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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ELOGIU
împreună cu tovarășii losif Banc

și Manea Mănescu au vizitat zone
ISTORIEI

îndiguite din Lunca Dunării
In mari adunări populare, pe cîmpia de la Islaz și în orașul Sfîntu Gheorghe, în pre

zența unor conducători de partid și de stat, zeci de mii de oameni ai muncii au participat la 
evocarea unui eveniment memorabil din istoria țării, Revoluția de la 1848. Tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil și Janos Fazekaș au rostit cu acest prilej ample cuvîntări.

Sîmbătă dimineața, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășii losif Banc și 
Manea Mănescu a*  făcut o 
vizită de lucru în zonele îndi
guite Iezeru-Călărași, Boianu- 
Sticleanu și Greaca, situate în 
sudul județelor Ialomița și Il
fov, unde în ultimii ani s-au 
făcut importante lucrări de hi
droameliorații.

Conducătorii de partid și de 
stat au fost însoțiți de tova
rășii Nicolae Giosan, președin
tele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Gheorghe Necula, 
prim secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., Ma
rin Vasile, prim secretar al 
Comitetului județean Ialomița 
al P.C.R.. Barbu Popescu și 
Angelo Miculescu, prim vice
președinți ai Consiliului Supe
rior al Agriculturii, de specia
liști agricoli. '

Vizita a început în apropi
ere de Municipiul Călărași la 
stația de pompare Jirlău, la 
capătul digului ce se întinde 
pe malul Dunării, spre vest, 
pe o lungime de peste 33 kilo
metri. Din înălțimea acestei 
construcții se desfășoară largă 
priveliștea vastelor suprafețe 
îndiguite. Specialiștii preci
zează că de la malul Dunării 
pînă la nord, între comunele 
Cacomeanca și Dorobanțu se 
află îndiguită o suprafață de 
aproape 23 000 hectare. Prac
tic este vorba de fertilizarea 
anei largi zone favorabile 
culturilor intensive printr-un 
complex de canale și stații de 
pompare, lucrări de îndiguiri 
și de evacuarea apelor din 
fostele bălți Iezeru și Boianu- 
Sticleanu. Unul din rezultatele 
efortului economic financiar 
consacrat acestor 
este înlăturarea 
fiilor provocate în trecut de 
revărsarea apelor Dunării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
eficiența economică a lucră
rilor executate, de producțiile 
obținute. Discuția este conti
nuată într-un lan de grîu, pe 
locul unde se afla cu ani în 
urmă fundul bălții. Grîul e 
frumos, cu spic bogat. Secre
tarul general al Comitetului 
Central recomandă să se

Islaz, 22 iunie 1968 pe
Oaspeții

lucrări 
inunda-

practice cu grijă și în această 
zonă asolamentul.

Se discută despre renta
bilitatea plantelor cultivate. 
Inginerul Gheorghe Țîru, di
rector tehnic al Trustului zo
nal al întreprinderilor agri
cole de stat, informează că 
datorită recoltelor mari ce se 
obțin, investițiile totale 
recuperează în mai puțin 
5 ani. Din discuția care 
mează reiese necesitatea 
losirii intensive a resurselor 
pe care le asigură acestei zone 
lucrările de amenajări.

într-un • bogat lan de fl,oa- 
rea-soarelui, o adevărată pădu
re din care acum, la începutul 
verii, omul abia se vede, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de soiul cultivat. 
Președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii. Ni
colae Giosan, informează că 
productivitatea 
acestei culturi se datorește, 
între altele, soiului foarte 
productiv „Record", creat de 
specialiștii noștri, valoros și 
prin procentul mare de ulei 
— 53 la sută — al semințelor.

Refermdu-se la eficiența

se
de 

ur- 
fo-

ridicată a

irigațiilor în creșterea 
ducției agricole — una 
problemele dezbătute în .ca
drul recentei plenare a Co
mitetului Central, 
prevăzut realizarea 
prafețe irigate de 
hectare pînă în 1975, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea ca această vastă 
acțiune de importanță națio
nală să înceapă imediat, mo- 
bilizîndu-se în acest scop toate 
resursele umane și materiale 
de care dispunem.

Specialiștii au arătat că sînt 
întrunite condițiile pentru 
devansarea planului de iriga
ții. Se cer însă rezolvate unele 
probleme privind asigurarea 
utilajelor și în special a pom
pelor de mare capacitate.

— Un rol important are de 
îndeplinit în privința aceasta 
— a precizat secretarul ge
neral al C.C. al partidului — 
industria noastră constructoa
re de mașini, mai ales unită
țile producătoare de pom
pe. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat im
portanța economică a pla
nului de irigare preconizat

care a 
unei su- 
3 000 000

partid, hotărîtoi
pe care acesta îl va avea 
în asigurarea unei producții 
ridicate în orice condiții cli
matice. Prin înfăptuirea a- 
cestui plan întreaga cîmpie 
din sudul țării, de la Turnu 
Severin și Bărăgan pînă la 
Tulcea, și în nord spre 
Focșani se va transforma în- 
tr-o uriașă zonă interzisă se
cetei.

...Coloana de mașini străba
te drumul de pe fundul fos
telor bălți, printre holdele de 
grîu gata de recoltat și lanuri
le de floarea-soarelui cu pălă
rii de aur, în zona îndiguită 
Boianu-Sticleanu. O primă 
oprire are loc în apropierea 
stației de pompare Boianu I 
la o amenajare piscicolă ce se 
întinde pe 230 hectare. La în
trebările conducătorilor de 
partid și de stat privind efi
ciența economică a acestei a-

ION CUMPANAȘU 
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In matca tulburătorului 
1848, pe care manifestul 
munist îl caracteriza atît 
exact în tendințele sale revo
luționare — abia întors de 
la Paris unde luptase pe bari- 

g cade, Bălcescu definea în pro
za lui viguroasă particularită
țile distincte ale revoluției 
românești de la 1848 : „Revo
luția europeană a fost doar o- 

• cazia, iar nu cauza revoluției 
române, cauza ei se pierde în 
zilele veacurilor. Uneltitorii ei 
sînt optsprezece veacuri de 
trude, suferințe și lucrare a 
poporului român asupra Iui 

w însuși". Confirmarea avea să 
o dea mersul evenimentelor. 
Marile adunări populare de 
pe cîmpia Libertății de la 
Blaj, de pe dealul Copoului 
din Iași, al Filaretului din 
București sau cea de la Islaz 
au demonstrat că românii 
muntenii, ardelenii sau rpoțțțo- 
venii se aflau în plină matu
ritate politică și că cei care 
aveau să asigure, mersul eve
nimentelor erau masele popu
lare cele mai interesate în 
sfărîmarea asupririi feudale 
și naționale.

Aniversînd 120 de ani de la 
evenimentele memorabile ale 
revoluției din 1848, 
luptătorilor pașoptiști 
dunat sîmbătă seara 
pia Islazului pentru 
memoria înaintașilor.

Pămîntul acesta înnobilat de 
istorie, tot atît de vechi pe cît 
de vechi sînt în cîmpia din
tre Dunăre și Olt locui
torii săi români, a cunos
cut din nou freamătul clocoti
tor al marilor adunări popu
lare. 40 000 de locuitori ai Te
leormanului și ai altor așe
zări limitrofe — urmași ai tri
bunilor de la 1848 — s-au a- 
dunat — pe cîmpia din fața 
sediului cooperativei agricole 
de producție din Islaz ce 
poartă numele „Unirea", do- 

A rință des repetată în toate a- 
dunările populare ale anului 
1848 — pentru a evoca pe pă- 

w mîntul Islazului pagini din 
istoria națională.

A Odată cu apusul de soare, 
w pe deasupra capetelor mulțimii

urmașii 
s-au a- 

pe cîm- 
a cinsti •

s-au aprins făclii. în lumina 
de văpaie a torțelor prind 
viață drapelele tricolore pe 
ale căror falduri sînt înscrise 
cu caractere ce amintesc ca
ligrafia vremii, cuvintele 
„Dreptate, Frăție". Pe catar- 
gurile tribunei, tricolorul pe 
care anul 1848 l-a impus mai 
tîrziu drapel național flutura 
lingă un alt stindard scump — 
cel roșu — care vorbește des
pre izbînzile dobîndite sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român spre culmile pro
gresului și civilizației socia
liste.

întâmpinați cu aplauze și u- 
rale. tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, 
P.C.R..
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Iliescu, prim se
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, sosesc la marea 
sărbătoare.

Se vizitează expoziția con
sacrată revoluției din 1848, 
amenajată chiar pe cîmpia 
istorică de la Islaz. Un grup 
de veterani ai răscoalei țără-

secretar al C.C. al 
Florian Dănălache,

nești din 1907 îi salută 
oaspeți cu căldură.
iau Joc la tribună. împreună 
cu reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat din jude
țul Teleorman, alături de care 
se află conducători de între
prinderi industriale și agrico
le din județ, președinț; de co
operative agricole de ’produc
ție, intelectuali ai orașelor și 
satelor din Teleorman. Marea 
adunare populară începe în 
acordurile solemne ale imnu
lui de stat. In văzduh, vibrea
ză în semn de cinstire, salve
le tunurilor.

Luînd cuvîntul tovarășii 
MARIN DRAGAN, prim se
cretar al Comitetului de 
partid al județului Teleor
man, președintele Consiliului 
popular județean, FLORIAN 
CREȚEANU, profesor emerit, 
ANA GRUIA, tehniciană la 
Combinatul chimic din Tr. 
Măgurele, MARIN FILIP, 
președintele cooperativei agri
cole de producție din comu
na Troianu, evocă evenimen
tele istorice petrecute la Islaz 
în 1848, reliefînd că idealurile 
înflăcărate ale tribunilor 
populari de atunci au fost 
împlinite și îmbogățite în anii 
construcției socialiste.

Primit cu puternice aplau
ze, a luat cuvîntul tovarășul 
PAUL NICULESCU-MIZIL.’

„întregul nostru popor, a 
spus tovarășul Paul Nicules
cu-Mizil, aniversează 120 de

ani de cînd aci, pe cîmpia Is
lazului, străbunii noștri, revo
luționarii de Ia 1848, reprezen
tanții țărănimii din satele 
Cîmpiei Dunării, din Oltenia 
și Muntenia, scriau una din 
paginile cele mai luminoase 
ale istoriei noastre naționale : 
din piepturile zecilor de mii 
de participanți la marea adu
nare populară de atunci răsu
na fierbinte jurămîntul de 
credință al poporului fată dc 
Proclamația citată aici, față 
de cauza revoluției. Acest ju- 
rămînt a avut ecou pînă de
parte, peste întinsurile Țării 
Românești, a ridicat Ia luptă 
masele obidite, a îmbărbătat 
pe toți iubitorii de bine ai a- 
cestor pămînturi. El nu s-a 
stins între filele îngălbenite 
ale cronicilor și hrisoavelor — 
ci a rămas mereu viu, înflă- 
cărînd inimile și oțelind voin
ța poporului român în lupta 
pentru eliberare socială, pen
tru unitate și independență.

Afirmîndu-și interesele vi- 
țale, poporul român s-a dove
dit încă o dată prezent la ma
rile evenimente ale istoriei 
universale, și-a manifestat ca
pacitatea de luptă și gîndire 
ca factor de civilizație pe a- 
ceste meleaguri.

Cu prilejul evocării acestui 
moment de seamă al plămădi
rii istoriei noastre naționale 
vă adresez dumneavoastră, lo-

(Continuare în pag. a Il-a)
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In intimpinarea „Zilei grănicerului66

A
împreună cu întregul popor, tineretul patriei iși exprimă 
adeziunea deplină față de măsurile de profund umanism

stabilite de Plenara C. C. al P. C. II
în întreaga țară au continuat să 

se diSi’ășbare adunări în cadrul 
cărora oamenii muncii in institu
ții de învățămînt superior, de cer
cetare științifică și din întreprin
deri își exprimă profunda satis
facție față de măsurile de înaltă 
echitate socială stabilite de recen
ta plenară a C.C. al P.C.R. Infor- 
mînd despre ADUNĂRILE CA
RE AU AVUT LOC LA INSTI
TUTUL POLITEHNIC DIN TI
MIȘOARA, LA, TERMOCEN
TRALA ELECTRICĂ IERNUT, 
LA D.S.A.P.C. — BRAȘOV ȘI 
LA INSTITUTUL POLITEH
NIC DIN IAȘI, presa de ieri a 
subliniat profunda adeziune ex
primată de participant la aceste 
adunări, față de măsurile adopta
te de plenara C.C. al Partidului 
Comunist Român, hotărîrea una
nimă a colectivelor de muncă din 
aceste unități de a-și dărui toate 
forțele transpunerii lor în viață.

Relevând importanța pe care 
plenara C.C. al P.C.R. a acordat-o 
îmbunătățirii sistemului de retri-

Calitatea îiwățâmm

tului va beneficia

din plin prin măsurile

stabilite

(Continuare in pag. a IlI-a)

Șînt pe deplin de acord cu 
măsurile adoptate de ultima ple
nară a C.C. al partidului privind 
lichidarea cumulului și a retri
buției titlurilor științifice și de 
altă natură. Sînt cu atît mai sa
tisfăcut cu cit îmi dau 'seama ce 
cîștig imens va fi pentru școală 
lichidarea acestor forme anacro
nice de îndeplinire a obligațiilor

de muncă pe care le are fiecare 
membru al societății.

Să luăm, de pildă, problema 
cumulului. Parcă mai mult decît 
în alte sectoare de activitate cu
mulul a avut proporții neobiș
nuite și cu nimic justificate în 
învățămînt. Ce fel de profesor 
poate fi acela care nu are mun
ca de bază în școală ? Cum se 
poate dedica el activității didac
tice și educative cînd munca sa 
esențială se desfășoară de fapt 
în altă parte, nu în puține ca
zuri un loc de muncă fără le
gătură cu școala. Chiar printre 
cadrele didactice din liceul nos
tru avem asemenea situații cel 
puțin ciudate : predau la cursul 
seral un tovarăș care lucrează la 
o editură și un altul care este 
salariatul Institutului de fizică 
al Academiei. Vin obosiți după 
8 ore de muncă acolo, dar plea
că obosiți și după cele 3—I ore

prof. IULIAN UTO 
director al Liceului 

„Mihail Sadoveanu" București

(Continuare în pag. a IlI-a)

taiaifiind un scop

în sine

poate deveni unstimu

lent pentru

Aplicarea fermă a principiului 
socialist de retribuție după mun
că prin realizarea unei propor- 
ționalități directe între nivelul 
veniturilor și contribuția pe care 
fiecare membru al societății noas-

tre o aduce la dezvoltarea pro
ducției, științei, culturii și învă- 
țămîntului, a făcut necesară 
printre altele și înlăturarea 
unor anomalii privind acordarea 
unor indemnizații pe viață 
persoanelor care, la un mo- 

primescment dat, primesc 
titluri sau distincții.

anumite 
____ —------- r— Mă .re

fer, în mod concret, la persoa
nele din diferitele domenii do 
activitate care, posedînd anumite 
titluri științifice (doctor, doctor 
docent etc), primesc o indemni
zație fixă, pe întreaga viață, in
diferent de cantitatea și, mai a- 
les, de calitatea muncii depuse 
de la un an la altul în sfera de 
activitate în care lucrează. în a- 
semenea condiții, indemnizația 
primită își pierde orice legătură 
cu factorii care condiționează o 
participare echitabilă a tuturor 
membrilor societății la dezvolta
rea producției, științei și culturii.

