia distribuirea 
mai rațională a investițiilor și la 
perfecționarea măsurilor cu ca
racter administrativ. Faptul că 
experiența începe cu nord-estul 
se explică prin prioritatea ce se

GUVERNUL Republicii Socia
liste Cehoslovace a dezbătut 
miercuri planul de perspectivă 
al chimizării economiei națio
nale pînă în anul 1980.

A mai fost discutată, de ase
menea, problema atragerii unui 
număr mai mare de oameni ai 
muncii în învățămîntul mediu 
și superior, precum și probleme 
ale transportului orășenesc din 
Praga. în legătură cu această 
din urmă problemă a fost apro
bată propunerea privind con
struirea unui metrou în capita
la Cehoslovaciei.

O FIRMA din Ziirich a fabri
cat preparatul „Contax“ pe bază 
chimică, sub formă de praf gra
nulat. pentru arderea petrolului 
ce plutește pe suprafața apei.

În contact cu petrolul, prepa
ratul provoacă o creștere de 
temperatură de pînă la peste 
2 000 grade. Ca urmare, petro
lul se aprinde repede și tot atît 
de repede arde.

Eficiența noului preparat a 
fost demonstrată pe lacul din 
Zurich, unde cu 4 kg de praf 
„Contax“ s-au ars complet 50 
litri de păcură și 100 litri pe
trol rafinat.

acordă acestei zone în ansamblul 
național. Se știe că aici este con
centrată mai mult de un sfert 
din populația țării și că regiu
nea se numără dintre cele mal 
înapoiate. Noul guvern a anun
țat, chiar de Ia instalarea sa, că 
tinde să elimine această si
tuație grea prin canalizarea spro 
nord-est a unor importante in
vestiții menite să stimuleze dez
voltarea industriei care ar absorbi 
treptat mîna de lucru exceden
tară și ar utiliza considerabilele 
resurse naturale existente. O 
serie de proiecte industriale 
de acum în faza avansată în 
tele Pernambuco, Alagoas, 
Grande do Norte și Ceara.

sînt
sta-
Rio

LA ROMA a fost dat pu
blicității raportul trimestrial 
al Institutului național de 
conjunctură din Italia în care 
se subliniază că înviorarea ac
tivității economice în țară va 
continua. în sprijinul acestei 
afirmații, raportul citează cre
șterea în Italia a investițiilor 
și a exportului în ciuda unor 
fenomene de recesiune pe 
care le întimpină celelalte țări 
ale Pieței comune.

în ceea ce privește investi
țiile de capital, potrivit păre
rii autorilor raportului, va fi 
depășită stagnarea care s-a 
manifestat în ultimii ani în 
acest domeniu. Pînă la sfîrși- 
tul anului investițiile de capi
tal vor crește cu 10,4 la sută 
și vor fi cele mai ridicate în- 
cepînd cu anul 1963.

în ceea ce privește venitul 
național, acesta va crește în 
anul 1967 cu 5,5 la sută față 
de 5,3 la sută în anul 1966.

Insula Mauritius. Vedere din Port Louis

S-a afirmat că „Ame
rican Overseas", „Es
so West-Africa" și al
tele ar prefera să tra
teze cu o Biafră des- 

Lagos, 
astfel o 
domina

părți tă de 
sperind că 
vor putea 
mai lesne.

Fără îndoială, „Shel 
B.P.“ nu dorește să 
lase celelalte compa
nii să preia inițiativa 
iar ea să se vadă 
dată la o parte. De 
aceea directorul ge
neral al societății bri
tanice, Frank Mcfad- 
zean, s-a dus atît la 
Lagos cît și la Enu
gu pentru a „potoli 
lucrurile". Deocam
dată demersul său 
s-a soldat cu elibera
rea Iui Stanley Grey 
și cu reducerea pre
tențiilor Iui Ojukwu 
de la 7 milioane la 
3, 5 milioane.

se de a o 
cum. se 
pectativa 
te dura mult i 
trebuie exclus 
răsturnări de J
Desigur, pentru 

rieni problema de 
căpetenie este înceta
rea războiului șâ in 
același timp lichida
rea secesiunii. Căci, 
dacă acuta criză ni
geriana a demonstrat 
ceva, apoi acesta 
tocmai faptul 
ciocnirile din 
teriorul țării nu 
jesc în nici un 
locuitorilor ei, ci nu
mai unor cercuri din 
afară.

ION D. GOIA
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