Măsurile recent adoptate ex-

conf. univ. dr. O. PARPALA

(Continuare în pag. a IlI-a)

la fruntariile tării
9

hotare, și făceau armata prin a- 
prdpierea satului lor. Și satul nos
tru tot la marginea Dunării tf 
așezat. Două săptămîni 
două săptămîni la oaste, 
trecea omului termenul.

Acum e noapte, merg 
tele patrulei de schimb și mă gin- 
dese la cîntecul lui nea Ilie t 
„Cînd bubuie și traznește, gră- 
niceru atunci pornește". Căpita
nul pichetului, Filip Niculae, îmi 
spune încurajator că noaptea asta 
amărîtă e cu adevărat o noapte 
de grănicer. Ne strecurăm încet 
pe după niște sălcii groase, (că
pitanul are intenția să verific*  
vigilența patrulei) bodocăim o 
postață și auzim brusc, chiar lin
gă noi, un „stai"! Era postul de 
pază. După schimbul regulamen
tar de parole, ne întindem la pă- 
mînt și schimbăm cîteva vorba 
cu ostașul. Aș vrea să-i iau chiar 
un interviu, dar căpitanul Filip 
îmi explică că aceasta nu-i o 
treabă s-o facem aici, la frontie
ră. Aflu, totuși, că pe băiat îl 
cheamă Constantin Pîrloagă, e 
caporal, are 20 de ani. de fel din 
Dobrogea.

Pornim prin noroi mai depart*.  
Noroc că avem cisme de cauciuc 
în picioare, colbul de la prînz * 
acum prefăcut în noroi. Pămîntul 
hun se cunoaște după noroi: aici 
e un noroi alunecos, gras ca un
tul. Chiar așa, pe seceta asta nă- 
păstuitoare postățile de porumb 
sînt bune, verzi. Mergeam și tă
ceam. Căpitanul Filip e un ar
delean ca toți ardelenii, tăcut. De 
9 ani muncește în această sub
unitate și ar putea să-mi poves
tească atîtea despre viața grăni
cerilor. Mărturisește insă că h 
este mai ușor „să facă" decît să 
povestească.

Mergem ce mergem și ne oprim 
la o salcie groasă, căpitanul scoa
te un ștecher și-l bagă într-o pri
ză. Din salcia aceasta se poate

Este prima noapte, de la pîra- 
iele ultimei zăpezi, cînd plouă. 
Plouă cumplit, cu rupere de nori, 
plouă răzbunător. Stăm toți un
sprezece sub ostieața casei și res
pirăm ploaia. De mult o aștep
tam. Și noi și grîul. Ploaia a- 
ceasta este un eveniment. Ne in
teresăm telefonic pe la pichete 
dacă și în alte localități ploua la 
fel. Nu plouă!

Sînt oaspetele unei subunități 
de grăniceri de la hotarul de 
miază-zi al țării, undeva pe Du-

năre. Grănicerii. Despre viața lor 
știam cite ceva din cărțile lui Jar, 
citite cînd eram copil, dar mai 
multe știam de la Nea Ilie Jida
ne, pîndarul plaiului, care mă lua 
noaptea cu el, la viile satului sau 
în bălți, să punem amîndoi jigă- 
niile la pește. Atunci cînd reușea 
să dea țiparii pe rachiu etnia un 
cîntec despre armata lui făcută 
la grăniceri, acum vreo 55 dc 
ani! Pe atunci li se spunea gră
nicerilor „potecașl", nu grăniceri; 
potecașii aceștia stăteau 5 ani la

acasă, 
pînă-i

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a II-a)
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cuitori ai comunei Islaz, ai o- 
rașului Turnu Măgurele, tutu
ror locuitorilor orașelor și co
munelor din județele Teleor
man și Olt un cald salut din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și guver
nului Republicii noastre so- 
ciafste, din partea tovarășu
lui Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat.

Cinstind pe luptătorii uniți 
sub stindardele ^revoluției la 
Islaz. la Iași, la Blaj, ca și in 
alte localități pe cuprinsul 
Țărilor Române — partidul 
nostru, întregul popor român 
exprimă simțăminte de recu
noștință și omagiu maselot 
muncitoare, eroilor revoluției 
de la 1848, înaintașilor care 
au dat dovadă de neclintită 
vitejie și dîrzenie patriotică, 
au purtat cu cinste făclia cu
getului generos și a faptei dc 
bărbăție spre binele gliei stră
moșești, inmînîndu-ne peste 
timpuri tezaurul unor minu
nate tradiții, de luptă1 pentru 
cauza libertății și propășirii 
României !

Dînd expresie acestor înalte 
simțăminte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea aici, la Is
laz : „Multe jertfe, au dat, 
de-a lungul veacurilor, țără
nimea, clasa muncitoare, inte
lectualitatea pentru dreptate 
socială și națională. Dar tre
buie să spunem aici, la Islaz, 
că aceste jertfe n-au fost za
darnice, că datorită lor, dato
rită sîngelui vărsat din belșug 
de înaintași, poporul nostru 
poate astăzi să ducă o viață 
liberă și independentă, să-și 
construiască viața la el acasă 
așa cum o dorește. Aducînd 
omagiul nostru acelora car^ 
s-au jertfit pentru interesele 
poporului, sin tem constienți 
de răspunderea ce ne revine 
de a face totul ca poporul 
nostru, stăpîn pe soarta sa. 
muncind înfrățit, să asigure) 
ridicarea patriei pe culmile 
tot mai înalte ale progresului 
și civilizației../*

Revoluția din Țările Româ
ne — legată de mișcările re
voluționare ale furtunosului 
an 1848, care zguduiau din te
melii vechile așezări feudale 
în întreaga-Europă — a con 
stituit un eveniment de răscru
ce pe drumul dezvoltării 
moderne a țării...Ea a avut o 
personalitate distinctă și un 
conținut propriu, rădăcini a- 
dînc înfipte în solul realități
lor naționale — ca orice miș
care revoluționară viguroasă 
și viabilă.

După ce a evocat evenimen
tele istorice ale anului 1848 și 
activitatea unor eminenți» re
voluționari și patrioți în frun
tea cărora se pfla Nicolae 
Băle eseu care prin orizontul 
său larg, clarviziunea politi
că, prin ideile sale înaintate 
în privința problemei țără
nești, a structurii de clasă a 
statului s-a afirmat ca unul 
din cei mai remarcabili teore
ticieni și revoluționari ai na
țiunii noastre, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a subliniat 
căile largi • deschise în fața 
României de victoria socialis
mului.

„Alături de clasa muncitoa
re — a spus în continuare 
vorbitorul — țărănimea par
ticipă activ la conducerea so
cietății, cristalizînd o forță so
cială de bază a dezvoltării 
României. Cooperativizarea a- 
griculturii, reorganizarea so
cialistă a satului, sprijinul a- 
cordat de clasa muncitoare, de 
statul socialist au schimbat 
radical condițiile de viață ale 
țărănimii, devenită o clasă 
nouă, unită și omogenă, i-au 
înzecit șj însutit puterile in 
lupta pentru recolte bogate, 
pentru bel^gul său și al în
tregului popor. Tot ce s-a rea
lizat în bine în viața țărăni
mii, toate perspectivele ce i se 
deschid luminoase înainte sînt 
strîns legate de trainica să a- 
lianță cu clasa muncitoare.

Partidul acordă o neslăbită 
grijă problemelor dezvoltării 
continue a agriculturii, mer
sului înainte al satului pe ca
lea progresului. Această preo
cupare ș»-a găsit o nouă ex
presie în recentele măsuri pri
vind îmbunătățirea organiză
rii administrativ-teritoriale a 
țării și sistematizarea localită
ților rurale, crearea și dezvol
tarea comunelor — ca unități 
administrative puternice în 
cadrul cărora să-și poată găsi 
din plin valorificarea rodnicia 
pămîntului și hărnicia țărăni
mii. Partidul cheamă țărăni
mea la muncă și luptă pentru 
făurirea satului de mîine, un 
sat al bunăstării, cu condiții 
de viață care să se apropie de 
nivelul orașului, bucurîndu-se 
de binefacerile civilizației, 
centru puternic de activitate 
economică, culturală și artis
tică corespunzător exigențe
lor membrilor unei socie
tăți socialiste în stadii avan
sate.

Anul acesta, seceta a supus 
la încercări agricultura noa
stră. în vizita pe care am fă- 
cut-o astăzi in comunele Bu- 
zescu, Peretu, in orașul Roșio
rii de Vede atît în cooperati
vele de producție, la fermele 
de stat, cit și în uzina de repa
rații de mașini agricole mi s-a 
relatat despre lupta pe care 
o duc cu succes împotriva ur
mărilor acestei secete. Cu acest 
prilej, cîțiva țărani au amintit 
că datorită condițiilor pe care 
le oferă agricultura noastră so

cialistă urmările secete! n-au 
putut avea gravitatea pe care 
o aveau asemenea urmări în 
trecut. într-adevăr, seceta n-a 
mai întîlnit, ca în anii 
1946—1947, o agricultura slabă, 
de mici gospodării individuale, 
sărace și neputincioase să se 
apere. Dimpotrivă, a găsit o 
agricultură socialistă, unită în 
cooperative de producție cu o 
trainică bază tehnico-materia- 
lă, puternic sprijinite de statul 
socialist. Țărănimea simte aju
torul de nădejde al clasei mun
citoare, care nu-și precupețește 
eforturile pentru sporirea pro
ducției de mașini și unelte a- 
gricole, de îngrășăminte, de 
mijloace de luptă împotriva 
urmărilor secetei, de produse 
necesare traiului de zi cu zi al 
țărănimii. Stă în putința țără
nimii ca ,prin extinderea cul
turii duble, prin însămințări 
suplimentare, prin organizarea 
și desfășurarea exemplară a 
campaniei de recoltare, prin 
irigații, prin lucrări de îndi
guiri și valorificare a terenu
rilor nisipoase — așa cum 
aveți aici, în lunca Dunării și 
Oltului — efectele secetei să 
fie cît mai puțin resimțite. 
Este o datorie de cinste a oa
menilor muncii de la sate ca, 
răspunzând sprijinului clasei 
muncitoare, să smulgă pămîn
tului maximum de roade, să 
asigure o aprovizionare cît mai 
bună a orașelor, să-și spo
rească aportul la fondul cen
tral, să desfacă Ia orașe can
tități cit mai mari de produse 
agricole, la prețuri echitabile, 
să aducă o contribuție mai 
mare la dezvoltarea generală a 
economiei naționale, spre bine
le ei propriu și al întregului 
nostru popor !

Așa cum a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. 
conducerea partidului își ex
primă convingerea că harnica 
noastră țărănime, ca și munci
torimea de la orașe chemată 
să mobilizeze tonte resursele 
din întreprinderi pentru a 
compensa efectele secetei din 
agricultură prin creșterea pro
ducției industriale, va depune 
toate eforturile pentru a se 
realiza nivelul general de dez
voltare a economiei naționale 
prevăzut în acest an, pentru 
asigurarea progresului și prosr 
perității continue a României 
socialiste !

Dupax ce s-a referit pe larg 
la condiția socială nouă a 
intelectualului în țara noastră, 
la procesul de amplă,, dezvol
tare ?a democrației socialiste 
inițiat și condus de Partid 
după Congresul al IX-lea, la 
grija pe care partidul o acor
dă ridreării nivelului de trai 
ăl poporului; preocupare re
flectată și de recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil a subli
niat trăinicia ideilor interna
ționalismului ce-și au originea 
în înșpși tradițiile înaintate 
ale luptei poporului român, 
călit la școala aspră a istoriei, 
în acest spirit, partidul nostru 
se pronunță și militează pen
tru dreptul fiecărui popor de 
a-și decide singur soarta, pen
tru respectarea independenței 
și suveranității naționale, pen
tru colaborarea, prietenia și 
înfrățirea tuturor popoarelor.

încheindu-și cuvîntarea, sub
liniată în repetate rînduri cu 
urale și aplauze puternice, to
varășul Paul Niculescu-Mizil a 
spus : „Acum 120 de ani, unul 
din marii fii ai poporului ro
mân, poetul patriot Vasile A- 
lecsandri, subliniind continui
tatea luptei poporului și pre- 
văzînd însemnătatea istorică 
a mișcării revoluționare de a- 
tunci, se adresa generației pa
șoptiste cu încredere în viitor, 
scriind că ziua revoluției• 
„este ziua mult măreață 
unde falnic se ridică

România îndrăzneață.
Fraților, nădejde bună I 

Viitorul ce urziți, 
va fi vrednic de trecutul 

a strămoșilor slăviți!**
Astăzi trăim acest viitor — 

și el este într-adevăr vrednic 
de luptele și jertfele înainta
șilor ! Gîndurile lor cele mai 
bune, cele mai înaintate, năzu
ințele lor cele mai cuteză
toare și-au găsit trainică îm
plinire. Și deși trăim astăzi 
alte timpuri putem repeta și 
acum cuvintele poetului, căci 
și astăzi făurim țării un nou 
viitor — viitorul comunismu
lui.

Merită să ne sporim efortu
rile pentru acest viitor — 
vrednic de faptele de glorie 
ale străbunilor, vrednic de ero
ismul înalt al zilelor noastre!

Merită să facem tot ce ne 
stă în puteri sub conducerea 
partidului nostru drag, pentru 
ca scumpă noastră patrie, Ro
mânia socialistă, să se ridice 
tot mai sus pe calea însorită 
a civilizației, progresului s» 
fericirii î* ‘

în partea a doua a Marii 
Adunări Populare de pe cîm 
pia Islazului a avut loc un vi
brant spectacol în sunet și 
imagine la care celor 40 000 
de locuitori ai •Teleormanu
lui, spectatori și totodată in 
terpreți — li s-au adăugat ac 
tori, dansatori. Ca și la alto 
manifestări similare de pe 
cuprinsul patriei, am avut 
sentimentul că se naște, sub 
ochii noștri, un gen cu totul 
nou de spectacol în aer liber 
spectacol eminamente popular 
în care zecile de mii de spec
tatori sînt totodată pârtiei- 
panți activi la realizarea ac 
tului artistic. Folosind ea 
scenă vasta arenă în care is
toria și-a pus amprenta ei 
eternă și ca interpreți pe ur
mașii celor care au făurit eve 
nimentele mari din existenta 
milenară a națiunii române. 

aceste spectacole realizează n 
emoționantă pUnte între tra 
dițiile patriotice, progresiste 
ale teatrului și gloria prezen 
tului. Intr-un poem vizual și 
auditiv, istoria a prins viață 
ca pe ecranul imens al unul 
cinematograf. Momentele cru
ciale ale luptei pentru fiin
ța națională a poporului ro
mân și-au găsit apoteoza în 
imnul închinat prezentului, 
cînd pe cel mai înalt catarg 
al adunării a fost înălțat dra
pelul roșu. Grav și solemn, 
corul — ecoul gîndurilor ce
lor mai intense ale zecilor de 
mii de participanți la această 
adunâre populară — rostea 
vibrant „Partid, de 2000 de 
ani te-am așteptat... Nu te

Sfîntu Gheorghe,

23 iunie 1968

Străvechea așezare de la poa
lele munților Baraolt, Sf. 
Gheorghe, care alături de alte 
localități transilvănene a ocu
pat, din cele mai vechi tim
puri, un rol important în isto
ria patriei noastre, a îmbrăcat 
duminică straie de sărbătoare. 
Pe clădirile inundate de ver
deață flutură îngemănate în a- 
ceastâ zi însorită de vară dra
pelele tricolore românești și 
drapelele purpurii ale partidu
lui. încă din primele ore ale 
zilei, mii de cetățeni, tineri și 
vîrstnici, s-au îndreptat spre 
centrul orașului pentru a par
ticipa la adunarea populară 
consacrata aniversării a 120 de 
ani de la revoluția din 1848.

Miile de locuitori, din Sf. 
Gheorghe, din Tg. Secuiesc, 
Covasna, din cel mai tînăr 
oraș apărut pe harta județului 
Covasna — întorsura Buzăului 
— precum și reprezentanți ai 
oamenilor muncii din județul 
Harghita s-au adunat în Piața, 
Libertății pentru a aduce un 
prinos de recunoștință celor ce 
au înscris o pagină glorioasă 
în zbuciumata istorie a patriei 
în urmă cu 120 de ani, cînd, 
obidiții de altădată, români și 
maghiari, locuitori ai acestor 
plaiuri, s-au strîns sub stindar
dul revoluției în lupta pentru 
dobîndirea libertății naționale. 
Răscoala secuilor împotriva 
absolutismului habsburgic, al 
cărei semnal a fost dat de adu
narea celor 60 000 de secui ți
nută la Lutița, figurile lumi
noase ale unor conducători și 
cărtyrari ca: Gabor Aron, 
Palfi Janos, Miko Imre, Orban 
Balasz, poetul Petbfi Sandor, 
scriitorul secui Benedek Elek 
și alții reînvie momente im
portante din istoria acestei vi
guroase manifestări politice 
pentru recunoașterea drepturi
lor naționale, sfărîmarea lan
țurilor iobăgiei și despotismu
lui. Nemuritoare vor rămîne 
faptele de vitejie ale lui Ga
bor Aron care, organizînd 
lupta țăranilor secui împotri
va armatelor imperiale și ța
riste, a transformat clopotele 
în tunuri, în timp ce femeile 
și copiii pregăteau gloanțe 
pentru apărarea pămîntului 
străbun.

Evocînd luptele crîncene 
care au avut loc la Brețcu. 
Zagon, Sf. Gheorghe, ■ Tg. Se
cuiesc, Covasna și în alte loca
lități, miile de cetățeni pre
zenți la adunare își manifestă 
astăzi bucuria de a fi pe de
plin stăpîni pe soarta lor, 
mîndria că toate valorile care 
le-au îmbogățit ‘patrimoniul 
material și spiritual sînt ro
dul muncii și luptei lor comu
ne pentru progres, duse de-a 
lungul veacurilor.

Mulțimea adunată în cen
trul orașului, pe locui unde în 
urmă cu 120 de ani adunarea 
populară a secuilor a declarat 
independența față de imperia
lismul habfeburgic, întîmpină 
astăzi cu puternice aplauze și 
urale pe tovarășii Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte ai Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C., 
al P.C.R. La adunare iau par
te Ion Brad, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ludovic Fa- 
zekas, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Traian 
Pop, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, președintele Con
siliului Național al Organiza
ției Pionierilor, Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C. reprezentanții 
organelor de partid și de stat 
din județele Covasna și Har
ghita.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Kiraly Karol, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular ju
dețean. Au luat apoi cuvîntul 
Ion Bratu, muncitor la între
prinderea forestieră întorsura 
Buzăului, Konya Zoltan, pre
ședintele C.A.P. Turia, Szekely 
Zoltan, președintele Comitetu
lui de cultură și artă al jude
țului Covasna, directorul Mu
zeului județean, Papp Andras, 
director adjunct al Liceului 
„Petru Groza“ din Odorheiul 
Secuiesc, loan Șerban, preșe
dintele C.A.P. Covasna.

Primit cu vii și îndelungi 

știam pe nume și te numeam 
Făt-Frumos, Horia, Tudor... 
Te găseam în toți cei ce erau 
logodiți cu răzvrătirea... căci 
ești de 2000 de ani/ lumină... 
Noi ne-am legat cu focul, cu 
răscoalele, cu revoluția... Par
tid, de 2000 de ani te-am aș
teptat ca să ne dai dreptate...**  
La lumina celor 15 000 de tor
țe, a reflectoarelor, a focurilor 
de tabără și a jerbelor multi
colore ce brăzdau cerul curat 
de iunie, adunarea populară 
de la Islaz a constituit o nouă 
și puternică manifestare a 
mîndriei națiunii române pen
tru trecutul său glorios, a 
dragostei nețărmurite, a ata
șamentului cu care întregul 
popor urmează politica Parti
dului Comunist Român.

aplauze a luat cuvîntul tovară
șul Janoș Fazekaș.

Transmițînd celor prezenți 
la această impresionantă adu
nare populară, tuturor cetățe
nilor de pe frumoasele plaiuri 
secuiești,' un salut călduros 
din partea Comitetului Cen
tral și a guvernului, salutul 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a ară
tat :

Adunarea noastră, consacra
tă cinstirii mărețelor bătălii 
revoluționare care au avut 
loc în această parte a țării, 
constituie o expresie vie a po
liticii Partidului Comunist 
Român de prețuire și cultivare 
în egală măsură a tradițiilor 
progresiste, revoluționare ale 
poporului român și ale națio
nalităților conlocuitoare, tra
diții de luptă comună împo
triva dușmanului comun, pen
tru fericirea oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa
litate.

Referindu-șe la înaltele as
pirații sociale și naționale ale 
generației de la 1848, la țelu
rile comune ale mișcărilor re
voluționare din toate provin
ciile românești, tovarășul 
Janoș Fazekas a spus :

în cadrul luptelor revoluțio
nare desfășurate pe teritoriul 
Transilvaniei, un loc impor
tant a revenit răscoalei gene
rale a secuilor împotriva abso
lutismului austriac pentru des
ființarea iobăgiei și a celor
lalte privilegii feudale, pen
tru cucerirea libertăților de
mocratice, puternica rezistență 
organizată în Trei Scaune a 
cărui figură legendară a fost 
minunatul fiu al acestor me
leaguri Gabor Aron, pentru a- 
părarea pămîntului natal, îm
potriva armatelor cotropitoare 
habsburgice și țariste.

în luptele împotriva trupe
lor habsburgice și țariste au 
luptat umăr la umăr secui și 
români din comunele Brețcu, 
Covasna, Zagon. Boroșneu și 
altele. Documentele vremii 
vorbesc despre adevărate arse
nate în care lucrau pînă și fe
meile și copiii, fetele din 
Sfîntu Gheorghe pregătind 
zilnic nu mai puțin de 100 000 
de gloanțe.

La începutul anului 1849, oș
tite generalului Bem, venite 
dinspre părțile bihorene, avînd 
în rîndurile lor și peste 3 000 
de români, prin mai multe 
bătălii succesive, au reușit să 
alunge din aproape întreaga 
Transilvanie ostile austriece. 
Generalul Bem, lansînd o pro
clamație, în care cerea unirea 
forțelor în lupta împotriva 
despotismului, spunea : „Dați 
mîna unii cu alții, puneți ca
păt neînțelegerii naționale și 
în fața voastră se va deschide 
un viitor fericit**.

împreună cu generalul Bem, 
Nicolae Bălcescu plănuia lăr
girea luptei pentru liberatte 
prin reînvierea flacărei revo
luționare în Moldova și Țara 
Românească, înglobînd, de a- 
semenea, Și legiunile lui 
Avram Iancu. Dar forțele re
voluționare române și maghia
re din Transilvania nu au reu
șit la timp să realizeze unita
tea de luptă împotriva contra
revoluției habsburgice. în con
dițiile în care reacțiunea feu- 
dală se împotrivea satisfacerii 
năzuințelor sociale și naționa
le ale maselor, acest lucru a 
fost speculat cu abilitate de 
Curtea imperială de la Viena, 
în scopul fărîmițării forțelor 
revoluționare, pentru a le in
fringe. Adevărul istoric ne o- 

, bligă să scoatem în evidență 
că cei mai luminați conducă
tori români și maghiari ai lup
tei revoluționare au căutat ne
încetat să realizeze unitatea de 
luptă a tuturor naționalități
lor.

în cele din urmă, revoluția 
din anii 1848—1849 din Tran
silvania a fost înfrîntă, dato
rită împrejurărilor istorice vi
trege și nerezolvării revendi
cărilor naționale și sociale e- 
sențiale, pentru care luptau 
masele. Reacțiunea internă și 
intervenția militară străină au 
putut curma atunci desfășura
rea victorioasă a revoluției.

Dar nici un fel de temnițe, 
și oricît de multe gloanțe, nu 
au putut nimici sau închide 
idealurile în numele cărora au 
luptat revoluționarii români și 
maghiari, căci ele își trăgeau 
seva din nesecatul izvor al 
dorinței și voinței de libertate 
a poporului.

în continuare, tovarășul Ja
nos Fazekaș a spus : Pe dru

mul unirii strînse, pe drumul 
prieteniei și frăției a pășit 
încă de la înființarea sa parti
dul comunist Exprimînd în < 
cel mai înalt grad năzuințele ; 
maselor populare, dragostea i 
lor fierbinte față de patrie, j 
partidul nostru este prin toate 
fibrele ființei sale un partid 
internaționalist, care în întrea
ga sa activitate a slujit cu de- 1 
votament realizarea idealului 
de frăție și egalitate între po
porul român și naționalitățile 
conlocuitoare, demascînd în ! 
anii de cruntă prigoană divpr- . 
siunile naționaliste ale clase- | 
lor dominante.

Această poziție principială, [ 
de neclintit a partidului a con- f 
stituit forța de atragere a ce
lor mai buni fii ai naționalită- j 
ților conlocuitoare la lupta i 
comună cu revoluționarii co
muniști români împotriva ex
ploatării burghezo-moșierești, 
pentru pregătirea condițiilor 
de trecere la revoluția socia
listă și de făurire a Republicii 
Socialiste România.

Victoria definitivă a socia
lismului în țara noastră, dez
voltarea continuă a economiei 
naționale prin munca și lupta 
clasei muncitoare aliată cu 
țărănimea, cu intelectualitatea, 
egalitatea reală în drepturi a 
tuturor cetățenilor, înlăturarea 
oricăror discriminări rasiale 
și naționale, stau la baza rela
țiilor de deplină prietenie și 
frăție intre poporul român și 
naționalitățile Conlocuitoare, 
la baza încrederii nemărginite 
a întregului nostru popor în 
Partidul Comunist Român și în ; 
guvernul Republicii Socialiste 
România.

Evocînd pe larg realizările 
dobîndite în opera de edificare 
socialistă a patriei, prin mun
ca înfrățită, entuziastă a oame- t 
nilor muncii români, ma- ■ 
ghiari, secui, germani, ani
mați de idealuri comune, pers
pectivele de dezvoltare a aces
tei zone a țării, vorbitorul a 
arătat în încheiere :

După cum știți, recent a 
avut loc Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, care a dezbătut 
proiectul Codului penal, pre
cum și o serie de alte proble
me privitoare la dezvoltarea 
industriei și agriculturii, re
glementarea sistemului de re
tribuire socialistă și altele. în
treg complexul de. măsuri 
dezbătut la plenară și în se
siunea Marii Adunări Națio
nale care se desfășoară în a- 
ceste zile demonstrează con
secvența cu care conducerea 
partidului înfăptuiește hotărî- 
rile Congresului ai IX-lea și 
ale Conferinței Naționale pen
tru a asigura mersul înainte al 
societății noastre. Aceste mă
suri reprezintă încă o expre
sie clară a creșterii rolului 
conducător al partidului în 
societate, răspunderea cu care 
își îndeplinește îndatoririle 
ce-i revin față de clasa mun
citoare, față de popor, față de 
destinele patriei noastre socia
liste.

Cu toții sîntem cetățeni cu 
drepturi egale ale acestei țări, 
beneficiem cu toții deopotrivă 
și în raport egal de bunurile 
și de rodul muncii milioanelor 
de oameni. Țara cîntărește 
munca, munca noastră, a tutu
ror, cu un singur etalon : con
tribuția la construirea socialis
mului în patria noastră comu
nă, patria poporului român și 
a naționalităților conlocuitoa
re, România socialistă.

Rezultatele acestei munci 
constituie cel mai înălțător o- 
magiu pe care îl putem aduce 
memoriei luptătorilor revolu
ționari de la 1848.

în încheiere, dați-mi voie să 
exprim convingerea conduce
rii noastre de partid și de stat 
că locuitorii meleagurilor se
cuiești, împreună cu întregul 
popor român, vor depune în
treaga lor energie și capacitate 
creatoare pentru realizarea 
marilor sarcini care ne stau în 
față, vor înfăptui neabătut po
litica marxist-leninistă, veri
ficată de viață, a Partidului 
Comunist Român.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri de aplauze.

După încheierea adunării, 
într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, în piața orașului s-a 
încins o însuflețită horă șim- 
bolizînd frăția statornicită as
tăzi între locuitorii acestor ți
nuturi. Români, maghiari, ger
mani demonstrează unitatea 
gîndurilor și țelurilor lor, bu
curia de a trăi și munci împre
ună pentru a da viață hotărî- 
rilor partidului, care conduce 
întregul popor spre un viitor fe
ricit. Se vede în această în
lănțuire de gînduri și senti
mente materializarea unei no
bile idei care a animat pe re
voluționarii de la 1848 : dați 
mîna unii cu alții și în fața 
voastră se va deschide un vii
tor fericit.

în continuare, numeroși par
ticipanți s-au îndreptat spre 
Mestecănișul de la Reci unde 
a avut loc un program artis
tic susținut de numeroase for
mații de amatori din județ.

Peste 250 de artiști amatori 
au oferit celor prezenți un bu
chet de minunate dansuri și 
cîntece populare, mărturie a 
frumuseții folclorului care s-a 
dezvoltat pe aceste meleaguri 
din cele mai vechi timpuri. 
Un moment emoționant l-a 
constituit „dansul prieteniei**,  
interpretat de artiști din Tg. 
Secuiesc și întorsura Buzăului. 
Ei au adus pe scenă elanul I 
muncii înfrățite, voia bună ce | 
stăpînesc astăzi deopotrivă pe £ 
harnicii lucrători din minele, | 
fabricile și de pe ogoarele a- | 
cestui ținut. I

Personalitate puternică, com
plexă, multilaterală, Ion Iones- 
cu de la Brad s-a numărat prin
tre fruntașii generației sale și 
s-a impus contemporanilor săi 
printr-un patriotism fierbinte, 
prin înțelegerea adîncă și clar
văzătoare a rosturilor societății 
timpului său, prin competență 
și capacitatea sa de muncă, prin 
devotamentul cu care s-a dedi
cat realizării idealurilor in care 
credea.

Provenit dintr-o familie mo
destă, Ion Ionescu se remarcă 
însă de la început ca un elev 
studios. între anii 1825—1832 a 
urmat, cu frumoase rezultate, 
școala din orașul natal, 
după care timp de 3 ani. 
studiază la școala „Trei Ierarhi**  
din Iași, și apoi la Acade
mia Mihăileană.

Fiind un elev și un student 
-deosebit de înzestrat, domnito
rul Mihai Sturdza îl remarcă și, 
hotărît fiind să-și pregătească 
un om de nădejde pentru admi
nistrarea moșiilor sale, trimite 
pe tînărul Ion Ionescu să stu
dieze agricultura în Franța. Aici, 
acesta studiază între anii 1838— 
1840 la ferma-școală de la Ro- 
ville, agricultura, iar la alte 
ferme se specializează în viti
cultură, vinificație și sericicul
tură. La Paris studiază cîteva 
cursuri : fizică, chimie, științele 
naturii, economie politică.

întors în țară, în anul 1341 
este numit director al moșiilor 
domnitorului.

în primăvara anului 1846 el 
se întîlnește cu marele revolu
ționar Nicolae Bălcescu, căruia 
i se alătură, hotărît să lupte 
pentru cauza revoluției. în a- 
ceastă luptă el vede posibilita
tea schimbării radicale și de îm
bunătățire a soartei țăranilor 
noștri. înflăcărat de idealurile 
revoluției, el desfășoară alături 
de Mihail Kogălniceanu, Vasile 
Alecsandri, Ion Ghica și alții, 
o vie activitate publicistică în 
ziarele și revistele vremii, ana- 
Hzînd cu pătrundere marile pro
bleme ale epocii și lămurind 
masele largi populare asupra 
telurilor revoluției.

în calitate de vicepreședinte 
al Comisiei proprietății formu
lează dreptul țăranilor clăcași 
asupra pămîntului, drept pe 
care aceștia nu și-1 pot realiza 
decît mult mai tîrziu și numai

DE PAZA...
(Urmare din pag. I) 

vorbi cu orice pichet grăniceresc 
și chiar la marea unitate.

S-ar cuveni ca în acest repor
taj, după rigori gazetărești să ci 
tez cîteva nume de tineri grăni
ceri „evidențiați". Le-am luat 
seama la toți, l-am rugat și pe 
căpitan să-mi dea niște nume; a 
stat în cumpănă, s-a codit, apoi 
mi-a zis că i-ar fi greu să facă o 
selecție, o selecție ar fi o 
nedreptate fiindcă toți sînt 
buni (și, sînt sigur că șeful

CINEMATOGRAFE
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

film pentru ecran panoramic 
rulează la Patria (orele 12,45;
16.30 ; 20).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

cinemascop, rulează la Repu
blica (orele 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15), Festival
(orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21), Feroviar (orele 8,45 ;
11; 13,15; 15,30; 18; 20,15),
Excelsior (orele 9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15), Mo
dern. (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21,15).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), 
București (orele 8 ; 10 ; 12,15;
14.30 ; 16,45 ; 19 ■ 21,15) ;

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

rulează la Capitol (orele 9;
12 ; 15 ; 18 ; 21).

NUNTA LA MOLINOVKA
rulează la Victoria (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,30).

DIRIJABILUL FURAT
rulează la Lumina (orele 9,30 ;
11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 20,45).

HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA
rulează ța Central (orele 9;
11.15 ; lrf.SO ; 16 ; 18,30 ; 21).

O POVESTE UIMITOARE —
RAPSODIA MAGHIARA 

în parte pe timpul domnitoru
lui Alexandru Ioan Cuza, după 
Unirea Principatelor Române.

între anii 1849—1857, Ion lo- 
nescu, împărtășind soarta mul
tora dintre revoluționari, tră
iește în exil, departe de tară. 
Fără a înceta să fie un militant 
activ pentru ideile înaintate, se 
dedică în această perioadă pro- 
fesei sale de agronom.

Unirea Principatelor Române 
îl găsește printre animatorii ei, 
și domnitorul Alexandru loan 
Cuza îl numără printre consi
lierii săi în problemele agrare. 
După sancționarea și promul
garea legii agrare din 1864, Ion 
Ionescu devine inspector gene

SAVANTUL 
PATRIOT 

de acad. EUGEN RĂDULESCU

ral al agriculturii, avînd misiu
nea de a supraveghea, pe tot 
cuprinsul țării, aplicarea refor
mei agrare.

In anul 1876, Ion Ionescu de Ia 
Brad este ales deputat al țăra
nilor și în această calitate fo
losește tribuna parlamentară 
pentru promovarea ideilor sale 
de îmbunătățire a soartei țăra
nilor.

îndeplinind diferite funcții 
didactice ca profesor suplinitor 
de limba română și istoria u- 
niversală, Ion Ionescu de 
la Brad își pune cu*  
noștințele sale agronomice la 
dispoziția elevilor și studenților 
ca profesor, începînd din anul 
1842.

în perioada 1842—-1848 -predă

lor n-a spus-o de complezen
ță). Cît timp am petrecut cu 
ei mi-am dat seama că acești 
tineri, de la fruntariile țării, ve
ghează liniștea, liniștea cerului, 
liniștea licuricilor noaptea, u 
noastră a tuturora, foșnetul aspru 
al griului. „Cînd fulgeră și trăz- 
nește, grănicerii atunci pornește”, 
asa cum spunea cîntecul lui Nea 
llie din satul meu. Și, poate că 
și pe aici, printre băieți știe vre
unul acest cîntec și-l cîntă.

...A doua zi trecem pe clisura 
Dunării, la un foișor de observa
ție. Sus, in vîrf, aproape de cîn

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

ÎMPUȘCĂTURĂ
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30, duminică ora 10, 
miercuri și sîmbătă ora 18 
Desene animate).

O FAjTA FERICITA
rulează la Doina (orele 9 ; 10 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Grivița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Floreasca (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Fla
mura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

MUMIA INTERVINE
rulează la înfrățirea (orele 14 ;
16 : 18,15 ; 20,30). •

ZOLTAN KARPATHI
rulează la Buzești (orele 
15,30—18).

OBSESIA
rulează Ia Dacia (orele 

9—16,30 în continuare 18,45— 
21).

INIMA NEBUNA... NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Tomis orele 
9—15,45, în. continuare 18,15). 
Aurora (orele 9 ; 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 17,45 ; 20,15) Bucegi *(o-
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.30 ; 21).

EL DORADO
rulează la Unirea (orele 
15,30—18).

CAUT O NEVASTA 

agricultura la Academia Mihăi
leană din Iași. în anii de exil 
predă cursuri la școlile de a- 
gricultură de la San Stefano și 
Pyrgetos-Tesalia. După întoar- 
perea în țară predă diferite 
cursuri la Institutul de la „Trei 
Ierarhi**  din Iași, Școala nor
mală din București și la Școala 
de la ferma din Brad. Lecțiile 
sale cu un conținut științific 
foarte bogat, se remarcă prin 
claritatea ideilor, prin exempli
ficările grăitoare, prin împle
tirea teoriei cu practica, prin 
aplicarea cuceririlor științei 
vremii sale la condițiile din 
țara noastră.

în paralel cu activitatea di- 

dăctică, Ion Ionescu de la Brad 
se dovedește a fi și un foarte 
fecund scriitor, publicînd nu
meroase și valoroase studii și 
monografii.

Remarcabile prin valoroase 
date și idei, precum și prin con
ținutul științific, cele trei mari 
monografii agricole ale sale, ale 
județului Dorohoi (1866 cu 566 
pagini), Mehedinți (1868 cu 774 
pagini) și Putna (1869 cu 568 pa
gini), îl recomandă ca un pre
cursor al genului, aceste lucrări 
putînd fi cercetate si astăzi eu 
interes.

împlinirea a 150 de ani de 
la nașterea acestei figuri proe
minente a culturii naționale și 
universale va fi sărbătorită fi
nul acesta atît în țară cît și 
peste hotare, în cadrul progra
mului UNESCO.

tecul ciocîrliei, un grănicer scru
ta prin binoclu depărtarea. Un 
dialog ar fi inutil pentru că mi-l 

închipui dinainte: „Sînt soldatul 
cutare, execut serviciul de pază, 
la frontiera Republicii Socialiste 
România”. îl lăsăm în liniște și 
ne îndreptăm la șalupă, demarăm 
și intrăm pe firul internațional al 
fluviului. De departe, în virful 
foișorului, lingă zborul păsărilor 
se vede omul de pază la frunta
riile țării. Mîine va fi altul. în
totdeauna e cineva acolo, de ve-

rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20, matineu ora 11).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30), Munca (orele
9.30 ; 12 ; 16 ; 18 ; 20).

FREDDY LOVEȘTE TU 1NTÎI ! 
rulează la Ciulești (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) Miorița (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30) Arta (orele 9.15—16 în 
continuare, 18,15).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR.4

rulează la Melodia (orele 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) Gloria 
(orele 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30).

CE NOAPTE, BĂIEȚI ! 
rulează la .Volga (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16.15 ; 18,30 ;

20,45) Rahova (orele 15,30—18, 
duminică matineu ora 10,30).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Viitorul (Orele
15.30 ;• 18 ; 20,30).

OSCAR
rulează la Moșilor (orele
15.30 ; 18).

EDDIE CHAPMAN. AGENT 
SECRET

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

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA

ru’ează la Cosmos (orele
15,30 ; 19,30).
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Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășii Iosif Banc 

și Manea Mănescu au vizitat zone 
îndiguite din Lunca Dunării

împreună cu întregul popor, tineretul patriei 
își exprimă adeziunea deplină față de măsurile 

de profund umanism stabilite 
de Plenara C. C. al P. C. II

(Urmare din pag. I) 

menajări, specialiștii arată că 
în ultimii trei ani s-a obținut 
o producție medie de pește 
de peste 2 000 kg la hectar. în 
discuția care se poartă se su
bliniază necesitatea unei se- 
rioase analize a utilizării cu 
cele mai bune rezultate a te
renurilor din zonele Îndiguite.

O nouă oprire s-a făcut la 
ferma nr. 3 Andolina a 
I.A.S. Ciocănești unde se 
cultivă aproape 700 ha cu 
porumb, precum și mari supra
fețe de grîu care, după aprecie- 
r-’ șefului de fermă Gheorghe 
V id, vor da o recoltă de 3 500
— 4 000 kg la ha. Este un gnu 
curat, sănătos, care nu va 
mai trebui dat la trior.

— Ce efect are noua orga
nizare a agriculturii de stat
— întreabă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe șeful fermei ? 
Activitatea se desfășoară mai 
bine ca înainte 7

— Acum este mult mai 
bine — răspunde șeful fer
mei. Avem mai multă inde
pendență în aplicarea măsuri
lor pentru creșterea produc
ției și a rentabilității. Ca ur
mare a noului sistem de mun
că și a rezultatelor obținute, 
arată tov. Gh. Vlad, a crescut 

•ci cîștigul. Primesc acum — 
el — cu 800 lei mai 

mult lunar.
Discuțiile asupra eficienței 

lucrărjlor efectuate în zo
nele îndiguite continuă pe 
grindul de la Ciocănești. 
Din înălțimea terasei uzi
nei stației de pompare se 
deschide un vast panoramic 
asupra întregii zone cultiva
te. Pînă în largul zării se în
tind lanuri bogate.

Conducătorii de partid și de 
stat examinează cu atenție 
întregul plan de amenajare. 
Specialiștii arată că pentru 
fiecare hectar amenajat s-au 
cheltuit 6 200 lei, sumă ce se 
recuperează între 4—8 ani.

Conducătorii de partid și de 
stat au apreciat eforturile 
depuse pentru punerea in va
loare a acestor terenuri, re
zultatele materializate în re
colte bune. In discuții s-a a- 
rătat necesitatea lucrărilor a- 
meliorative premergătoare 
cultivări: terenurilor. De ase
menea s-a atras atenția asu
pra organizării din timp a 
recoltării și transportării pro
ducției de pe aceste terenuri, 
ținînd seama de volumul 
mare al recoltei precum și de 
jfctemperiile din timpul toam-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat faptul că în lunca 
Dunării produc acum aproa

FOTBAL: ARAJUL

I MERIDIAN
Cehoslovacia Brazilia 3—-2

I Selecționata de fotbal a 
Braziliei a jucat duminică la 
Bratislava în compania echi- 

| pei Cehoslovaciei. Fotbaliștii 
I cehoslovaci au obținut victo

ria cu scorul de 3—2 (1—1).

I« Duminică in împrejuri
mile Brașovului s-au dispu
tat întrecerile tradiționalei

I competiții cicliste pentru 
„Cupa Dezrobirea". Proba 
seniorilor a revenit lui C. 
Gkmțea care a realizat pe

I 58 km timpul de lh21’30”. 
Primul loc în cursa „ve-

Iteranilor" sub 48 de ani a 
fost ocupat de Ion Vasile.
Cursa „veteranilor" peste 48 

Ide ani a revenit lui I. Badea 
urmat de Dumitrescu-Bru- 
taru șl Tr. Chicomban. 

pe 100 000 hectare necultiva
te înainte, subliniind în ace
lași timp că Consiliul Supe
rior al Agriculturii și organe
le agricole trebuie să dove
dească mai multă răspunde
re în utilizarea acestor tere
nuri. Abordîndu-se probleme 
privind dezvoltarea creșterii 
păsărilor, secretarul general 
al C.C. al P.C.R. accentuează 
asupra necesității întocmirii 
unui program concret pe baza 
căruia să se realizeze, cu mij
loace ieftine și în timpul cel 
mai scurt cît mai mulți pui. 
Subliniind preocuparea con
ducerii de partid pentru buna 
aprovizionare a populației, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
precizează că în anul viitor 
trebuie să se producă numai 
pentru piața Bucureștiului 
cel puțin 20 milioane pui. în 
această direcție se cer conju
gate eforturile întreprinderi
lor agricole de stat și ale coo
perativelor agricole de pro
ducție, adoptîndu-se cele mai 
economicoase mijloace de 
creștere a păsărilor. Condu
cătorii indică, de asemenea, 
măsuri pentru creșterea pro
ducției animaliere. Punîndu- 
se problema pregătirii ca
drelor care să se ocupe ne
mijlocit de creșterea anima
lelor, specialiștii prezenți sub
liniază necesitatea reînfiin
țării facultății de zootehnie. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
precizează că este necesar să 
se găsească forme adecvate, 
pentru formarea rapidă de 
cadre în acest sector ca și 
pentru alte sectoare ale agri 
culturii. Ținîndu-se seama 
de vastitatea și complexita
tea lucrărilor de irigații care 
se vor desfășura in viitorii 
ani, se indică să se ia măsuri 
pentru asigurarea mai multor 
cadre de tehnicieni hidroame- 
lioratori.

După ce străbat satele 
Mînăstirea. Ulmeni, orașul 
Oltenița, unde sînt salutați cu 
căldură de către locuitorii a- 
cestor așezări dunărene, con
ducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă spre terenurile 
I.A.S. Chirnogi, aflate în in
cinta desecată a fostului lac 
Greaca. O primă oprire se 
face la orezăria întreprin
derii. Ing. I. Jilăveanu, di
rectorul întreprinderii, dă 
explicații în legătură cu e- 
ficiența utilizării mijloacelor 
tehnice moderne la cultiva
rea orezului. Se arată că 
întreaga suprafață a fost în- 
sămînțată și fertilizată cu a- 
jutorul aviației utilitare. Tot 
cu sprijinul aviației prin îm- 
prăștierea ierbicidelor, s-a 
efectuat și combaterea buruie
nilor, eliminîndu-se astfel

Titlul acestui... prolog, ar 
vrea să sugereie cît de în- 
fierbîntată e atmosfera, cli
matul sub semnul căruia se 
desfășoară partidele de fot
bal în cadrul turneelor de 
baraj de la Timișoara pentru 
divizia A, la Brașov și Arad 
pentru divizia B. Dacă de-a 
lungul campionatului o echi
pă poate să-și mai permită 
o relaxare, să piardă me
ciuri — avind la dispoziție 
un tur și retur întreg să re- 
cîștige terenul pierdut — în- 
tr-un asemenea turneu o 
partidă pierdută înseamnă 
micșorarea dureroasă a șan
sei de a rămîne pe mai de
parte sau de a promova în- 
tr-o categorie superioară. 
Dar lupta pentru victorie de-

Timișoara
Măsuri de „securitate" au 

fost luate înaintea începerii 
turneului de baraj care va ho-

SPORTIV I
• Cu prilejul unui concurs 1

international de atletism des- . 
fășurat în Finlanda la Saari- I 
jaervi, atletul sovietic Ianis ■ 
Lusis a stabilit un nou re- 
cord mondial lă aruncarea I 
suliței cu o performanță de | 
91,98 m. Vechiul record era 
de 91,72 m și aparținea nor- I 
vegianului Pedersen. j

• La Fosses-la-ville au I 
luat sfîrșit duminică campio- I 
natele europene de talere. I 
Titlul continental a revenit 
francezului Carrega cu 195 * * 
puncte, după un meci de ba- I 
raj cu italianul Casciano. Pe ’ 
locul trei s-a clasat soviet!- a 
cui Alipov. Pe echipe primul | 
loc a fost clștigat de selec
ționata Franței. 
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de predare. Care dintre ac
tivități și le desfășoară cu 
maximum de capacitate ? Greu 
de răspuns. Mai curînd apa
re evidentă tendința de a 
obține cîștiguri în plus, indife
rent de calitatea muncii des

FESTIVALUL INTERNA
ȚIONAL AL FILMULUI 

DE ANIMAȚIE- 
„MAMAIA -68“

Sub emblema „Pelica
nului Alb*, Ia teatrul de 
vară din Mamaia, a avut 
loc duminică seara deschi
derea celui de-al doilea 
Festival internațional al 
filmului de animație. Cu 
acest prilej a vorbit Mih- 
nea Gheorghiu. președin
tele Festivalului.

în prima seară au fost 
prezentate 14 filme, reali
zări ale studiourilor de fil
me de specialitate din 
țări din Europa. Asia și 
America

Festivalul filmului de 
animație „Mamaia ’68“ 
continuă pînă la 29 iunie.

★
Sîmbătă la amiază a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Londra, o delegație a U.A.S.R., 
condusă de tov. Mircea Ange- 
lescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului U.A.S.R., 
care va efectua o vizită în Ma
rea Britanie la invitația Uniunii 
Naționale a Studenților din An
glia, Țara Galilor și Irlanda de 
Nord (MJSEWNI)

La Aeroportul Băneasa, dele
gația a fost condusă de tov. 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C., de membri ai 
Biroului și Comitetului Execu
tiv al U.A.S.R.

★
• Duminică a părăsit defini

tiv țara noastră Joost B. Ha- 
verkorn van Rijsewijk, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Olandei în Repu
blica Socialistă România.

★
• Duminică după-amiază a 

sosit în Capitală o delegație gu
vernamentală israeliană condu

(Agerp’es)

operația grea și costisitoare a 
plivitului. Apreciind aceste 
rezultate, conducătorii de 
partid și de stat sesizează că 
in vecinătate sînt alte parcele 
de orez necorespunzător în
treținute care „arată cum nu 
trebuie lucrat".

Se face o oprire la căpătui 
unui lan de grîu al fermei nr. 
6 Stăvilar aparținind aceleeași 
întreprinderi agricole de stat 
Se fac probe în vederea 
începerii recoltării. Conducăto
rii de partid și de stat se intere
sează de perspectiva produc
ției. $efu! fermei, Nicolae 
Ruse, arată că față de cele 
3 000 kg planificate la ha, spe
ră să obțină cel puțin 3 500 
kg. Exprimînd hotărîrea de a 
îndeplini sarcinile stabilite de 
recenta plenară în domeniul 
agriculturii, de a valorifica 
toate rezervele pentru obți
nerea unei producții supli
mentare. șeful fermei subli
niază preocuparea de a recol
ta cît mai repede griul pen
tru a putea însâmînța în mi
riște a doua cultură, porumbul.

Se străbat terenurile unde 
pînă anul trecut erau apele 
lacului Greaca. în această zonă 
ce se întinde pe aproape 28 Q00 
hectare sînt în execuție 
lucrări de hidroameliorații 
menite să asigure ca în 
anul viitor în locul sălcii
lor. stufului și păpurișului să 
crească porumb, floarea-soa- 
relui și grîu.

De pe digul ce apără de i- 
nundațiî aceste pămînturi. la 
stația de pompare Greaca — 
kilometrul 452. specialiștii 
prezintă stadiul actual al lu
crărilor.

La stațiunea experimentală 
viticolă Greaca, ultimul punct 
al vizitei în Lunca Dunării, 
directorul stațiunii, ing. Gri- 
gore Gorodea face o scurtă 
informare cu privire la preo
cupările cercetătorilor, în spe
cial în domeniul producției de 
struguri de masă. Se arată că 
aici se obțin struguri cu 3-4 
săptămîni mai devreme, pro
ducțiile ajungînd pînă Ia 
14 000 kg Ia ha. Conducătorii 
de partid și de stat se intere
sează de sprijinul pe care îl 
dă stațiunea dezvoltării aces
tei ramuri în cooperativele 
agricole de producție din 
împrejurimi .

Apreciind întreaga activita
te desfășurată în această zonă 
a.luncii Dunării tovarășul Ni
colae Ceaușescu subliniază că 
dacă la întreprinderile și fer
mele din zona Iezerului-Călă- 
rași, Boianu-Sticleanu rezulta
tele sînt evidente. în zona fos
tului lac Greaca trebuie depu
se eforturi mai Intense pentru 
terminarea amenajărilor și e-

vine aprigă și dintr-un alt 
considerent : echipele nu se 
cunosc, cu unele excepții ele 
nu s-au mai intilnit. Apoi, 
este știut că in vreme ce în 
divizia A, oricum, se mizea
ză mai mult pe jocul tehnic, 
pe atributele tactice ale for
mației, in categoriile infe
rioare prețul cel mai mare 
se pune pe... jocul în forță, 
pe energie și rezistență. Prin 
măsurile luate — asigurarea 
unor arbitri străini, fixarea 
turneelor în orașe eare n-au 
echipe în competiție — în
tâlnirile, oricît de disputate 
vor fi ele vor da cîștig de 
cauză celor mai buni.

Dar iată relatări de la fața 
locului.

târî ocuparea celor două locuri 
în ediția următoare a campio
natului categoriei A. La Timi
șoara, simultan la ora 17,30 du
minică, pe stadioanele C.F.R. și 
1 Mai s-au disputat primele 
două întîlniri : Steagul Roșu— 
Politehnica Galați și. respectiv. 
Progresul București—Crișul O- 
radea. In deschiderea meciului 
de pe stadionul 1 Mai s-a dis
putat finala de juniori între 
echipele. U.T. Arad și Dinamo 
București. Scor final 6—0. Sco
rul elimină orice comentariu : 
arădenii dovedind încă o dată 
bogăția de talente din care s-au 
înfruptat nu odată și echipele 
bucureștene.

Miza celui de al doilea joc a 
dominat întrecerea. Cei care se 
evidențiază la început sînt ju
cătorii Progresului. Dar oca
ziile clare se află de partea Cri- 
șului. Cu un spor de luciditate 
aceștia reușesc să deschidă sco
rul în minutul 43 prin Kun II. 
Mingea traversează în diago
nală careul de 16 metri și intră 
în poarta apărată de Manta 
care l-a schimbat pe Mîndru 
în minutul 37. De notat că pînă 
aici ocazii s-au mai irosit și de 
o parte și de alta. Jucătorii 
bucureșteni îl caută mereu pe 
Mateianu care nu reușește să 
se descurce în apărarea bine 
organizată a Crișului unde 
Bolog, Serfbzo și E. Nagy au 
excelat. în minutul 2 al celei 
tie a doua reprize Oaidă reu
șește să egaleze dintr-o lovitură 
liberă executată prin zid. Mi
nutul 20 avea să aducă un al 

xecutarea lucrărilor agroame- 
liorative. Se indică să se ia 
măsuri ca in cel mai scurt 
timp și aici să se poată ob
ține recolte bogate, ca în 
cursul anului viitor întreaga 
suprafață desecată să producă. 
Se insistă în mod deosebit a- 
supra necesității de a se spori 
suprafața irigată, acesta fi
ind un factor hotărîtor în ob
ținerea de recolte bune.

La înapoiere, în drum spre 
Capitală, conducătorii de par
tid și de stat s-au oprit la 
I.A.S. Popești Leordeni, unde 
este în curs de construcție un 
mare complex de sere reali
zat prin cooperare cu firme 
olandeze. Aici au venit în în- 
tîmpinare tovarășul Dumitru 
Popa, prim secretar al Comi
tetului municipal București 
al P.C.R., primar general al 
Capitalei și specialiști ai în
treprinderii Ce se vizitează. 
De pe o movilă situată în 
preajma noului complex, în 
fața ochilor se întinde pe 30 
de hectare țesătura argintie 
de metal și sticlă a blocurilor 
de seră ce compun acest mo
dem ansamblu, ale căror lu
crări, aproape încheiate, au 
început la 15 februarie. Sînt 
prezentate schițe care înfăți
șează etapele viitoare de dez
voltare a ansamblului de sere 
care în final se vor întinde 
pe 101 hectare. Acest com
plex, cît și serele construite 
în vecinătate, cu forțele unite 
ale mai multor cooperative a- 
gricole, vor aduce o importan
tă contribuție la aproviziona
rea Capitalei cu legume timpu
rii. Subliniind necesitatea 
dezvoltării legumiculturii în 
sere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus unele critici 
amplasării complexului de la 
Popești Leordeni, accentuînd 
asupra necesității de a se chib- 
zui cu mai multă atenție la 
alegerea locului unde se con
struiesc astfel de obiective, 
ținîndu-se seama și de pla
nurile de sistematizare a ora
șelor și satelor.

întreaga vizită, discuțiile 
purtate cu specialiști, cu ca
dre de conducere din agricul
tură, îndrumările date, ilus
trează preocuparea atentă a 
conducerii partidului pentru 
dezvoltarea continuă a agri
culturii, pentru creșterea în- 
tr-un ritm mai rapid a pro
ducției agricole în vederea 
satisfacerii cerințelor sporite 
ale economiei naționale și îm
bunătățirii aprovizionării 
populației.

ION CUMPANASU 
VIRGIL DANCIULESCU 

MIRCEA IONESCU

treilea gol și cu acesta victoria 
meritată, a Crișului, spre sa
tisfacția miilor de spectatori 
veniți din Oradea să-și încu
rajeze echipa. Golul a fost mar
cat în urma unei lovituri libe
re executată din marginea ca
reului de 16 metri de același 
Kun II, bine plasat, cu o lovi
tură de cap. Progresul continuă 
să domine resemnat, pînă la 
fluierul final al arbitrului ceho
slovac.

Pe stadionul C.F.R., Steagul 
roșu a întrecut Politehnica 
Galați cu 2—0.

ION D. DANCEA

Brașov
Jocurile de baraj din grupa 

A desfășurate pe stadioanele 
Metrom și Tineretului din Bra
șov și conduse de arbitrii po
lonezi Leonard Elinski și res
pectiv Stanislav Eksztain n-au 
atras prea mulți localnici. in 
schimb au fost vizionate de 
numeroși susținători ai echipe
lor din orașele respective, -n 
meciul Chimia Rm. Vîlcea — 
Victoria Roman, desfășurat pe 
stadionul Tineretului, victoria a 
revenit primei formații, cu sco
rul de 1—0 (0—0).

Al doilea joc de baraj, des
fășurat pe stadionul Metrom în
tre Progresul Brăila și Gloria 
Bîrlad, s-a încheiat cu victo
ria categorică a brăilenilor — 
4—0 (1—0).

P. vintila

Arad
In minutul 26, la o învălmă

șeală în cadrul echipei A.S. 
Cugir, arbitrul sancționează a- 
părarea acesteia cu un penalti, 
prilej pentru Gaz metan Me
diaș de a deschide scorul: 1—0, 
rezultat ce se menține, de alt
fel, pînă la sfîrșitul partidei. 
Meciul a fost în general fără 
suflu, de un nivel tehnic me
diocru, o încleștare de uzură 
fizică.

In celălalt meci, Chimia Tîr- 
năveni — Metalul Tr. Severin 
s-a înregistrat un rezultat de 
egalitate : 1—1.

C. BEJAN
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buție, lichidării anomaliilor exis
tente în acest domeniu, Iosif Ni- 
chita. secretarul comitetului de 
partid, conf. dr. ing. De Sabota 
Ion, prof. dr. Vasile Berindeanu, 
prof. dr. ing. Zeno Gropșanu, 
conf. dr. Ștefan Căproiu și alte 
cadre didactice, care au luat cu- 
vîntul la adunarea de la Institu
tul politehnic din Timișoara au a- 
rătat că întregul colectiv didactic 
al institutului susține cu căldură 
prevederea care stabilește desfiin
țarea cumulului, remunerării titlu
rilor și distincțiilor științifice. Sub
liniind că măsurile elaborate, a- 
precierile cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sînt străbătute de un profund u- 
manism, că ele țin seama de prin
cipiile echității sociale, ale egali
tății tuturor membrilor societății, 
decanul Facultăți de construcții, 
prof. ing. Dan Mateescu, a arătat 
că „Tinerii intelectuali, specialiș
tii formați în anii regimului nos
tru, care dovedesc o temeinică 
pregătire de specialitate, calități 
certe, vor putea în aceste con
diții să se dezvolte, să promoveze 
potrivit meritelor lor reale, stră
daniei ce-o vor depune în folosul 
științei și al societății". Referin
du-se la importanța pe care mă
surile stabilite de plenară o au 
pentru întreaga activitate econo
mică și socială a țării, tovarășul 
Mihai Telescu, prim secretar al 
Comitetului județean de partid 
Timiș, a subliniat pe larg sarci
nile ce revin cadrelor didactice 
din institut în domeniul perfec
ționării procesului de învățămînt, 
al legării cercetării științifice de 
cerințele imperioase ale producți
ei, de aplicarea întregului sistem 
de măsuri elaborate de plenara 
C.C. al P.C.R. și a legilor votate 

j de Marea Adunare Națională.
Luînd cuvîntul în cadrul adu

nării de la Termocentrala Iernut, 
Mișu Kraft, directorul întreprin
derii, a arătat: „Apreciem gri

Calitatea învățâmîn- 

tului va beneficia 

din plin prin masurile 

stabilite

INFORMAȚII

ja partidului față de res
pectarea neabătută a princi
piilor de dreptate și etică so
cialiste. Firește, între acestea, de 
primă importanță este retribuția 
în raport direct cu munca presta
tă, cu cantitatea și calitatea roa
delor obținute. Neîndoielnic că o- 
rice abatere de la acest principiu 
nu poate avea decît efecte nega
tive de ordin economic, material, 
împedicînd traducerea în viață în 
toată plenitudinea a normelor 
morale ale societății noastre. Noul 
sistem de salarizare ce va fi ex
perimentat și în termocentrala 
noastră, începînd de la 1 septem
brie a.c., va permite într-adevăr 
ca retribuția să se facă după can
titatea și calitatea muncii prestate 
de fiecare salariat. Maistrul Iosif 
Olah, inginerul Ioan Wagner și 
alți vorbitori au dat glas hotărîrii 
întregului colectiv de a ridica pe 
noi trepte eficiența activității ter
mocentralei". Prin aceasta dăm 
o garanție materială adeziunii 
noastre la recentele măsuri ini
țiate de partid. i

„Noile măsuri luate de partid.
a arătat Petre Popa, secretarul 
organizației de bază, la adunarea 
care a avut loc la D.S.A.P.C.-Bra- 
șov, au o uriașă însemnătate, ele 
vizează probleme legate de per
fecționarea continuă a economiei, 
a organizării și conducerii vieții 
sociale, în conformitate cu ideile 
și principiile socialismului. Aceste 
măsuri sînt o expresie a preocu
pării partidului de a dezvolta de
mocratismul socialist, de a pro
mova spiritul de echitate și drep
tate socială, principiile etice și u- 
maniste proprii orînduirii noas
tre".

Mai mulți vorbitori s-au oprit 
asupra acelor prevederi — pre
zentate în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — care se re
feră la construcția mai multor ti
puri de locuințe, printre care și 
locuințe ieftine, realizabile mai 
rapid și la un preț redus. Arătînd 
că diversificarea suprafeței și 

fășurate. Urmarea cumulului, 
deci a risipei de forțe care ge
nerează superficialitate, va crea 
fiecărui cadru didactic posibili
tatea să-și valorifice întreaga ca
pacitate de muncă principalei 
sale îndatoriri—instruirea și edu
carea elevilor ce-i sînt încredin
țați. Se va putea pregăti mai 
bine, va consacra mai multe ore 
elevilor, îi va rămîne mai mult 
timp pentru auto perfecționarea 
sa.

Pe de altă parte, nu era echi
tabil nici sistemul indemnizații
lor viagere pentru profesorii 
emeriți. Firește, titlul le-a fost 
acordat ca o recunoaștere a me
ritelor de pînă la un moment 
dat în activitatea didactică. Dar, 
nu în puține cazuri, faptul că 
titlul le-a fost acordat pe viață 
și, mai ales, că acesta a atras de 
la sine o remunerație fixă, n-a 
mai stimulat creșterea și perfec
ționarea lor profesională. Or, 
este un adevăr axiomatic că 
învățămîntul este domeniu con- 

să de Zeev. Sharef. ministrul 
comerțului și industriei, care 
va participa la lucrările Comi
siei mixte româno-israeliene, 
stabilită prin acordurile în vi
goare între România și Israel.

Pe aeroportul Băneasa dele
gația a fost întîmpinată de 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Eliezer Do- 
ron, ministrul Israelului la 
București și de alte persoane 
oficiale.

(Agerprea)

TELEVIZIUM
LUNI, 24 IUNIE 1968

17.30 — Pentru noi femeile ! 
18,00 — Actualitatea indus

trială.
18.30 — Curs de limba fran

ceză — lecția a 22-a.
19,00 — Alma Mater — e- 

misiune pentru stu- 
denți. Tema : Psiho
logia examenelor.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

20,00 — Trepte spre viitor : 
Dimineața și seara, 
film realizat de Stu
dioul de Televiziune, 
despre viața locuito
rilor din. cetățile 
chimiei de pe Valea 
Trotușului.

20.20 — Ce-ați dori să reve
deri ? • Sala oglin
zilor — reportaj fil
mat la hidrocentrala 
de pe Argeș • Jean 
Claude Pascal.

20.45 — Tele - universitatea.
Istoria civilizațiilor: 
„Geneza scrisului".

21.20 — Teatrul universal
contemporan. „Ma
riana Pineda" de 
Federico Garcia 
Lorca.

22.45 — Telejurnalul de noap
te.

23,00 — închiderea emisiunii. 

gradului de confort al locuințelor 
este o cerință reală a etapei ac
tuale, care corespunde intereselor 
unor categorii de oameni ai mun
cii cu venituri diferite, ing. Du
mitru Cozmin, ing. Gheorghe 
Munteanu și arhitectul Ernest 
Szigeti s-au referit la sarcinile ce 
revin proiectanților de-a veni cu 
propuneri concrete privind tipuri
le și amplasarea acestora. „Este 
necesar să găsim amplasamente 
care să fie corespunzătoare indi
cațiilor Plenarei C.C. al P.C.R., a- 
dică să se încadreze armonios în 
sistematizarea de ansamblu a o- 
rașelor, să fie economice".

Mai mulți vorbitori între care 
arh. Mircea Suman, directorul 
D.S.A.P.C., Gheorghe Neagu, di
rector tehnic și Dumitru Voina. 
șef de serviciu, s-au referit la mă
surile preconizate în cadrul ple
narei în legătură cu îmbunătăți
rea sistemului de retribuție, evi
dențiind avantajele noului sistem 
de retribuție în acord care se a- 
plică în cadrul acestei instituții 
de aproape un an de zile.

Referindu-se la problemele și 
măsurile ce s-au desprins din re
centa plenară a C.C. al P.C.R., 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prof. univ. dr. C. Ca- 
listru, secretar al comitetului de 
partid al institutului, conf. univ. 
dr. V. Focșa, prodecan al Facul
tății de construcții și alte cadre 
didactice care au luat cuvîntul la 
însuflețită adunare ce a avut loc 
sîmbătă la amiază la Institutul 
politehnic din Iași, au subliniat 
că ele au în vedere perfection a- 
rea tuturor laturilor vieții noastre 
sociale, aplicarea mai deplină a 
principiilor socialiste de retribu
ție, care urmăresc traducerea în 
viață a măsurilor de echitate și 
dreptate socială caracteristice o- 
rînduirii noastre.

Referindu-se la carențele ce se 
manifestau în sistemul de retri
buire, care au generat dispropor
ții în nivelul de trai al unor ca
tegorii ale populației, afectînd

tinuu perfectahil, influențat de 
progresul societății. Recent, am 
fost chemați să aplicăm un 
vast program de perfecționa
re a învățămîntului românesc 
și nu vom putea fi de fo
los în acest sens decît în mă
sura în care noi, cadrele didac
tice, vom ține în primul rînd 
pasul cu ultimele cuceriri științi
fice de specialitate, ne vom îm
bogăți continuu cunoștințele di
dactice și de specialitate. Iată 
de ce am convingerea că crește
rea veniturilor noastre pe baza 
calității și cantității muncii de
puse în folosul societății, și nu al 
unor merite avute la un moment 
dat, este de natură să stimuleze 
interesul pentru autoperfecțio- 
nare.

Hotărîrile recentei plenare a 
C.C. al pai Udului au implicații 
adinei, cu efecte dintre cele mai 
favorabile pentru întreaga noas
tră viață socială și economică. 
Școlii îi revin sarcini mari. în e- 
ducarea tinerei generații în spi
ritul dreptății și echității socia
le, al dragostei fată de muncă 
și al respectului pentru cinste, 
adevăr, abnegație. Toate acestea 
se desprind cu claritate din do
cumentele ultimei plenare și 
sînt un imbold pentru noi.

Nemaifiind un scop 

in sine, titlul științific 

poate deveni 

un stimulent pentru

(Urmare din pag. I)

primă, de aceea, grija partidu
lui și statului nostru pentru res
pectarea de către toți cetățenii 
țării a principiului socialist al 
repartiției după muncă.

Fără îndoială că aceasta nu 
înseamnă nici pe departe nega
rea rolului pe care poseda
rea unui titlu științific, re- 
flectînd calitățile științifice ale 
unei persoane, îl are asupra ca
lității muncii pe care acesta o 
depune pentru dezvoltarea știin
ței și culturii. Titlul științific, 
dobîndit în urma unor eforturi 
intelectuale suplimentare, dă 
competență în specialitatea a- 
leasă, ridică calitatea muncii pre
state de posesorul lui. Or, în mă
sura în care salarizarea trebuie 
să exprime nu numai cantitatea, 
dar și calitatea muncii, o muncă 
de calitate superioară se va răs- 
frînge și într-o categorie supe
rioară de salarizare. Dar nu ti

principiul echității sociale, prof, 
dr. docent Nicolae Boțan, conf. 
dr. D. Bărbulescu, decanul Facul
tății, de electrotehnică, și-au ex
primat adeziunea față de măsuri
le care reașează pe adevăratele 
sale temelii principiul retribuției 
socialiste.

Profesorul universitefer dr. P. 
SUion, decanul Facultății de hi
drotehnica, a spus : „Consider 
că măsurile prevăzute de ple
nară vor contribui la stimularea 
celor mai valoroase cadre di
dactice și de cercetare în era- 
area unor lucrări științifice bo
gate în conținut. Aprob din ini
mă aceste măsuri menite să asi
gure aplicarea nealterată a 
principiului repartiției după 
calitatea și cantitatea muncii de
puse și mă angajez totodată la 
o muncă mai susținută pentru 
dezvoltarea învățămîntului nos
tru superior, pentru înflorirea 
Republicii noastre socialiste".

Subliniind că hotărîrile recen
tei plenare a C.C. al P.C.R. sînt 
o expresie a politicii înțelepte, 
clarvăzătoare a partidului, po-’ 
litică îndreptată cu consecvență 
spre întărirea legalității socia
liste, spre perfecționarea rela
țiilor sociale în cadrul orîndui
rii noastre, participant» la a- 
dunări au adoptat în unanimi
tate telegrame adresate Comite
tului Central al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care 
își exprimă deplina lor adeziune 
față de măsurile inițiate de con
ducerea partidului și statului 
nostru. Aceste măsuri — se 
spune in telegrame •— ne sînt im
bold pentru promovarea valo
rilor autentice ale cadrelor 
noastre, pentru asigurarea tutu
ror condițiilor de afirmare cre
atoare pe tăirîmul științei și teh
nicii. Ne angaiăm față de con
ducerea partidului să muncim 
neabătut pentru realizarea mă
rețelor obiective puăe în fața 
întregului popor de efetfe Congre
sul al IX-lea și de Conferința Na
țională a partidului.

tlul științific prin sine însuși tre
buie să aducă această recunoaș
tere materială din partea socie
tății, ci calitatea muncii depuse 
ca urmare a unei pregătiri de 
specialitate superioare.

Experiența de pînă acum dă 
la iveală suficiente exemple care 
arată că, în unele cazuri, dobîn- 
direa unui titlu științific a deve
nit un scop în sine, care atrage 
după sine și avantaje de ordin 
material pe viață. Erau cazuri în 
care, persoane cu activitate pro
fesională și științifică obișnuită 
beneficiau de această „rentă**  
pe viață numai pentru că erau 
posesoarele unui titlu științific, 
în alte cazuri» după obținerea ti
tlului științific se remarca o scă
dere substanțială a interesului 
pentru cercetarea științifică, pen
tru contribuția pe care trebuie să 
o aducă la dezvoltarea științei și 
învățămîntului O dată scopul a- 
tins, indemnizația „curgea", indi
ferent de rezultatele muncii!

Din considerentele exprimate 
mai sus, socotim că temerile ex
primate cu unele ocazii, după 
care suprimarea indemnizației de 
titlu ar duce la scăderea intere
sului pentru ridicarea calificării 
profesionale prin doctoiat, nu 
sînt justificate. Lichidarea unei 
anomalii în aplicarea principiu
lui repartiției după muncă nu 
poate fi confundată cu nerecu- 
noașterea unui aport sporit pe 
care cadrele de specialiști pose
soare de titluri științifice îf pot 
aduce la propășirea științei, cul
turii și învățămîntului, aport care 
le poate îndreptăți și la obține
rea unui venit superior corespun- 
zător. Deci, pe lingă stimulentele 
morale,_ care Iți sporesc în im
portanță, rămîn și stimulentele 
materiale de ridicare a califică
rii profesionale, numai că acestea 
Se -găsesc în strînsă corelație cu 
contribuția directă, efectivă și 
personală la propășirea științei și 
culturii. într-un asemenea sistem 
de cointeresare materială se rea
lizează legătura directă și nece
sară între capacitatea individului, 
aP?.r^u! sau a dezvoltarea socie
tății și nivelul veniturilor reali
zate. Măsurile dezbătute în ple
nara C.C. al P.C.R. Și în Ma
rea Adunare Națională se bucură 
de totala noastră adeziune fiind
că, neîndoielnic, perfecționarea 
formelor de remunerare a a'tivi- 
tății cultural-științifice, pe baza 
principiilor echitabile ale so
cietății noastre socialiste, vor 
permite, așa cum arăta tovră- 
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
„ o mai bună selecție a valori
lor, o recompensare mai iustă, 
mai diferențiată a talentului, a 
capacității și efortului, a rezul
tatelor muncii11.

Prin urmare, corelarea neînce
tată a remunerației cu cantita
tea și calitatea muncii depuse dș 
către posesorii de titluri științifi. 
ce are un important rol stimula
tiv în activitatea profesională ș 
acestora, precum și în formarea, 
de noi cadre de înaltă calificare 
și corespunde pe deplin cerințe» 
lor esențiale ale principiului so« 
cialist de repartiție după muncă.



La această rubrică, 
săptămîna trecută, sem
nalam posibilitatea ca în 
Italia să se formeze pînă 
la urmă un guvern de 
tranziție, care să gireze 
treburile curente pînă ce 
se vor crea condițiile refa
cerii vechii coaliții și a 
vechii majorități. în cursul 

■ săptămînii trecute aceas
tă posibilitate s-a dovedit 
a fi singura reală.

In orice caz, aceasta apare ca 
fiind direcția urmată după con
sultările lui Mariano Rumor. 
Consultările au făcut dovada că : 
1). O coaliție de centru stingă nu 
se poate în prezent realiza, da
torită poziției socialiștilor ; 2). 
Un cabinet monocolor „demo- 
crat-creștin44 cu un program 
delimitat iarăși este imposibil de 
alcătuit, întrucît nu s-a obținui 
garanția unui sprijin „din afară44 
al foștilor parteneri de coaliție. 
In aceste condiții soluția unui 
cabinet „estival”4, de așteptare 
„canicular44 — după cum este 
caracterizat de presa italiană — 
a apărut ca inevitabilă. înaintea 
unei eventuale noi consultări a 
corpului electoral.

Se pare că în cercurile condu
cătoare italiene s-â căutat cu 
orice chip evitarea organizării 
de noi alegeri și, în această lu
mină, acceptarea de către Giova

La începutul săptă
mînii trecute Camera 
britanică a Comunelor a 
adoptat, cu 315 voturi 
pentru — 246 contra, un 
decret care autorizează 
guvernul să aplice nei 
sancțiuni Rhodesiei, po
trivit recomandărilor u- 
nei recente rezoluții a 
O.N.U.

Larga majoritate obținută de 
proiectul guvernamental a pro
dus o vie satisfacție în rîndurile 
cabinetului lui Wilson, care ve
dea în aceasta un semn bun pen
tru redresarea viitoare a autori
tății laburiste. Dar, la numai 
două zile după votul din Camera 
Comunelor, proiectul era respins 
de așa-zisa Cameră superioară, 
adică de Camera lorzilor (unde 
conservatorii dețin majoritatea) 
cu 193 de voturi contra și 181 
pentru.

De fapt, ce poate însemna vo
tul din Camera Lorzilor ? în ceea 
ce privește problema în sine, a- 
dică aplicarea de sancțiuni regi
mului de la Salisbury, respinge
rea de miercurea trecută nu poa
te avea nici o consecință. Din' 
multiplele posibilități pe care le 
avea guvernul pentru a nu se îm
piedica de sufragiu] lorzilor, Wil
son a ales calea unui „al doilea 
tur de scrutin4”. în consecință.

Brazilia cunoaște actu
almente o puternică miș
care protestatar-reven- 
dicativă studențească. 
Punctul de pornire al 
mișcării l-a constituit gre
va generală de 48 de ore 
din 6 iunie care a cuprins 
toate centrele universitare 
braziliene. De atunci ac
țiunile studenților au în
registrat o continuă „es
caladare", ajungîndu-se 
la demonstrații de stradă.

Miercuri, studențimea din 
fosta capitală, Rio de Janeiro, 
a ieșit în strada demonstînd ore 
în șir în fața clădirii Ministeru
lui brazilian al Educației. Deta
șamentele de poliție, la care 
au apelat autoritățile, au inter
venit cu brutalitate rănind nu
meroși studenți și operînd a- 
restări. în zilele următoare de
monstrațiile studențești au cres
cut in amploare, extinzîndu-se și 
în centrele universitare Sao 
Paolo, Salvador și Curitiba. 
Joi și vineri, pe străzile centra
le din Rio de Janeiro s-au des
fășurat adevărate lupte de stra
dă între studenți și rietașamen 
tele polițienești care au folosit 
elicoptere și gaze lacrimogene, 
în cursul zilei de vineri unită
țile militare ale armatei l-a 
braziliene, unitățile de poliție 
din statul Guanabara și garni
zoana militară a orașului Rio 
de Janeiro au fost puse în stare

• MM

Pînă în prezent, convorbi
rile oficiale de la Paris nu 
au făcut progrese — declara 

vineri seara ziariștilor purtătorul 
de cuvînt al delegației R.D. Viet
nam. El adăuga, răspunzînd unei 
întrebări, că „cele două părți, 
după nouă ședințe ale convorbi
rilor înțeleg acum pozițiile res
pective44 și preciza : „Deoarece 
partea» americană refuză să în
ceteze bombardamentele și toate 
celelalte acte de război împotriva 
teritoriului R.D. Vietnam, con
vorbirile oficiale nu s-au putut 
ocupa de alte probleme intere- 
sînd cele două părți. Partea ame
ricană trebuie să poarte întreaga 
răspundere pentru acest lucru44.

Intre timp, atacurile forțelor 
patriotice s-au intensificat. în 
cursul săptămînii trecute Saigo- 
nul s-a aflat din nou sub tirul 
artileriei patrioților și au fost 
semnalate două puternice atacuri 
asupra dispozitivelor americane 
de la Khe-Sanh. O reflectare a 
îngrijorării și derutei intervențio- 
niștilor și autorităților saigoneze 
o constituie introducerea, miercu
rea trecută, a înrolării forțate a 
cetățenilor între 18—50 de ani 
din îngustele zone unde se mai 

nni Leone a misiunii de a forma 
cabinetul (de tranziție era aștep
tată din moment în moment. 
Natural, susțin comentatorii, 
Leone trebuia să facă, potrivit 
uzanțelor, unele rezerve inițiale, 
dar chiar în clipa cînd le făcea 
el era hotărît să accepte sarci
na încredințată. O dovedește 
chiar -și graba cu care și-a fă-

„Cuveni 
de așteptare"

cut, încă de sîmbătă, cunoscută 
hotărîrea fără a mai aștepta în
trevederea de luni cu președin
tele Saragat.

Dacă guvernul lui Leone se 
constituie (facem rezerva pentru 
cazul, puțin probabil de altfel, 
în care ar apărea, in extremis, 
dificultăți de ultimă oră), misi
unea lui va fi aceea de „punte44 
între două guverne „propriu- 
zise“. Se afirmă că președintele 
a recurs Ia această formulă în
trucît experiențele similare din 

proiectul va fi din nou supus a- 
prebării ambelor Camere, și se 
crede că în a doua lectură el va 
fi aprobat și de lorzi.

Dar, dacă revolta lorzilo^ „nu 
va modifica în nici un chip da
tele problemei rhodesiene44 (LE 
MONDE), în schimb ea va afecta 
viitorul Camerei lorzilor însăși, 
cpci premierul britanic pare în 

Revolta lorzilor
prezent mai hotărît ca niciodată 
„să pună pe lorzi la locul lor44. 
„Făcîndu-se complici ai mane
vrelor conservatoare, a declarat 
Wilson, lorzii și-au pecetluit pro
pria lor soartă44.

Referirea 1a conservatori nu 
este o simplă figură de stil. In 
toată afacerea votului negativ 
premierul n-a văzut altceva decît 
„mina conservatorilor44 care „n-au 
putut rezista tentației de a lansa 
împotriva guvernului o ofensivă 
decisivă în speranța de a-1 vedea 
prăbușindu-se44 (LE FIGARO). 
De aceea, cu prilejul anunțării 
măsurilor de modificare a statu- 

de alarmă „pentru a putea face 
față situației44. Cursurile tuturor 
facultăților din Rio au fost sus
pendate. Pînă sîmbătă, bilanțul 
ciocnirilor dintre studenții din 
Rio și poliție se ridica la 4 
morii și aproape 60 de răniți. 
Circa 600 de studenți au fost a- 
restați, 65 dintre ei fiind deferiți 
imediat tribunalelor militare.

Demonstrațiile stu
dențești din Brazilia

Descrise ca fiind cele mai pu
ternice demonstrații de stradă de 
la instaurarea — în 1964 — a 
actualului regim, demonstrațiile 
studențimii braziliene au fost 
determinate, așa cum subliniază 
presa din marea țară lalino-a- 
mericană, de grelele condiții de 
viață și învățătură ale tineretului 
studios. „Demonstrațiile stu
denților — remarcă JORNAL 
DO BRASIL — n-au făcut de
cît să aducă în stradă nemulțu
mirile profunde care vizează 
lipsa acută de fonduri pentru 
învățămînt și desconsiderarea 

exercită controlul americano-sai- 
gonez. Toate acestea arată încă- 
odată că persistența în politica 
intervenției nu poate aduce Was
hingtonului decît eșecuri.

1-41 Grecia a fost înregistra
tă joi o largă remaniere 
guvernamentală „tehnică44.

Membrii cabinetului grec și-au 

Tur de orizont
dat demisia pentru ca numai cu 
patru ore mai tîrziu noul guvern 
să depună jurămîntul. în noul 
cabinet au fost incluși 10 noi mi
niștri și miniștri adjuncți. Par- 
curgînd lista noului guvern, ob
servatorii din capitala greacă au 
remarcat imediat faptul că pos
turile cheie continuă să se afle 
in inimile inițiatorilor loviturii 
militare de la 21 aprilie 1967, și 
că miniștrii nou introduși au *u-  
cat, aproape toți, diferite roluri 
în amintita lovitură militară. Con

trecut s-au dovedit , eficiente. 
Ultima dintre ele, cea din 1963, 
a fost dusa la îndeplinire de 
același Giovanni Leone.

Care a fost atitudinea celor
lalte partide față de soluția 
„tranziției44 ? P.S.U. și-a reafir
mat intenția de a-i vadea pe 
democrat-creștini singuri la 
lucru (cu speranța secretă că 

se vor compromite, și astfel se 
va dovedi cine ,este răspunzător 
pentru nereușitele din timpul 
guvernării comune). Dacă totul 
va fi în ordine, — opiniază u- 
nii comentatori — colaborarea 
va putea fi reluată în toamnă, 
după congresul socialist. Repu
blicanii (și ei reprezentați în ve
chiul cabinet al Iui Moro) au 
declarat că vor menține o po
ziție neutră față de „balnearii44 
lui Leone, întrucît ei sînt în fa
voarea revenirii la coaliția tripar
tită.

tului Camerei lorzilor, Wilson 
și-a concentrat atacurile împo
triva liderului conservator, Heath, 
pe care l-a caracterizat drept „un 
Machiavelli de duzina44.

Ce fel de reformă a Camerei 
lorzilor are în vedere premierul 
britanic ? După cum se știe, din 
cei circa 1 000 de membri ai Ca
merei superioare (dintre care 

doar jumătate participă în mod 
obișnuit la dezbateri), 800 sînt 
membri ereditari, avînd dreptul 
de a-și transmite calitatea lor de 
parlamentari urmașilor. Or, di
recția principală a ideii de refor
mă (care datează din 1911) viza 
tocmai înlăturarea caracterului 
ereditar al locurilor din Camera 
lorzilor. în acest sens, guvernul 
actual a purtat timp de opt luni 
discuții cu partidele de opoziție. 
Dar joi, Wilson a anunțat că a- 
ceste tratative sînt întrerupte și 
că masurile ulterioare vor fi luate 
fără consultarea opoziției. în 
ceea ce privește conținutul mă

aproape totală a unui minim de 
sprijin pentru tinerii dornici să 
studieze44 Două recente măsuri 
guvernamentale ap declanșat va
lul acțiunilor de stradă studen
țești : majorarea taxelor univer
sitare și proiectele de transfor
mare a unui mare număr de u- 
niversități de stat în universități 
particulare (universități foarte 

scumpe, cu un plafon de taxe 
necontrolat). în declarația co
mitetului de acțiune studențesc 
din Rio, publicată de unele zia
re braziliene, se apreciază că 
aceste doua măsuri „tind să 
facă din studiul universitar un 
veritabil lux, lipsind practic de 
posibilitatea de a urma un ins
titut de învățămînt superior nu 
numai pe copiii muncitorilor, ci 
și pe cei proveniți din rîndurile 
păturilor mijlocii44 Principala 
revendicare a studenților este 
anularea majorărilor de taxe 
și renunțarea la „politica ampu

cluzia avansată este aceea că ac
tuala „remaniere tehnică44 nu 
prevestește modificări în politica 
guvernului de la Atena. De alt
fel, primele declarații oficiale fă
cute vineri în capitala Greciei 
confirmau această supoziție : di
rectorul general al Presei arată 
că noul eabinet e format din 
„elemente hotărîte să înfăptuias

că țelurile regimului instaurat la 
21 aprilie 196744.

I~ n evoluția dramei nigeriene, 
săptămîna care a trecut a 
adus o slabă rază de spe

ranță. Temporar, armele au tă
cut, permițîndu-se astfel accesul 
convoaielor Crucii Roșii Inter
naționale care transportă medi
camente și alimente în regiunile 
biafreze amenințate < e foamete 
și epidemii. Va însemna aceasta 
începutul, cel puțin al unui ar

în ceea ce privește atitudinea 
Partidului Comunist și a Parti
dului Socialist al Unității Pro
letare (P.S.I.U.P.), în recente 
luări de poziție s-a subliniat că 
soluția guvernului democrat- 
creștin de tranziție nu oglindește 
nici interesele țării, nici tendin
ța opiniei publice italiene. în
trucît alegerile de luna trecută 
au marcat cîștiguri însemnate 
pentru forțele de stînga, noul 
guvern trebuia să oglindească a- 
cest fapt. Or, a declarat Luigi 
Longo, secretar general al 
P.C.I., „un guvern de espectativă 
agravează încordarea existentă44.

Acceptînd sarcina de a forma 
noul cabinet senatorul Leone a 
declarat că guvernul său va 
căuta să creeze condițiile nece
sare care să permită partidelor 
„să ajungă la clarificările nece
sare și dorite44. Există probleme 
în alcătuirea cabinetului — cre
ate de retragerea celor 8 mi 
niștri socialiști, de indisponi
bilitatea lui Fanfani, ales pre
ședinte al Senatului și, în sfîr
șit, de refuzul unor miniștri creș- 
tin-democrați din echipa lui 
Moro de a figura și în noua 
alcătuire. Cu toate acestea se 
presupune că astăzi, cînd Leone 
va face cunoscută președintelui 
acceptarea sa, e posibil să-i 
prezinte acestuia și lista noului 
guvern.

surilor, s-au avansat trei propu
neri mai importante. Prima, for
mulată într-o moțiune de aproa
pe o sută de deputați laburiști, 
cere desființarea pur și simplu a 
acelui for „inutil și stînjenitor44. 
Observatorii nu acordă însă șan
se acestei variante. A doua posi
bilitate ar fi aceea ca guvernul 
să numească pe toți membrii Ca
merei lorzilor (și nu doar 200 
din ei, ca pînă acum). Dar, cu 
toate că premierul pare să încli
ne către această formulă, ea a 
fost caracterizată drept „nedemo- 
cratică44, întrucît în felul acesta 
Camera superioară ar fi la che
remul guvernului în- funcție și 
n-ar mai reprezenta nimic. în 
sfîrșit, a treia direcție ar fi aceea 
de a forma și Camera lorzilor 
lot pe bază de alegeri. în acest 
sens este interpretată declarația 
lui Wilson potrivit căreia refor
ma va urmări „să permită Ca
merei lorzilor de a-și lua locul 
său în cadrul unui sistem parla
mentar modern44.

Cu toate ca lorzii (mai ales | 
cei conservatori) au încercat, vă- | 
zînd furtuna care se apropie, să g 
mai atenueze lucrurile (lordul | 
Carrington a lăsat să se înțeleagă 
că la a doua prezentare oamenii & 
săi nu vor mai vota împotriva 
proiectului guvernamental) șe 
pare că noua direcție de reformă 
are mari șanse de a fi urmată.

tărilor44 în bugetul destinat în- 
vățămîntului (în ultimii cinci 
ani bugetul destinat universită
ților a cunoscut trei amputări, 
reprezentînd actualmente numai 
60 la sută din cel alocat în a- 
nul universitar 1963—1961). 
Consecința acestor „amputări44 
succesive e vizibilă în lipsa acu
tă de săli de cursuri și la
boratoare, în numărul mereu 
subțiat de cadre didactice. Ea 
este, de asemenea, resimțită în 
condițiile de viață ale studen
ților. Numărul burselor, inițial 
foarte redus, a fost adus acum 
la proporții aproape fictive 
(5 000 de burse Ia 180 000 de 
studenți) iar puținele proiecte 
de construire a unor cămine 
studențești Ia Rio și Curitiba au 
fost anulate (actualmente locu
iesc în cămine studențești doar 
11 Ia sută din studenți). în 
sfîrșit, o altă latură a protestu
lui studențesc se referă la a- 
mestecul poliției în facultăți și 
la legea clin 1965 prin care au 
fost desființate organizațiile 
studențești.

Consecință și reflectare a 
greutăților ‘ și dificultăților cu 
care sînt confruntate în Brazilia 
masele de tineri dornici să-și în- 
însușească o pregătire superioa
ră, mișcarea studențească pro
testatară din cea mai mare și 
mai populată țară a Americii de 
Sud se impune atenției prin am
ploarea și, mai ales, prin sem
nificațiile ei.

mistițiu de durată care să per
mită tratative calme ? Deocam
dată pozițiile exprimate de La
gos și Biafra apar rigide. Din 
surse guvernamentale de la La
gos se reafirma joi că autorită
țile federale sînt dispuse să reia 
convorbirile cu reprezentanții 
Biafrei și să accepte prezența ob
servatorilor politici ca o garanție 
pentru securitatea Biafrei; gu
vernul federal condiționează însă 
încetarea ostilităților militare de 
renunțarea Biafrei Ia secesiune, 
condiție considerată inaccepta
bilă de biafrezi. La rîndul lor, 
reprezentanții Biafrei reafirmau 
sîmbătă că „încetarea totală a 
ostilităților constituie o condiție 
prealabilă pentru reluarea nego
cierilor44. Iar plecarea spre patrie 
a șefului delegației biafreze la 
tratativele eșuate de Ia Kampala, 
care a continuat la Londra con
sultări explorative, nu e de na
tură să gene.eze optimismul. Este 
greu de precizat în actualul sta
diu dacă armistițiul actual oca
zional, va fi menținut și dacă va 
fi reînnodat dialogul.

ION D. GOIA 
EM. RUCAR

Subunitate a patrioților din Guineea „portugheză44 Înaintea 
unei noi misiuni de luptă.

Campania electorală din S. U. A.

Democrații în avans 
față de republicani

La două săptămîni de 
la asasinarea senatorului 
Robert Kennedy, demo
crații dețin un avantaj 
substanțial față de repu
blicani în cadrul campa
niei electorale, arată un 
sondaj efectuat de insti
tutul american Louis Har-
ris.

Sondajul arată că în cadrul u- 
nor alegeri la care ar participa 
vicepreședintele Humphrey, fos
tul vicepreședinte Richard Nixon 

■și guvernatorul statului Ala
bama, George Wallace, actualul 
vicepreședinte conduce cu 43 la 
sută, față de 36 — Nixon și 13 
la sută Wallace.

Senatorul Eugene McCarthy 
are și el un avans serios față de 
Nixon și Wallace — 44 la sută, 
față de 36 la sută Nixon și 12 la 
sută Wallace.

Sondajul a ținut seama și de 
părerea unor cetățeni de culoare 
care s-au pronunțat în proporție 
de 81 la sută pentru Humphrey 
și 74 la sută pentru senatorul 
McCarthy.

Intr-un interviu acordat în 
exclusivitate ziarului „NEW 
YORK TIMES", vicepreședin 
tele Humphrey s-a declarat în 
favoarea unei încetări imedia 
te a focului în Vietnam, pen 
tru a se crea astfel o atmos-

R.S.F. Iugoslavia. Construcții moderne la Belgrad.

SESIUNEA 
CONSILIULUI

N. A. T. 0.
In capitala Islandei încep azi 

lucrările sesiunii Consiliului 
Ministerial al N.A.T.O. La reu
niune, care va dura două zile, 
participă miniștri de externe ai 
țărilor membre sau înlocuitorii 
acestora. Franța, va fi repre
zentată de Roger Seydoux, ata
șatul său permanent la N.A.T.O. 
De la lucrări vor lipsi, ală
turi de ministrul de externe al 
Franței, Michel Debre, minis
trul de externe al Canadei, Mi
chell Sharp, și Pierre Gre
goire, ministrul de externe al 
Luxemburgului.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează, între altele, relațiile 
dintre Est și Vest, tratatul de 
neproliferare a armelor nuclea
re, conflictul din Orientul A- 
propiat.

Actuala sesiune ministerială 
a N.A.T.O. a stîrnit numeroa
se manifestații de protest în 
Islanda. Din localitatea Kefla- 
vik, unde se află o bază mili
tară americană, a început du
minică marșul partizanilor pă
cii din această țară, la care 
participă reprezentanți ai dife
ritelor organizații obștești și de 
masă. 

feră propice unui progres al 
negocierilor de la Paris. Pe 
de altă parte, Humphrey s-a 
pronunțat pentru ridicarea em
bargoului, cel puțin pentru 
produsele alimentare nestrate- 
gice, instituit împotriva Fl. P. 
Chineze.

încheierea vizitei delegației 
P. C. R. in Islanda

REYKJAVIK 23 — Trimisul 
Agerpres, L. Rodescu-, transmi
te : Delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., și-a încheiat vizita în 
Islanda. Din delegație au făcut 
parte Bujor Sion, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și, Nj- 
colae Gavrilescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Popular al județului Sibiu.

în cursul zilelor de vineri și 
sîmbătă, delegația P.C.R. a fă
cut o călătorie în regiunea 
Thingvellir, unde a vizitat cen
trele hidroenergetice, fabrica de 
produse lactate de la Selfosș, in
stalații ale sistemului de captare

GEORGE MACOVESCU, prim 
adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a avut sîmbă
tă seara o nouă întrevedere cu 
ministrul de externe israelian, 
Abba Eban.

Duminică dimineața el a pă
răsit Tel Avivul plecînd spre 
patrie.

AVIAȚIA militară argentinea- 
nă a hotărît să deschidă o an
chetă cu privire la apariția 
„farfuriilor zburătoare44 care 
au fost semnalate recent în mai 
multe regiuni ale țarii. Centrul 
de observație de la Santa Fe — 
situat la 390 kilometri nord de 
capitală — a fost însărcinat să 
strîngă informațiile privind a- 
pariția acestor obiecte zburătoa
re neidentificate.

DUPĂ INCIDENTELE
DE LA SANTO DOMINGO
AGENȚIA U.P.I. informează 

că la Universitatea din Santo 
Domingo a fost restabilit sîmbă
tă calmul, după puternicele cioc
niri dintre numeroasele grupuri 
opuse de studenți în timpul că
rora doi studenți au fost orao- 
rîți, iar trei răniți.

Poliția a înconjurat universi
tatea și a efectuat o percheziție 
pentru depistarea de arme. Nici 
un student n-a fost arestat.

PRIMUL TUR
01 SCRUTIN DIN FRANȚA

PARIS 23 (Agerpres). — Du
minică a avut loc în Franța 
primul tur de scrutin al alege
rilor legislative

Pe listele electorale au fost 
înscriși peste 28 milioane de a- 
legători dintre care 15 milioa
ne femei. Pînă la ora 18,00 (ora 
Bucureștiului). mai mult de ju
mătate din alegători și-au de
pus buletinele de vot în urne. 
Un număr de 2 227 de candi
dați. dintre care 80 femei, au 
fost înscriși pe listele de vot 
pentru obținerea celor 487 de

Atacuri ale patrioților 
sud-vietnamezi

în noaptea de sîmbătă spre duminică, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au continuat operațiunile împotriva trupelor a- 
mericane și saigoneze.

în apropiere de Saigon, în re
giunea Haun Ghia, 46 de obuze 
de 82 mm au căzut pe teritoriul 
unei tabere de antrenament mi
litar a forțelor guvernamentale 
Un alt centru de antrenament 
militar al forțelor armate sai
goneze a fost bombardat în re
giunea Dinii Tuong, Ia 70 km 
de capitală.

Forțele patriotice au mai des
chis tir de mortiere împotriva 
forțelor saigoneze în provincia 
Sadec din Delta Mekongului, 
în provnicia Gia Dinh, și în pro
vincia Thua Thian.

★
Sîmbătă s-au împlinit șase ani, 

6 săptămîni și o zi de la începe
rea agresiunii americane în 
Vietnam. în acest fel, operațiu
nile militare la care participă în 

și pompare a apelor termale, ca
re asigură încălzirea orașului 
Reykjavik, culturi de seră în
treținute cu ajutorul apelor ter
male, centre turistice și alte o- 
biective ale economiei regiunii.

La încheierea vizitei, condu
cerea Partidului Socialist Unit 
din Islanda a oferit o masă în 
cinstea delegației P.C.R. A par
ticipat, de asemenea Vasile 
Pungan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Is
landa.

La plecare, pe aeroportul Ke- 
flavik, delegația P.C.R. a fost 
condusă de Einar Olgeirsson, 
președintele P.S.U.I., Kjartan O- 
lafsson, secretar executiv, Haral- 
dur Steinthorsson și alți membri 
al Comitetului Executiv al 
PS.U.I.

seu jc rt
Asociația studenților a dat pu

blicității o declarație în care 
condamnă incidentele înregis
trate și se angajează să identi
fice persoanele responsabile de 
dezordine și crimele comise.

JOAO Ferreira de Cunha, pri
mul pacient cu inima transplant 
tată din America Latină, a mu
rit duminică dimineață în ciuda 
eforturilor depuse de medici 
pentru a-i salva viața.

RECTORATUL universității 
din. Bogota a exmatricu
lat șase studenți învinu- 
iți de a fi fost promo
torii incidentelor care s-au 
produs între studenți și poliție 
în zilele de 11 și 12 iunie, în ca
pitala columbiană. Potrivit a- 
genției Prensa Latină, aceste 
incidente au fost provocate de 
poliție care a intervenit pentru 
a împrăștia pe studenții bari
cadați în incinta universității.

AUTORITĂȚILE polițienești 
din Los Angeles au făcut 
cunoscut că au încetat urmări
rea tinerei femei care în ziua 
asasinării senatorului Robert 
Kennedy a fost văzută ieșind 
din hotelul „Ambasador44, unde 
tocmai fusese ucis fratele fos
tului președinte al S.U.A., stri- 
gînd : „L-am ucis !“. Se știe că 
s-au exprimat numeroase pă

mandate. Toți membrii guver
nului cu excepția lui Andră 
Malraux, ministru. de stat în
sărcinat cu problemele cultu
rale. au candidat în aceste a- 
legeri.

La ora 21,00 (ora Bucureștiu
lui) a început despuierea urne
lor. Pînă la ora închiderii edi
ției nu au fost făcute cunoscu
te rezultatele votării.

Cel de-al doilea tur de scru
tin al alegerilor legislative din 
Franța va avea loc duminica 
viitoare.

Vietnam trupele americane au 
depășit cu două zile durata răz
boiului american pentru inde
pendență, constituind cel mai 
îndelungat război din istoria Sta
telor Unite. în acest timp, 
S.U.A. a pierdut în Vietnam 
25 069 soldați uciși și 155 297 
răniți.

DELEGAM 
SINDICALĂ 

română 
/I ELORENȚA

FLORENȚA 23 — 
pondentul Agerpres, N. Pui- 
cea, transmite: In conti
nuarea vizitei pe care o fa
ce în Italia, delegația U- 
niunii Generale a Sindicate
lor din România, condusă 
de tovarășul Gheorghe A- 
postol s-a aflat sîmbătă 
după-amiază și duminică la 
Florența. Aici, oaspeții ro
mâni s-au întîlnit cu acti
viști ai Camerei de Munci 
din provincia Florența și ai 
regiunii Toscana, care au 
informat despre diferite 
aspecte ale activității des
fășurate de organizațiile lo
cale ale Confederației Ge
nerale Italiene a Muncii 
(C.G.I.L.).

In cadrul schimbului de 
păreri, delegația U.G.S.R. a 
vorbit despre preocupările 
actuale ale sindicatelor din 
România și perspectivele 
dezvotării economiei și cul
turii țării. La întîlnire au 
participat Gian Franco Bar- 
tolini, secretar general al 
Camerei de Muncă a pro
vinciei Florența. Cardinali 
Oliviero, secretar ac Came
rei de Muncă a regiunii 
Toscana, Gian Franco Ras- 
treli și Rocchi Dinp. se ■ 
cretari ai Camerei de Mun
că din Florența, precum și 
alți activiști ai organizați
ilor locale ale Confederației 
Generale Italiene a Muncii. 
Tovarășul Gheorghe Apos
tol și membrii delegației 
U.G.S.R., vizitînd Casa 
Poporului „Vie Nouve" din 
Ftorența-, au făcut cunoștin
ță cu activitatea acestui cen
tru de cultură, cu preocu
pările tineretului florentin 
și realizările din diferite 
domenii de interes obștesc.

în cursul zilei de dumini
că delegația U.G.S.R. a vizi
tat binecunoscuta „Galleria 
degli Uffizi" — unde sînt 
adăpostite unele dintre cele 
mai importante opere ale lui 
Leonardo da Vinci, Rafael, 
Michelangelo, Boticelli, Ti- 
zian, precum șt alte mo
numente de artă și cultură 
de renume mondial.

Incheindu-și vizita în 
provincie, delegația U.G.S.R. 
a sosit duminică seara cu 
trenul la Roma.

reri în legătură cu eventualita
tea unei complicități între a- 
ceastă tînără și asasinul lui 
Robert Kennedy, Sirhan Sirhan. 
Pe de altă parte, șeful poliției 
din Los Angeles a anunțat, în 
cadrul unei conferințe de pre
să, că procesul intentat lui 
Sirhan Sirhan nu va avea loc 
înainte de începutul lunii sep
tembrie.

robinsoni moderni
Richard Ault, în vîrsta de 30 

de ani, împreună cu soția și 
fetița sa în vîrstă de 4 ani, s-au 
îndreptat sîmbătă la bordul li
nei nave italiene spre Insula 
Suvorov, aflată Ia peste 900 ki
lometri est de Insulele Samoa.

Ault a declarat că va încerca 
să retrăiască timp de un an via
ța Iui Robinson Crusoe pe aceas
tă insulă nelocuîtă, descoperită, 
de navigatorii ruși acum 100 de 
ani.

Insula, cu o lungime de L2 
kilometri și o lățime de 0,8 ki
lometri. este acoperită de arbori 
tropicali.

La împlinirea unui an de la 
stabilirea pe insulă, nava itali
ană „Grazziella Zetta" va rea
duce familia Ault la Los Ange
les.
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